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8/19 Møteinnkalling Formannskapet 29.08.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 8/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig møteinnkallingen 
 
[Lagre]  
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6/19 Komplett innkalling: Formannskapet (29.08.2019 kl 10:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 6/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ordfører ba om å få behandlet følgende sak som tilleggssak: 
 
Uttalelse til el-moms i nord. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig behandling av sak 85/19 – 98/19 og tilleggssak 
99/19. 
 
[Lagre]  
 
 
8/19 Protokoll Formannskapet 04.07.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 8/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra 04.07.19. 
 
[Lagre]  
 
 
85/19 Forespørsel fra Skretting - uttak av fyllmasser 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 85/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 

 
1. Hadsel kommune lar Skretting få tilgang til fyllmasser fra et tilgrenset område 

til deres egen utgraving. Som motytelse stilles det krav til at det blir 
opparbeidet en anleggsvei som kan bli den fremtidige veien inn på området. 

2. Omlegging av strømtilførsel gjøres helhetlig for området, og kostnadene deles 
mellom partene. 

3. Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale i tråd med vedtak og premisser 
skissert i saksutredningen 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak 
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1. Hadsel kommune lar Skretting få tilgang til fyllmasser fra et tilgrenset område 
til deres egen utgraving. Som motytelse stilles det krav til at det blir 
opparbeidet en anleggsvei som kan bli den fremtidige veien inn på området. 

2. Omlegging av strømtilførsel gjøres helhetlig for området, og kostnadene deles 
mellom partene. 

3. Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale i tråd med vedtak og premisser 
skissert i saksutredningen 

 
[Lagre]  
 
 
86/19 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av 
Stokmarknes transformatorstasjon i Hadselhamn 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 86/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 
 
Hadsel kommune gir Trollfjord nett AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for etablering av trafostasjon i Hadselhamn slik som omsøkt. Hjemmel for vedtaket er 
plan- og bygningsloven § 19-2. Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen: 

1. Avkjørsel til tiltaksområdet fra Fv82 må utbedres etter anvisninger fra Statens 
vegvesen 

2. Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkes-kommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 
annet ledd. 

3. Tiltaket er søknadspliktig, jf. plan- og bygningslovens kap. 20, jf. tiltak som omfattes 
av byggesaksbestemmelsene i § 20-1 og søknadsplikt i § 20-2. Det må derfor sendes 
inn egen søknad til kommunen. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak 
 
Hadsel kommune gir Trollfjord nett AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for etablering av trafostasjon i Hadselhamn slik som omsøkt. Hjemmel for vedtaket er 
plan- og bygningsloven § 19-2. Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen: 

1. Avkjørsel til tiltaksområdet fra Fv82 må utbedres etter anvisninger fra Statens 
vegvesen 

2. Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkes-kommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 
annet ledd. 

3. Tiltaket er søknadspliktig, jf. plan- og bygningslovens kap. 20, jf. tiltak som omfattes 
av byggesaksbestemmelsene i § 20-1 og søknadsplikt i § 20-2. Det må derfor sendes 
inn egen søknad til kommunen. 



 

 6  

[Lagre]  
 

 
87/19 Saksfremlegg GBnr 51/3 Trafostasjon Nordlaks Havfarm 1 - 
fradeling grunneiendom og rammetillatelse 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 87/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § § 20-3 og 21-4 godkjenner Hadsel 
kommune søknaden om rammetillatelse for å etablere trafostasjon og adkomstvei på 
GBnr 51/3 på Ongstad. 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gir Hadsel kommune dispensasjon fra LNFR-bestemmelser 
i kommuneplanens arealdel, KP_Hadsel. Det tillates etablert trafostasjon på GBnr 
51/3. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jenssen ble erklært inhabil til å behandle saken og fratrådte under 
behandling av saken. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § § 20-3 og 21-4 godkjenner Hadsel 
kommune søknaden om rammetillatelse for å etablere trafostasjon og adkomstvei på 
GBnr 51/3 på Ongstad. 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gir Hadsel kommune dispensasjon fra LNFR-bestemmelser 
i kommuneplanens arealdel, KP_Hadsel. Det tillates etablert trafostasjon på GBnr 
51/3. 
 
[Lagre]  
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88/19 GBnr 65/1075 Saksfremlegg - Søknad om å redusere 
grøntarealene i Verkstedbakken Sameie 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 88/19 
 
Kommunedirektørens innstilling med politisk handlingsrom: 
 
Alternativ 1 
Hadsel kommune godkjenner søknad om å redusere grøntarealene i Verkstedbakken 
Sameie jf. avsnitt om VEDTAK OG VURDERINGER. 
 
Alternativ 2 
Hadsel kommune avslår søknad om å redusere grøntarealene i Verkstedbakken 
Sameie og opprettholder regulerte grøntområder og reguleringsbestemmelse nr. 4 
bokstav f andre ledd. 
 
Vedtaket kan påklages av tiltakshaver og må da sendes til Fylkesmannen som 
klageinstans. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig alternativ 1 i kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak 
 
Hadsel kommune godkjenner søknad om å redusere grøntarealene i Verkstedbakken 
Sameie jf. avsnitt om VEDTAK OG VURDERINGER. 
 
Vedtaket kan påklages av tiltakshaver og må da sendes til Fylkesmannen som 
klageinstans. 
 
[Lagre]  
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89/19 Kvinnenavn som adressenavn 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 89/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Veinavn som har vært på høring, inkludert innspillene fra Tor Erik Olsen og Therese 
Hjort, blir vedtatt som nye adressenavn.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Felles forslag om at innspillet fra Tor Erik Olsen ikke tas til følg. Innspillet fra Therese 
Hjort, om at Ester i Ester Iversens vei skrives med h, tas til følge. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling med innspillet 
fra Terese Hjort. 
 
Vedtak 
 
Veinavn som har vært på høring, uten innspillene fra Tor Erik Olsen og Therese 
Hjort, blir vedtatt som nye adressenavn.  
 
Tidligere navn Nytt adressenavn 
Stokmarknes:  
Aspeveien Alvildes vei 
Bjørkeveien Solveig Kobberstads vei 
Fjellveien Sommarfjøsbakken 
Idrettsveien Kirsten Thodes gate 
Industrigata Eline Reinsnes’ vei 
Lyngveien Olga Elvenes’ vei 
Seljeveien Ingegjerd Solums vei 
Skogveien Anna Nords vei 
Villaveien Regine Nordmanns vei 
Ny vei Børøya Myrsnipesvingen 
Ny vei Børøya Havelleveien 
Ny vei Børøya Stærveien 
Vei2416 Rådmann Ribsskogs vei 
Ny vei Rishaugen Asta Holmsens vei 
Ny vei Bjørnneset Rønnaug Pettersens vei 
Ny vei Bjørnneset Karlottes vei 
Nedre Nordnes vei Ester Pettersens vei 
Torget på Stokmarknes Nanna Withs Plass 
  
Melbu:  
Lomsveien Esther Iversens vei 
Parkveien Ingeborg Holdøs vei 
Strandveien Hanna Davidsens gate 
Storhaugveien Frida Svendsens vei 
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Bakkenveien Hilda Bakkens vei 
Skolegata Mary Pettersens vei 

 
[Lagre]  
 
 
90/19 Stadfesting av planprogram etter offentlig ettersyn - BØ37 
Hadsel Handelspark på Børøya 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 04.07.2019 79/19 
2 Formannskapet 29.08.2019 90/19 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 04.07.2019 sak 79/19 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Formannskapet stadfester vedlagte planprogram, samt de endringer og 
tilføyelser som fremgår av avsnittet «konklusjon». Hjemmel for vedtaket er 
plan- og bygningsloven §4.1 andre avsnitt, siste punktum.  

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre planprogrammet jamfør punkt 1 i 
vedtaket 

 
Vedtak 
 
Utgår til møte 29.08.19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak 
 

1. Formannskapet stadfester vedlagte planprogram, samt de endringer og 
tilføyelser som fremgår av avsnittet «konklusjon». Hjemmel for vedtaket er 
plan- og bygningsloven §4.1 andre avsnitt, siste punktum.  

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre planprogrammet jamfør punkt 1 i 
vedtaket 

 
[Lagre]  
 

 
91/19 Reguleringsplan AB2 - forslag til revidert områderegulering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 91/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 
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Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til områdereguleringsplan for 
BØ37 Hadsel Handelspark og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 
uker i medhold av plan- og bygningsloven §12-10 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til områdereguleringsplan for 
BØ37 Hadsel Handelspark og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 
uker i medhold av plan- og bygningsloven §12-10 
 
[Lagre]  
 

 
92/19 Gjennomføring BØ37 - budsjett og organisering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 92/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Gjennomføring av reguleringsplan BØ37 påbegynnes i tråd med fremlagte 
forslag til organisering og fremdrift. 

2. Fase 1 godkjennes gjennomført med en total budsjettramme på 19,9 mill eks 
mva. 

3. Fase 2 utredes videre, og realiseres når behov for masser og næringslivets 
arealbehov tilsier det. Dette skjer først etter ny politisk sak er fremmet og 
vedtatt. 

4. Utvikling av området finansieres gjennom kommunens tomtefond, og 
innarbeides i rådmannens forslag til budsjett 2020, samt økonomiplan 2020-
2023 

5. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å gjennomføre salg av de enkelte 
næringstomter, til en pris av 690,- pr kvadratmeter ferdig opparbeidet tomt. 
Det må sikres at hver tomt utformes slik at alt disponibelt areal utnyttes og 
selges.  

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling  
 
Vedtak 
 

1. Gjennomføring av reguleringsplan BØ37 påbegynnes i tråd med fremlagte 
forslag til organisering og fremdrift. 

2. Fase 1 godkjennes gjennomført med en total budsjettramme på 19,9 mill eks 
mva. 
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3. Fase 2 utredes videre, og realiseres når behov for masser og næringslivets 
arealbehov tilsier det. Dette skjer først etter ny politisk sak er fremmet og 
vedtatt. 

4. Utvikling av området finansieres gjennom kommunens tomtefond, og 
innarbeides i rådmannens forslag til budsjett 2020, samt økonomiplan 2020-
2023 

5. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å gjennomføre salg av de enkelte 
næringstomter, til en pris av 690,- pr kvadratmeter ferdig opparbeidet tomt. 
Det må sikres at hver tomt utformes slik at alt disponibelt areal utnyttes og 
selges.  

 
[Lagre]  
 

 
93/19 Salg av kommunal eiendom Fiskebøl - småbruk 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 93/19 
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Formannskapet delegerer til kommunedirektøren å gjennomføre et salg på det 
åpne marked med budfrist 30.september. Som minstepris settes 100.000, - for 
at salg skal gjennomføres. 

2. Før salg bør arealet fradeles med et areal som muliggjør utnytting som 
småbruk. Eiendommen må før endelig salg gjennomføres være 
reguleringsmessig tilpasset kjøpers tiltenkte bruk, med sikte på at den nyttes 
som helårsbolig. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak 
 

1. Formannskapet delegerer til kommunedirektøren å gjennomføre et salg på det 
åpne marked med budfrist 30.september. Som minstepris settes 100.000, - for 
at salg skal gjennomføres. 

2. Før salg bør arealet fradeles med et areal som muliggjør utnytting som 
småbruk. Eiendommen må før endelig salg gjennomføres være 
reguleringsmessig tilpasset kjøpers tiltenkte bruk, med sikte på at den nyttes 
som helårsbolig. 

 
[Lagre]  
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94/19 Kjøp av tomt - utbedring av parkeringsforhold Stokmarknes 
sentrum 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 94/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 

 
1. Det inngås opsjonsavtale med Klotind Eiendom AS om kjøp av 65/56 og 

65/1068 til en samlet sum av kr. 2.250.000 
2. Det innhentes tilbud på etablering av parkeringshus i to plan med sikte på 

maksimal utnyttelse av tomten. Det bes inntatt opsjon i anbudskonkurransen 
med sikte på å få priset merkostnad med å forberede parkeringshuset med to 
etasjer leilighetsbygg over plan 2. Ny politisk sak legges frem innen utgangen 
av 2019 med sikte på realisering av parkeringshus som skissert i denne sak. 

3. Kommunedirektøren bes utrede de reguleringsmessige forhold med sikte på å 
kunne tillate slik bruk av tomten. 

4. Lokalt næringsliv inviteres til å delta i prosjektet gjennom å bruke 
frikjøpsordningen for parkeringsbehov.  

 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) la fra følgende endringsforslag til kommunedirektørens 
innstilling i pkt.2.: 
 

2. Det innarbeides tilbud på etablering av parkeringshus i to plan med sikte på 
maksimal utnyttelse av tomten. Det bes inntatt opsjon i anbudskonkurransen 
med sikte på å få priset merkostnad for å forberede en etasje parkering i 
tillegg (totalt 3 etasjer). Det tas kontakt med eier for forhandlinger om eventuelt 
erverv av nabotomt med påstående hus. 
Ny politisk sak legges frem innen utgangen av 2019 
 

Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling i pkt. 1,3 og 4, 
samt det framlagte forslag til nytt pkt. 2. 
 
Vedtak 
 

1. Det inngås opsjonsavtale med Klotind Eiendom AS om kjøp av 65/56 og 
65/1068 til en samlet sum av kr. 2.250.000 

2. Det innarbeides tilbud på etablering av parkeringshus i to plan med sikte på 
maksimal utnyttelse av tomten. Det bes inntatt opsjon i anbudskonkurransen 
med sikte på å få priset merkostnad for å forberede en etasje parkering i 
tillegg (totalt 3 etasjer). Det tas kontakt med eier for forhandlinger om eventuelt 
erverv av nabotomt med påstående hus. 
Ny politisk sak legges frem innen utgangen av 2019. 

3. Kommunedirektøren bes utrede de reguleringsmessige forhold med sikte på å 
kunne tillate slik bruk av tomten. 

4. Lokalt næringsliv inviteres til å delta i prosjektet gjennom å bruke 
frikjøpsordningen for parkeringsbehov.  

 
[Lagre]  
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95/19 Gulstadøya - tilbud om kjøp av tomt 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 95/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Formannskapet ber kommunedirektøren gå i forhandlinger med grunneierne 
med sikte på kommunal overtakelse innenfor en ramme på …………… 

2. Endelig fremforhandlet avtale om kjøp legges frem for formannskapet før 
kjøpet gjennomføres.  

 
Møtebehandling/votering 
 
Følgende fellesforslag ble fremmet: 
 
Pkt. 1 i kommunedirektørens innstilling: Punktum etter «kommunal overtakelse». 
 
Nytt pkt. 2: Reguleringsprosess for området iverksettes parallelt for prosess med 
eventuell overtakelse. 
Formålet med omregulering er å tilrettelegge for nærings- og boligformål. 
Kommunedirektørens innstilling i pkt. 2 endres til pkt. 3 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling med de 
endringene som er foreslått. 
 
Vedtak 
 

1. Formannskapet ber kommunedirektøren gå i forhandlinger med grunneierne 
med sikte på kommunal overtakelse. 

2. Reguleringsprosess for området iverksettes parallelt for prosess med eventuell 
overtakelse. Formålet med omregulering er å tilrettelegge for nærings- og 
boligformål. 

3. Endelig fremforhandlet avtale om kjøp legges frem for formannskapet før 
kjøpet gjennomføres.  

 
[Lagre]  

 
 

96/19 Budsjettkontroll pr juli 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 96/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Budsjettkontroll pr juli 2019 tas til etterretning. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
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Vedtak 
 
Budsjettkontroll pr juli 2019 tas til etterretning. 
 
[Lagre]  
 

 
97/19 Søknad om støtte til pilotprosjekt - Rabalder Produksjon 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 97/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 

 
1. Formannskapet innvilger søknad om støtte med kroner 80.000,- 
2. Tilskuddet finansieres over kommunens næringsfond 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak 
 

1. Formannskapet innvilger søknad om støtte med kroner 80.000,- 
2. Tilskuddet finansieres over kommunens næringsfond 

 
[Lagre]  
 
 
98/19 Salg av kommunal tomt - nausttomt Fiskebøl 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 98/19 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Formannskapet delegerer til kommunedirektøren å gjennomføre salg av 
nausttomt, del av GBnr 31/1, på det åpne marked med budfrist 30.september. 

2. Tomten selges med en minstepris på 25.000 med tillegg for kostander ved 
fradeling og omsetning. 

3. Overskudd fra salg tilføres kommunens tomtefond 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak 
 

1. Formannskapet delegerer til kommunedirektøren å gjennomføre salg av 
nausttomt, del av GBnr 31/1, på det åpne marked med budfrist 30.september. 

2. Tomten selges med en minstepris på 25.000 med tillegg for kostander ved 
fradeling og omsetning. 



 

 15  

3. Overskudd fra salg tilføres kommunens tomtefond 
 
[Lagre]  
 
 
99/19 Uttalelse til el-moms i nord 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.08.2019 99/19 
 
Ordførerens innstilling 
 
Hadsel formannskap viser til regjeringens høring om NOU 2019: 11: Enklere 
merverdiavgift med én sats. Vi registrerer at kommuner og fylkeskommuner som 
sitter nærmest innbyggerne, ikke er på listen over de som er invitert til å avgi 
høringsuttalelse. Dette mener vi er beklagelig, all den tid vi snakker om forslag til 
endringer i avgiftssystemet som kan gi vesentlige endringer/økninger for 
befolkningen. Vi tillater oss derfor å komme med et innspill til regjeringens videre 
arbeid. 
 
Utvalget foreslår at momsfritaket på strøm for husholdninger i Nord-Norge fases ut, 
med en gradvis opptrapping til 12 og så til full moms med 25 %. 260 000 
husholdninger omfattes i dag av fritaket, både eneboliger, leiligheter, hytter, 
barnevernsinstitusjoner og aldershjem. 
 
Hadsel formannskap vil advare mot forslaget om å innføre el-moms i Nord-Norge, 
Dette vil innebære en årlig økning for nordnorske husholdninger på 500 millioner ved 
12 prosent og 1 milliard når økningen er fullt iverksatt. Momsfritaket som ble innført i 
1969 skulle kompensere for naturgitte forhold som lengre fyringssesong og kaldere 
klima, og er ansett som et strategisk bosettingstiltak. Statistikk fra Statistisk 
sentralbyrå viser at de naturgitte forholdene fortsatt gjør at husholdningene i Nord-
Norge bruker mer strøm enn resten av landet. 
 
Hadsel formannskap er opptatt av at den offensive satsingen i næringslivet i nord 
skal møtes av en stat som spiller på lag og støtter opp om økt bosetting og 
rekruttering. Derfor ber vi regjeringen si nei til å fjerne fritaket på moms på strøm i 
Nord-Norge. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig innstillingen fra ordføreren 
 
Vedtak 
 
Hadsel formannskap viser til regjeringens høring om NOU 2019: 11: Enklere 
merverdiavgift med én sats. Vi registrerer at kommuner og fylkeskommuner som 
sitter nærmest innbyggerne, ikke er på listen over de som er invitert til å avgi 
høringsuttalelse. Dette mener vi er beklagelig, all den tid vi snakker om forslag til 
endringer i avgiftssystemet som kan gi vesentlige endringer/økninger for 
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befolkningen. Vi tillater oss derfor å komme med et innspill til regjeringens videre 
arbeid. 
 
Utvalget foreslår at momsfritaket på strøm for husholdninger i Nord-Norge fases ut, 
med en gradvis opptrapping til 12 og så til full moms med 25 %. 260 000 
husholdninger omfattes i dag av fritaket, både eneboliger, leiligheter, hytter, 
barnevernsinstitusjoner og aldershjem. 
 
Hadsel formannskap vil advare mot forslaget om å innføre el-moms i Nord-Norge, 
Dette vil innebære en årlig økning for nordnorske husholdninger på 500 millioner ved 
12 prosent og 1 milliard når økningen er fullt iverksatt. Momsfritaket som ble innført i 
1969 skulle kompensere for naturgitte forhold som lengre fyringssesong og kaldere 
klima, og er ansett som et strategisk bosettingstiltak. Statistikk fra Statistisk 
sentralbyrå viser at de naturgitte forholdene fortsatt gjør at husholdningene i Nord-
Norge bruker mer strøm enn resten av landet. 
 
Hadsel formannskap er opptatt av at den offensive satsingen i næringslivet i nord 
skal møtes av en stat som spiller på lag og støtter opp om økt bosetting og 
rekruttering. Derfor ber vi regjeringen si nei til å fjerne fritaket på moms på strøm i 
Nord-Norge. 
 

 
[Lagre]  
 
 

Referatsaker 
 

Saknr Arkivsak Tittel 
16/19 19/01780-14 Svar på søknad om serveringsbevilling - North 

Inspire AS org.nr. 914831679 
 

17/19 19/02061-2 Innvilget skjenkebevilling - Arctic Race of Norway 
As - ambulerende bevilling 17.08.2019 
 

18/19 19/02121-9 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 12. og 13. juli 2019 - Sommer Melbu 
 

19/19 19/02125-5 Svar på søknad om skjenkebevilling, enkelt 
anledning 10.07.2019 - Sommer Melbu 
 

20/19 19/02126-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 07.07.2019 - Sommer Melbu 
 

21/19 19/02127-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 08.07.2019 - Sommer Melbu 
 

22/19 19/02131-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 6. juli 2019 - Sommer Melbu 
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Formannskapet tok referatsakene til orientering 

 

23/19 19/02301-11 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 14. - 17.08.2019 - Stokmarknes Vel 
 

24/19 19/02589-4 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 17.08.2019 - Blues Invest 
 

25/19 19/02762-4 Svar på søknad om skjenkebevilling - BL 
Polarstjernen - enkelt anledning 17. august 2019 
 

26/19 19/02879-4 Svar på søknad om utvidelse av skjenkeområdet for 
en enkelt anledning 16. og 17. august 2019  - 
Rødbrygga Drift As - Ørnheia 
 

27/19 19/02950-1 Rapport etter tilsyn Øybadet 
 

28/19 19/01849-9 Svar på søknad om serveringsbevilling - Storavika 
Henriksen, Storavik, 8450 Stokmarknes 
 

29/19 19/01928-1 Årsmelding 2018 - Hadsel Eldreråd 
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