
Velkommen til Hitra!

Regionrådet 7. juni 2018



Og etter 2020Fram til 2020

I dag: Etter 2020:
 687 km2 landareal
 710 km2 sjøareal                                          
 Sum areal 1.397 km2                                                       Sum areal 1.548 km2
 4.627 innbyggere                                                             Sum innbyggere ca. 5.000(?)
 2.400 fritidsboliger                                                          Sum vel 3.000 fritidsboliger

Litt fakta – om oss:



Hva er vi – Hitra – kjent for?



Kjent for…og derfor



Også gjenkjenbar slik…



Fillan vinteren 78/79: 

På 90-tallet: Kåret til fylkets styggeste 

Kjent for?



Det har blitt bedre

Anno 2017
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Detaljhandel pr innbygger Trøndelag 2016
i kommuner > landsgjennomsnittet

Handelslekkasjen er sterkt redusert



Endring 2002-2016:

Norge:                + 38%

S-T:                     + 65%

Hitra/Frøya:     + 96% Kilde: Statistikknett.no

Hitra/Frøya: God utvikling innen reiseliv, over tid



Ikke bare kortreist, men ubereist mat fra/hos oss får oppmerksomhet og heder
- Vi leverer, i mangfold, til det trønderske matmanifestet



Endring sysselsatte 4.kvartal 
2007- 4. kvartal 2016
Alle sektorer

Kilde: SSB tabell:  07979 og  
03324

Hvordan tar vi oss ut på kartet for det nye Trøndelag –
det vi blir veid og målt på?

Arbeidsplasser…



Endring befolkning 1 januar 2008- 1 januar 2017

Kilde: SSB tabell: 06913

Hvordan tar vi oss ut på kartet for det nye Trøndelag –
det vi blir veid og målt på?

Befolkningsutviklingen
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Hitra 01.01.17:
Sum 72 nasjonaliteter

Vi har i løpet av svært få år gjennomgått en total forvandling



Vårt dristige prosjekt…

 950 DA regulert

 Ca 250 DA solgt
 Ca 200 DA disponert til 

veier/parkering osv.

Investert (kommunen):
 Totalt p.t 293 MNOK

 Tomter 123 MNOK
 Veier 52 MNOK
 VAR/annet 118 MNOK

 + kai/havneanlegg

 2,5 mill m3 fjell
er sprengt/flyttet/
tilrettelagt





Fra august i år 1. kvartal 2019 

Men kommer man i gang med sjøtransporten?



Ser vi – har vi - de samme utfordringene…?

Referat fra møte i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen, fredag 25. mai 2018 

4: Samferdsel. Hva er status på de ulike prosjektene. Herunder Orkdalspakken, samarbeid med ORKidé om felles samferdselsutvalg (se 
vedlagt referat), krysset på Berkåk og E6/Fv700, og tunell under Trondheimsfjorden 

Momenter fra ordskiftet: 
Fra felles møtet med ORKide. Tok for seg alt som var fylkeskryssende 
Opprop fra ordførerne i begge regionrådene om E39 Betna-Stormya
Frykt for at Betna-Stormyra skal bli et salderingspunkt til fordel for andre prosjekt i nærheten 
Føler at man venter på Orkdalspakken og hvor mye skal være med der. Kan bli et problem for Fv65 
Flaskehalsproblematikken og bevilgninger. Eks Storåsbakkene 
Møreaksen er kanskje i ferd med å bli en utfordring for Statens vegvesen 
Møte med Nye Veier om krysset på Berkåk. Vi sender høringssvar om planprosessen i Rennebu og vår mening om krysset. 
Kobling mellom Fv700 og E6 er viktig. Må kunne passeres av modulvogntog 
E6 er viktig for Orkdalsregionen 
Orkdalspakken er viktig for å synliggjøre prioriteringer 
Vi krever et møte med Fylkeskommunen og Regionvegdirektøren 
Full splittelse mellom Fosenveiene og Ørland kommune om prioriteringer 
Må justere området for seismikk i Trondheimsfjorden for å få med nok av terkselen
Håpløst at Statens vegvesen ikke er mer koordinert når det gjelder Klett-Thamshamn og Orkdalspakken. Veldig viktig for 

arealplanleggingen i en kommune 
Punktutbedring av Fv65 er det mest realistiske 
Kanskje må vi ta kontakt med samferdselsdepartementet om Orkdalspakken 



Vår største utfordring ligger i dette

Konsekvens: Mindre attraktiv og mer sårbar –
vi er et svært begrenset bo- og arbeidsmarked



…og dette; en kyst som ikke henger sammen

Henger ikke sammen



Men er det håp for oss gjennom at vi må mobilisere til felles kamp mot dette?

Gjennom de såkalte 
byvekstavtalene med fire 
storbyregioner skal regjeringen 
sørge for at all vekst i 
persontransport i Norge fremover 
skal skje ved hjelp av 
kollektivtransport, sykkel og 
gange.

I potten ligger 66 milliarder 
kroner. De skal tildeles 
kommunene og fylkeskommunene 
som kommer opp med de beste 
løsningene for å nå målet om 
nullvekst i biltrafikken.

https://www.ntp.dep.no/By/Byvekstavtaler


Til slutt: Har vi f.eks. en felles strategi knyttet til felles eierinteresser?



Takk for oppmerksomheten ! 

H i t r a   k o m m u n e

Velkommen !


