
 
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Hitra formannskap 

Møtested: Hitra rådhus - Kommunestyresalen 

Dato: 23.06.2022 

Tidspunkt: 10:00 -18:00 

 

 

Til stede:     
Navn Funksjon Parti Varamedlem for Merknad 
Ole Laurits Haugen ordfører AP   
Ida Karoline Refseth Broholm varaordfører AP   
Monica Mollan medlem AP   
Jann Oddvar Krangnes medlem R   
Torfinn Stub medlem V   
Synnøve Aslaug Hanssen varamedlem PP Per Johannes Ervik  
Sigrid Helene Hanssen medlem H   
 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Solvor Sundet Kommunalsjef PLM og VAR 
Marit Aune Kommuneplanlegger 
Synnøve Aukan Næringsrådgiver 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 
 

Utvalgslederne Tom Skare, Eldbjørg Broholm og John Lernes var også innkalt til dagens møte. 
  
Eldbjørg Broholm deltok fra starten og John Lernes ankom klokken 12:55. Tom Skare hadde meldt 
forfall til dagens møte. 
  
Torfinn Stub (V) ankom møtet klokken 10:15. Formannskapet var dermed fulltallig. 
  
Ordfører uteble fra møtet imellom klokken 10:40 og 12:00. Varaordfører Ida Karoline Refseth 
Broholm (AP) var møteleder i det tidsrommet. 
  
Varaordfører Ida Karoline Refseth Broholm og utvalgsleder Eldbjørg Broholm forlot møtet klokken 
15:45. Formannskapet telte deretter 6 av 7 representanter. 
  



Møteinnkallingen ble utsendt 14.06.2022. Det fremkom ingen merknader. 
 
 

Protokollunderskrivere: 

Ole Laurits Haugen   
 

Saksliste 

 

Saksnr. Tittel Lukket 
PS 76/22 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Hitra 

kommune 
 

PS 76/22 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Hitra 
kommune 

Kommunedirektørens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig 
ettersyn i 3 måneder på følgende vilkår: 

1. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og 
eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning. 

2. Planforslaget sendes nabokommuner, fylkeskommunale og statlige myndigheter, sentrale 
interesseorganisasjoner og interne høringsinstanser til uttalelse. Det tilgjengeliggjøres også slik at alle 
interesserte kan få innsikt i hva planen omfatter. 

3. Administrasjonen pålegges å rette opp plandokumenter etter vedtak, samt sørge for kunngjøring 
på foreskreven måte. 

  

 

Hitra formannskaps behandling av sak 76/2022 i møte den 23.06.2022: 

Behandling  

Ordfører forlot møtet klokken 10:39 og tiltrådte igjen klokken 12:00. Varaordfører Ida Karoline 

Refseth Broholm (AP) var møteleder i dette tidsrommet.  

  

Formannskapet vedtok følgende endringer i planbeskrivelsen: 

• Side 9, under arealprinsipper, skriv inn "[...]man skal utvikle kystlandsbyen Fillan [...]" 

• Side 17, kartet som heter figur 6, tetthetskart. Bruk heller det kartet som ligger i dokumentet 

"bærekraftig næring i sjø" som ble tilsendt formannskapet 22.06.2022. 



• Side 23, finn et mer presist kart her.

• Side 24, legg på forklaring på tallene. Eksempelvis hvordan er det mål, er det målt på

overflate?

• Side 34, der står følgende setning: «Det er definert relativt store arealer der akvakulturanlegg

kan etableres.» legg inn kommunens forståelse av kan her som en presisering.

• Side 35, ber om at tallet 15,8 daa dobbeltsjekkes.

• Side 39, ber om en tydeliggjøring av at numrene er de samme som i konsekvensutredningen.

• Side 44, legg inn definisjon på sosial infrastruktur, det er en god definisjon på side 11 i

planbestemmelsene.

Formannskapet vedtok følgende endringer i planbestemmelsene: 

• Side 6, punkt 1.1, der står det : «Kommuneplanens arealdel 2022-2034 gjelder foran 

eksisterende detaljplaner med bestemmelser.» Omformuler så det kommer tydeligere fram 

at eksisterende reguleringsplaner er unntatt.

• Side 6, punkt 1.2, sett inn en beskrivelse av hva som betegnes som ny grunneiendom.

• Side 7, punkt 1.3, der står det: «Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige 

anlegg for produksjon av energi etter energiloven, vannressursloven eller 

vassdragsreguleringsloven.» Vi er kjent med at det kommer endringer på dette. Sett inn en 

henvisning til det som kommer.

• Side 10, punkt 1.5.g, endre ordlyden her så det står "Før det gis tillatelse til byggetiltak skal 

det vurderes [...]".

• Side 11, punkt 1.8.1, der står det: «Tiltak skal ikke tas i bruk før nødvendig sosial infrastruktur 

er etablert. Dette skal dokumenteres og sikres». Omformuler så det kommer tydeligere fram 

at dette er for reguleringsplaner.

• Side 11, punkt 1.9.b, Der står det: "Det kan tillates oppført skur til busstopp og søppelkasser 

uavhengig av arealformål. Ved fylkesvei må de respektive myndigheter godkjenne tiltaket." 

Sett inn at slike tiltak må meldes til kommunen.

• Side 11, punkt 1.9.c, skriv inn fulldyrket så første setning blir: "Byggegrense for bygning mot 

fulldyrket jordbruksareal skal være minst 30 meter".

• Side 13, punkt 1.10.1.d, der står det: "Solcelleanlegg kan settes opp på tak og vegg på 

bygninger. Disse skal tilpasses bygningsuttrykket til det enkelte tiltak." For å ta høyde for nye 

energiløsninger som kan komme i planperioden så endres dette punktet til å si: «Grønne 

energiløsninger kan etableres på egen eiendom. Det kreves byggesøknad i hvert enkelt tilfelle 

som tar hensyn til konsekvenser for omgivelsene.»



• Side 15, punkt 1.11, det er mange eldre bygg som er bygd for formål de ikke er

formålstjenlige for lengre. Lag en formulering sammen med utvalgsleder for utvalg plan,

landbruk og miljø (UPLM) som åpner for at eldre bygg kan vernes ved endret bruk.

• Side 18, punkt 2.1.1.1.a, endre 250 m2 BRA til 300 m2 BRA.

• Side 18, punkt 2.1.1.1.c, endre første setning til: "I områder avsatt til boligbebyggelse, kan

det etter søknad tillates etablert lettere næringsvirksomhet på inntil 65 m2."

• Side 18, punkt 2.1.1.1.c, endre setningen " Det tillates ikke etablering av næringsvirksomhet i

garasje" til følgende: "Det kan tillates etablering av lettere næringsvirksomhet i garasjen."

Varaordfører Ida Karoline Refseth Broholm (AP) og utvalgsleder Eldbjørg Broholm (AP) forlot møtet 

klokken 15:45. Formannskapet telte dermed 6 av 7 representanter ut møtet, og i behandlingen av de 

merknader nedenfor. 

• Side 20, punkt 2.1.4.b, dette punktet omformuleres til: "Ved vesentlig utvidelse av anlegg,

veier, parkering og annet fellesareal kan det kreves detaljregulering."

• Side 20, punkt 2.1.5.b, her legges det til inntil i teksten som en tydeliggjøring.

• Side 20, punkt 2.1.6.c, kommunedirektøren gis i oppdrag å finne en god måte å få inn i

planen en del områder der vi ikke vil ha campingbiler/campingvogner/telting. Tenker her

eksempelvis på at det ikke skal settes opp campingbil eller lignende på det opparbeidede 

områdene ved Eidsvatnet, Terningsvatnet og Sagvatnet.

• Side 21, Punkt 2.1.8.c, omformuler det første kulepunktets første setning så den blir "Naust

skal samlokaliseres i størst mulig grad, og de bør plasseres slik at allmennheten kan

benytte fjæresonen, og ellers komme uhindret forbi. 

• Side 21, Punkt 2.1.8.c, omformuler det tredje kulepunktet så det står "Det bør være mulig å

ferdes foran naust og mellom naust."

• Side 28, punkt 2.3.9, sett inn definisjon av naust i margen.

• Side 29, punkt 2.2.10.b, dette punktet omskrives til "Det tillates ikke fiske og taretråling i

området."

• Side 31, punkt 3.2.2.b, dette punktet omskrives til "I hensynssone i sjø er det ikke tillatt med

fiske eller taretråling."

• Side 32, punkt 3.4, her justeres maksgrensene i henhold til tidligere vedtak.

• Der det passer settes det inn følgene: "Hus som er oppført som bolig og som senere er

omgjort til fritidsbolig, kan ved søknad omgjøres til bolig igjen. I disse tilfeller skal tek-krav



som var gjeldene da de ble bygd legges til grunn ved slik behandling. Dette gjelder hus som 

ble oppført som bolig, og ikke fritidsboliger som er oppført som fritidsbolig."

Formannskapet vedtok følgende endringer i konsekvensutredningen: 

• Innspill F7 imøtekommes.

• Innspill N1 imøtekommes.

• Sigrid Helene Hanssen (H) forlot møtet under behandling av innspill N2 grunnet inhabilitet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

• Ordfører fremmet forslag om å legge inn areal til boligformål vestenfor området i innspill N3

og det næringsarealet som ligger der i dag. Dette ble enstemmig vedtatt av formannskapet.

Innstillingen i N3 ble for øvrig enstemmig vedtatt. 

• Det legges inn et område nord for innspill B6 til boligformål. Enstemmig vedtatt.

• Sigrid Helene Hanssen (H) og Synnøve Hanssen (PP) forlot møtet under behandling av 
innspill B8 grunnet inhabilitet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

• Sigrid Helene Hanssen (H) og Synnøve Hanssen (PP) forlot møtet under behandling av 
innspill B9 grunnet inhabilitet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

• Sigrid Helene Hanssen (H) og Synnøve Hanssen (PP) forlot møtet under behandling av 
innspill B10 grunnet inhabilitet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

• Ordfører Ole L. Haugen ba om vurdering av egen habilitet i behandlingen av innspill V1.

Formannskapet vurderte enstemmig ordføreren som habil. Innstillingen ble enstemmig 

vedtatt.

• Sigrid Helene Hanssen (H) forlot møtet under behandling av innspill M1, M2 og M3 grunnet

inhabilitet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

• Innspill B12 imøtekommes.

På innspill K1 er det feil kart som ligger i det utdelte dokumentet for konsekvensutredning.

Dette rettes opp før det går til høring.

• Sigrid Helene Hanssen (H) forlot møtet under behandling av innspill M4 grunnet inhabilitet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

• Synnøve Hanssen (PP) ba om vurdering av egen habilitet i behandlingen av innspill V1.

Formannskapet vurderte enstemmig Hanssen (PP) som habil. Innstillingen ble enstemmig 

vedtatt.

Vedtak 



I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig 

ettersyn i 3 måneder på følgende vilkår: 

1. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert og

eventuelt innarbeides i planforslag og bestemmelser før egengodkjenning.

2. Planforslaget sendes nabokommuner, fylkeskommunale og statlige myndigheter, sentrale

interesseorganisasjoner og interne høringsinstanser til uttalelse. Det tilgjengeliggjøres også

slik at alle interesserte kan få innsikt i hva planen omfatter.

3. Administrasjonen pålegges å rette opp plandokumenter etter vedtak, samt sørge for

kunngjøring på foreskreven måte.
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