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Formannskapet
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Sted: Møterom Brannstasjonen
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Sp: Kurt Eirik Jenssen
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Protokollfører: Politisk sekretariat Gerd E. Hanssen
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1/19 19/00009 - 18 Komplett innkalling: Formannskapet 14.03.2019 3
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Referatsaker

4/19 19/00605 - 1 Årsmelding Hålogaland lagmannsrett 4
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4 
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09.03.2019 - Blues In vest 

4 

7/19 19/00208-5 
Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledninger 15.- 16.- 17. og 21.02.2019 - Neshall-
revyen 

4 

Saker til behandling 

15/19 19/00392-1 Eiermelding Trollfjord AS 4 

16/19 19/00392-2 Eiermelding Hadsel ASVO AS 5 

17/19 19/00392-3 Eiermelding Vernebygg AS 5 

18/19 19/00650-4 
Søknad om kjøp av GBnr. 64/277 på Børøya 
industriområde 

6 

19/19 18/04050-3 
Tilleggsnotat til formannskapets sak 7/19 - 
Fastsettelse av tobakksgebyr 

6 

20/19 19/00031-4 
Meddommer i Vesterålen Tingrett – søknad om fritak 
og suppleringsvalg 

8 

21/19 19/00363-3 Forespørsel om makeskifte - Trollfjord AS 9 

22/19 19/00376-2 
Høringssvar - Anmodning om innspill til prioritering av 
utbedring av fylkesveier 

11 

23/19 18/03777-11 Budsjettrapport pr februar 2019 12 

 
Habilitet: 
Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) ba om å få vurdert sin habilitet i sak 18/19. 
Formannskapet erklærte enstemmig ordfører inhabil til å behandle saken jf. 
Forvaltningsloven § 6c. 
 
2/19 Møteinnkalling Formannskapet 14.03.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 14.03.2019 2/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig innkallingen 
 
[Lagre]  
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1/19 Komplett innkalling: Formannskapet (14.03.2019 kl 08:30) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 14.03.2019 1/19 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Ronny Gabrielsen (Frp) ba om å få oppdatert status av Storheia Arena. 
Ordfører informerte om at orienteringen vil bli gitt i kommunestyret, som også 
framkom i møteinnkallingen. 
 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskartet. 
 
[Lagre]  
 
 
2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 07.02.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 14.03.2019 2/19 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra 07.02.2019 
  
[Lagre]  
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Referatsaker 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
4/19 19/00605-1 Årsmelding Hålogaland lagmannsrett 

 
5/19 19/00393-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 

anledning 30.03.2019 - Melbu Musikkforening 
 

6/19 19/00559-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 09.03.2019 - Blues In vest 
 

7/19 19/00208-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledninger 15.- 16.- 17. og 21.02.2019 - Neshall-
revyen 

 
Formannskapet tok referatsakene til orientering 
 
 
15/19 Eiermelding Trollfjord AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 14.03.2019 15/19 
2 Kommunestyret 21.03.2019 3/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Ny eiermelding for Trollfjord AS vedtas. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Ny eiermelding for Trollfjord AS vedtas. 
 
[Lagre]  
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16/19 Eiermelding Hadsel ASVO AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 14.03.2019 16/19 
2 Kommunestyret 21.03.2019 1/19 
 
Rådmannens innstilling 
 

1. Eiermelding for Hadsel ASVO AS vedtas. 
2. Reserverte kontrakter: Ved anskaffelser innenfor vare- og tjenesteområder som 

naturlig kan tilbys av arbeidsmarkedstiltaksbedrifter skal det alltid vurderes om 
kommunen skal begrense konkurransen til reservert kontrakt (FOA § 3-12) eller 
eventuelt anvende FOA § 3-11 (sosiale hensyn). Først dersom dette ikke lykkes, 
gjennomføres ordinær konkurranse. 
 

Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eiermelding for Hadsel ASVO AS vedtas. 
2. Reserverte kontrakter: Ved anskaffelser innenfor vare- og tjenesteområder som 

naturlig kan tilbys av arbeidsmarkedstiltaksbedrifter skal det alltid vurderes om 
kommunen skal begrense konkurransen til reservert kontrakt (FOA § 3-12) eller 
eventuelt anvende FOA § 3-11 (sosiale hensyn). Først dersom dette ikke lykkes, 
gjennomføres ordinær konkurranse. 

[Lagre]  
 
 
17/19 Eiermelding Vernebygg AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 14.03.2019 17/19 
2 Kommunestyret 21.03.2019 2/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Eiermelding for Vernebygg AS vedtas. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Eiermelding for Vernebygg AS vedtas. 
 
[Lagre]  
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18/19 Søknad om kjøp av GBnr. 64/277 på Børøya industriområde 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 14.03.2019 18/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen vil tilrå følgende vedtak: 
 

1. Hadsel kommune oppfordrer Lift Me AS og Gulle eiendom AS om dialog med tanke 
på å realisere et felles bygg i tråd med reguleringsplan BØ35 Gulle industripark.  

2. Dersom partene ikke er interessert i slikt, tildeles tidsavgrenset opsjon for GBnr. 
64/277 til Gulle eiendom AS. Frist for utøvelse av opsjon settes til 6 måneder. Ved 
salg fastsettes pris med utgangspunkt i takst, jf. tomteprisregulativet. Rådmannen 
bemyndiges til å gjennomføre salget. Lift Me AS tilbys da tomt i industriområdets 
østlige del når dette er ferdig tilrettelagt, eller i formålsområde AB2, bruddet på 
Børøya. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Einar Roger Pettersen (Ap) fremmet følgende forslag om endring i pkt 2: 
 
Frist for utøvelse av opsjon settes til 4 måneder. 
 
Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling med den framlagte forslag 
til endring. 
 
Vedtak  
 

1. Hadsel kommune oppfordrer Lift Me AS og Gulle eiendom AS om dialog med tanke 
på å realisere et felles bygg i tråd med reguleringsplan BØ35 Gulle industripark.  

2. Dersom partene ikke er interessert i slikt, tildeles tidsavgrenset opsjon for GBnr. 
64/277 til Gulle eiendom AS. Frist for utøvelse av opsjon settes til 4 måneder. Ved 
salg fastsettes pris med utgangspunkt i takst, jf. tomteprisregulativet. Rådmannen 
bemyndiges til å gjennomføre salget. Lift Me AS tilbys da tomt i industriområdets 
østlige del når dette er ferdig tilrettelagt, eller i formålsområde AB2, bruddet på 
Børøya. 

 
[Lagre]  
 
 
19/19 Tilleggsnotat til formannskapets sak 7/19 - Fastsettelse av 
tobakksgebyr 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 14.03.2019 19/19 
2 Kommunestyret 21.03.2019 6/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen innstiller til Formannskap og Kommunestyre å vedta: 
Hadsel kommune vedtar med hjemmel i tobakksskadelovens §10, tilsynsavgift for 
salg av tobakk og tobakkssurrogater. 
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Årlig tilsynsavgift settes til kr 2500,- 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jenssen (SP) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling 
Tilsynsavgiften evalueres i 2021. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling og tilleggsforslaget. 
 
Vedtak  
 
Formannskap innstiller til kommunestyre å vedta: 
 
Rådmannen innstiller til Formannskap og Kommunestyre å vedta: 
Hadsel kommune vedtar med hjemmel i tobakksskadelovens §10, tilsynsavgift for 
salg av tobakk og tobakkssurrogater. Årlig tilsynsavgift settes til kr 2500,-. 
Tilsynsavgiften evalueres i 2021. 
 
 
[Lagre]  
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20/19 Meddommer i Vesterålen Tingrett – søknad om fritak og 
suppleringsvalg 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 14.03.2019 20/19 
2 Kommunestyret 21.03.2019 8/19 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Lisa Schønsee fritas fra vervet som meddommer i Vesterålen Tingrett i hht 
Kommunelovens § 15.2 for resten av valgperioden 01.04.2019 – 31.12.2020. 
 
Kommunestyret velger som ny meddommer til Vesterålen Tingrett for resten av 
valgperioden 01.04.2019 – 31.12.2020: 
 
Navn:   Fnr.   Adresse:    Telefon 
………………………………………………………………………………………… 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ordfører fremmet forslag på Sølvi Pedersen, Melbu som nytt medlem for resten av  
valgperioden. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling og framlagt forslag til nytt 
medlem for inneværende valgperiode. 
 
Vedtak  
 
Lisa Schønsee fritas fra vervet som meddommer i Vesterålen Tingrett i hht 
Kommunelovens § 15.2 for resten av valgperioden 01.04.2019 – 31.12.2020. 
 
Kommunestyret velger som ny meddommer til Vesterålen Tingrett for resten av 
valgperioden 01.04.2019 – 31.12.2020: 
 
Navn:   Fnr.   Adresse:    Telefon 
Sølvi Pedersen    8445 Melbu 
 
[Lagre]  
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21/19 Forespørsel om makeskifte - Trollfjord AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 12.03.2019 21/19 
2 Formannskapet 14.03.2019 21/19 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 12.03.2019 sak 21/19 
 
Møtebehandling 
 
Saken ble fremlagt av representant Margareth Bentzen (Ap) 
 
Representant Margareth Bentzen fremmet på vegne av Ap, SV og Sp forslag om 
punkt 6 og 7: 

1. Eier av GBnr 65/1 gis veirett til planlagt boligfelt (utskilt del som ikke har fått 
bruksnummer) over 65/1112. Rettigheten skal tinglyses. 

2. Hvis det ikke blir bygget containerhavn på Nordnes gis eier av GBnr 65/1 (utskilt del 
som ikke har fått bruksnummer) rett til å erverve 1/3 del av GBnr 65/1112. 

 
Representant Janne Antonsen (FrP) fremmet forslag om punkt 8: 

3. Konkrete planer for realisering av planlagt utbygging på GBnr 65/1112 fremlegges 
Hadsel kommune innen utgangen av 2024 

 
Votering 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling med tilleggspunkter 6, 
7 og 8. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre makebytte med Trollfjord AS jamfør 
søknad av 1.februar 2019 som vedlagt saken 

2. Det settes som vilkår at Hadsel kommune har rett til fri hogst på eiendommene GBnr. 
1/10, 1/11, 1/33 i Hadsel kommune, samt eiendommene GBnr. 9/8 og 9/12 i Sortland 
kommune i 10 år fra skjøte er signert. Dette skal tinglyses 

3. Det skal tinglyses forkjøpsrett til eiendommene som sikrer Hadsel kommune 
forkjøpsrett både ved salg av eiendommene fra Trollfjord, samt ved vesentlige 
organisasjonsendringer/fusjoner i selskapet.  

4. Det legges til grunn at Trollfjord AS dekker alle kostnader ved transaksjonen, 
herunder offentlige gebyrer og avgifter 

5. Det fremmes politisk sak innen sommerferien 2019 om fremtidig utvikling av 
eiendommene på Lillebørøya.  

6. Eier av GBnr 65/1 gis veirett til planlagt boligfelt (utskilt del som ikke har fått 
bruksnummer) over 65/1112. Rettigheten skal tinglyses. 

7. Hvis det ikke blir bygget containerhavn på Nordnes gis eier av GBnr 65/1 (utskilt del 
som ikke har fått bruksnummer) rett til å erverve 1/3 del av GBnr 65/1112. 

8. Konkrete planer for realisering av planlagt utbygging på GBnr 65/1112 fremlegges 
Hadsel kommune innen utgangen av 2024 
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Møtebehandling 
 
Ordfører ba om å få lukket møte av hensyn til opplysninger i saken. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møte under deler av diskusjonen i saken, 
i henhold til kommunelovens § 31,5, jf offentlighetsloven 23. 
 
Møte ble åpnet igjen før nye forslag ble fremmet. 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) fremmet følgende endring i pkt 7: 
 
7. Dersom det ikke blir utvidet containerhavn på Nordnes, eller annen havnerelatert   
virksomhet, gis eier av GBnr 65/1 rett til å erverve1/3 av GBnr 65/1112. 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet forsalg om nytt pkt 9. 
Formannskapet forutsetter at Trollfjord AS forvalter området på en god måte i forhold 
til friluftsliv og lokal utvikling. 
 
Votering 
 
Ved votering ble rådmannens innstilling med de endringer som framkom i pkt. 7 med 
tilleggspunkt 9 enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre makebytte med Trollfjord AS jamfør 
søknad av 1.februar 2019 som vedlagt saken 

2. Det settes som vilkår at Hadsel kommune har rett til fri hogst på eiendommene GBnr. 
1/10, 1/11, 1/33 i Hadsel kommune, samt eiendommene GBnr. 9/8 og 9/12 i Sortland 
kommune i 10 år fra skjøte er signert. Dette skal tinglyses 

3. Det skal tinglyses forkjøpsrett til eiendommene som sikrer Hadsel kommune 
forkjøpsrett både ved salg av eiendommene fra Trollfjord, samt ved vesentlige 
organisasjonsendringer/fusjoner i selskapet.  

4. Det legges til grunn at Trollfjord AS dekker alle kostnader ved transaksjonen, 
herunder offentlige gebyrer og avgifter 

5. Det fremmes politisk sak innen sommerferien 2019 om fremtidig utvikling av 
eiendommene på Lillebørøya.  

6. Eier av GBnr 65/1 gis veirett til planlagt boligfelt (utskilt del som ikke har fått 
bruksnummer) over 65/1112. Rettigheten skal tinglyses. 

7. Dersom det ikke blir utvidet containerhavn på Nordnes, eller annen havnerelatert   
virksomhet, gis eier av GBnr 65/1 rett til å erverve1/3 av GBnr 65/1112 

8. Konkrete planer for realisering av planlagt utbygging på GBnr 65/1112 fremlegges 
Hadsel kommune innen utgangen av 2024. 

9. Formannskapet forutsetter at Trollfjord AS forvalter området på en god måte i forhold 
til friluftsliv og lokal utvikling. 

 
 

[Lagre]  
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22/19 Høringssvar - Anmodning om innspill til prioritering av 
utbedring av fylkesveier 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 12.03.2019 23/19 
2 Formannskapet 14.03.2019 22/19 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 12.03.2019 sak 23/19 
 
Møtebehandling 
 
Saken ble fremlagt av representant Janne Antonsen (FrP) 
 
Representant Rayner Skare Lind (Uavhengig) fremmet forslag om punkt 5: 
5. Utbedring av vei fra krysset Coldevins gate/vikaveien mot Haug. 
 
Representant Åge Rusten (Ap) fremmet forslag om punkt 6: 
6. Prioritere trafikksikkerhetstiltak der fylkesvei 881 omgjøres til forkjørsvei. 
 
Votering 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling med tilleggspunkter 5 
og 6. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 
Kommunen avgir følgende innspill til Nordland fylkeskommune vedr. prioritering av 
utbedringer på viktige fylkesveier med næringstransporter i Hadsel: 
Pri.: Prosjektet 

oppført på 
liste fra NFK  
(Ja eller 
Nei): 

Fylkesveg-
nummer: 

Strekning: Utfordring (beskrivelse):  Begrunnelse: 

1 Nei Fv82/Fv885 
T-kryss:  
Skagen-krysset. 

Nedbremsings- og aksellerasjons-
område på vei som har 80 km/t. 
Oppleves som usikkert. Er ulykkes-
belastet i flg. Nasjonal vegdatabank. 

Tiltak må til for å bedre 
forholdene. Vi foreslår 
avkjørings/ aksellerasjonsfiler. 

2 Nei Fv82/Fv881 
T-kryss: 
Ranværingsgata/Fv82 

Tidvis redusert fremkommelighet og 
trafikkavvikling. Oppleves som 
usikkert. Er ulykkes-belastet i flg. 
Nasjonal vegdatabank. Stor trafikk, 
redusert trafikksikkerhet. 

Tiltak må til for å bedre 
forholdene. Vi har regulert inn 
en rundkjøring i den nye 
sentrums-planen i samarbeid 
med vegvesenet 

3 Ja Fv82/Fv892 
T-kryss: 
Flyplasskrysset. 

Nedbremsing/aksellerasjonsområde 
på vei som har 80 km/t. Oppleves 
som usikkert. Er ulykkesbelastet i flg. 
Nasjonal vegdatabank.  

Tiltak må til for å bedre 
forholdene. Vi foreslår 
avkjørings/ 
aksellerasjonsfiler.Fv892 bør 
ha tilslutningsrepo i vegbanen 
til Fv82 slik det ikke blir så 
skrått å komme seg inn på 
Fv82. 

4 Nei Fv82 
Strekning: 
Melbu-Stokmarknes 

Ulykkes-belastet strekning i flg. 
Nasjonal vegdatabank. Oppleves som 
usikker strekning for gående og 
syklende, spesielt i nærheten av 
tettstedene. Veistrekningen er også 
en populær turvei. 

Tiltak må til for å bedre 
forholdene. Separasjon av biler 
og myke trafikanter gjennom 
en G/S-vei. Kommunen er i 
ferd med å regulere for slikt på 
strekningene Stokmarknes-
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Hadsel kirke og Steilo-Gulstad. 

 
5. Utbedring av vei fra krysset Coldevins gate/vikaveien mot Haug. 
6. Prioritere trafikksikkerhetstiltak der fylkesvei 881 omgjøres til forkjørsvei. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Britt (Ap) ba om at det tilføyes og 885 i pkt. 6 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling med tilføyelse 
av 885 i punkt 6. 
 
 
Vedtak 
 
Kommunen avgir følgende innspill til Nordland fylkeskommune vedr. prioritering av 
utbedringer på viktige fylkesveier med næringstransporter i Hadsel: 

Pri.: Prosjektet 
oppført på 
liste fra 
NFK  
(Ja eller 
Nei): 

Fylkesveg-
nummer: 

Strekning: Utfordring (beskrivelse):  Begrunnelse: 

1 Nei Fv82/Fv885 
T-kryss:  
Skagen-krysset. 

Nedbremsings- og aksellerasjons-
område på vei som har 80 km/t. 
Oppleves som usikkert. Er ulykkes-
belastet i flg. Nasjonal vegdatabank. 

Tiltak må til for å bedre 
forholdene. Vi foreslår 
avkjørings/ 
aksellerasjonsfiler. 

2 Nei Fv82/Fv881 
T-kryss: 
Ranværingsgata/Fv82 

Tidvis redusert fremkommelighet og 
trafikkavvikling. Oppleves som 
usikkert. Er ulykkes-belastet i flg. 
Nasjonal vegdatabank. Stor trafikk, 
redusert trafikksikkerhet. 

Tiltak må til for å bedre 
forholdene. Vi har regulert 
inn en rundkjøring i den nye 
sentrums-planen i 
samarbeid med vegvesenet 

3 Ja Fv82/Fv892 
T-kryss: 
Flyplasskrysset. 

Nedbremsing/aksellerasjonsområde 
på vei som har 80 km/t. Oppleves 
som usikkert. Er ulykkesbelastet i flg. 
Nasjonal vegdatabank.  

Tiltak må til for å bedre 
forholdene. Vi foreslår 
avkjørings/ 
aksellerasjonsfiler. Fv 892 
bør ha tilslutningsrepo i 
vegbanen til Fv82 slik det 
ikke blir så skrått å komme 
seg inn på Fv82. 

4 Nei Fv82 
Strekning: 
Melbu-Stokmarknes 

Ulykkes-belastet strekning i flg. 
Nasjonal vegdatabank. Oppleves 
som usikker strekning for gående og 
syklende, spesielt i nærheten av 
tettstedene. Veistrekningen er også 
en populær turvei. 

Tiltak må til for å bedre 
forholdene. Separasjon av 
biler og myke trafikanter 
gjennom en G/S-vei. 
Kommunen er i ferd med å 
regulere for slikt på 
strekningene Stokmarknes-
Hadsel kirke og Steilo-
Gulstad. 

 
5. Utbedring av vei fra krysset Coldevins gate/vikaveien mot Haug. 
6. Prioritere trafikksikkerhetstiltak der fylkesvei 881 og 885 omgjøres til forkjørsvei. 
 
 
[Lagre]  
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23/19 Budsjettrapport pr februar 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 14.03.2019 23/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Budsjettrapport pr. februar 2019 tas til orientering. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Budsjettrapport pr. februar 2019 tas til orientering 
[Lagre]  
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