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1/19 Møteinnkalling Formannskapet 31.10.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 1/19 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig møteinnkallingen 
 
[Lagre]  
 
 
1/19 Komplett innkalling: Formannskapet (31.10.2019) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 1/19 

 
Møtebehandling/votering 
 
Kommunedirektøren ba om å få trukke sak 7/19 da nødvendige høringer ikke var 
gjennomført i forkant. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig sakskart med de endringer som nevnt. 
 
[Lagre]  
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Orienteringer: 
 
Helse- og omsorgssjef 

- Orientering om nedbygging av dobbeltrom på Stokmarknes sykehjem  
 
Kommunedirektøren 

- Overtidsbruk i Hadsel kommune hvor grensen på 200 overtidstimer er passert i 
enkelte sektorer. 

- Omorganisering av Teknisk etat. 
- Gjenåpning av servicetorget  

 
 
Formannskapet tok orienteringene enstemmig til orientering 
 
 

Referatsaker 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
1/19 19/03280-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 

anledning 19.10.2019 - Melbu Blandakor 
 

2/19 19/03427-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 4.10.2019 - Kordamen 
 

3/19 19/03698-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 25.10.2019 - Reine Såper 
 

4/19 19/03408-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 26.10.2019 - Strønstad Helselag 

 
Formannskapet tok referatsakene enstemmig til orientering 
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1/19 Klage, reguleringsplan for Brattåsen masseuttak. 
Forberedende klagesaksbehandling, og oversendelse til 
Fylkesmannen. Klagere: Sissa Grøtan og Annbjørg Sørbø på vegne 
av beboere i Hadselhamn 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 1/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 

1. Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. 
2. Saken oversendes klageinstansen for endelig behandling. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Ved punktvis votering av kommunedirektørens innstilling ble pkt 1 vedtatt med 5 stemmer 
(Sp, H, Ap og MOS) mot 2 stemmer (V, R). 
 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 

1. Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. 
2. Saken oversendes klageinstansen for endelig behandling. 

 
[Lagre]  
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2/19 Klage, reguleringsplan for Brattåsen masseuttak. 
Forberedende klagesaksbehandling, og oversendelse til 
Fylkesmannen. Klager: Svein Erik Nikolaisen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 2/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 
 

1. Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. 
2. Saken oversendes klageinstansen for endelig behandling. 

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ved punktvis votering av kommunedirektørens innstilling ble pkt.1 vedtatt med 5 stemmer 
(Sp, H, Ap og MOS) mot 2 stemmer (V, R) 
 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 

1. Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. 
2. Saken oversendes klageinstansen for endelig behandling. 

 
[Lagre]  
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3/19 Klage, reguleringsplan for Brattåsen masseuttak. 
Forberedende klagesaksbehandling, og oversendelse til 
Fylkesmannen. Klagere: Njord Svendsen og Teresa Grøtan 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 3/19 

 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 

1. Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. 
2. Saken oversendes klageinstansen for endelig behandling. 

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ved punktvis votering av kommunedirektørens innstilling ble pkt.1 vedtatt med 5 stemmer 
(Sp, H, Ap og MOS) mot 2 stemmer (V, R) 
 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 

1. Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. 
2. Saken oversendes klageinstansen for endelig behandling. 

 
[Lagre]  
 
 
4/19 Klage, reguleringsplan for Brattåsen masseuttak. 
Forberedende klagesaksbehandling, og oversendelse til 
Fylkesmannen. Klagere: Annbjørg Sørbø og Oddvar Kleppa 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 4/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 

1. Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. 
2. Saken oversendes klageinstansen for endelig behandling. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Ved punktvis votering av kommunedirektørens innstilling ble pkt. 1 vedtatt med 5 stemmer 
(Sp, H, Ap og MOS) mot 2 stemmer (V, R) 
 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
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1. Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. 
2. Saken oversendes klageinstansen for endelig behandling. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
5/19 Klage, reguleringsplan for Børøya industriområde. 
Forberedende klagesaksbehandling, og oversendelse til 
Fylkesmannen. Klager: Jens Are Johansen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 5/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 
 

1. Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. 
2. Saken oversendes klageinstansen for endelig behandling. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Ved punktvis votering av kommunedirektørens innstilling ble pkt. 1 vedtatt med 6 stemmer 
(Sp, H, Ap, V og MOS) mot 1 stemmer (R) 
 
Vedtak  
 

1. Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. 
2. Saken oversendes klageinstansen for endelig behandling 

 
[Lagre]  
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6/19 GBnr 77/22 Lundnesset - Klage på vedtak - søknad om 
rammetillatelse 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 6/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår Formannskapet å vedta følgende: 
 
Formannskapet tar klagen til følge og samtykker til omdisponering av om lag 0,33 daa 
overflatedyrket areal for garasjebygg, samt ukjent antall daa overflatedyrket areal til snuplass 
og vei til garasje, jf forvaltningslovens § 33 samt jordlovens §§ 1,9.  
 
Det settes som vilkår at både snuareal og vei bygges på så begrenset areal som mulig. Dette 
for å begrense areal som må omdisponeres. Hvordan vilkåret er fulgt opp dokumenteres ved 
rammetillatelsen.  
 
Det gjøres oppmerksom på at saken ikke er ferdigbehandlet. Saken må behandles etter 
plan- og bygningsloven før tiltaket kan igangsettes.   
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet tar klagen til følge og samtykker til omdisponering av om lag 0,33 daa 
overflatedyrket areal for garasjebygg, samt ukjent antall daa overflatedyrket areal til snuplass 
og vei til garasje, jf forvaltningslovens § 33 samt jordlovens §§ 1,9.  
 
Det settes som vilkår at både snuareal og vei bygges på så begrenset areal som mulig. Dette 
for å begrense areal som må omdisponeres. Hvordan vilkåret er fulgt opp dokumenteres ved 
rammetillatelsen.  
 
Det gjøres oppmerksom på at saken ikke er ferdigbehandlet. Saken må behandles etter 
plan- og bygningsloven før tiltaket kan igangsettes.   
 
 
[Lagre]  
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7/19 GBnr 64/1 Børøya - Svar på søknad om dispensasjon 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 7/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende:  
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gir Hadsel kommune dispensasjon fra kravet om detaljregulering i 
kommuneplanens arealdel punkt 4.4.1. Det tillates gjennomført terrenginngrep i bruddet, som 
omsøkt. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Trukket da nødvendige høringer ikke var gjennomført i forkant. 
 
Vedtak  
 
Saken utgår 
 
[Lagre]  
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8/19 Forespørsel om kjøp av GBnr. 52/870, del av. Ved Sjøgata på 
Melbu. Søker: Espen Norheim 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling  
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: Hadsel kommune viser til søkers ønske om kjøp 
av GBnr 52/870, del av. Med bakgrunn i retningslinjer for kjøp og salg av kommunale tomter, 
vedtatt av kommunestyret 27/9 - 2018, jf. pkt. 3 bokstav d kan vi dessverre ikke imøtekomme 
søknaden. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) la på vegne av flertallet fram følgende forslag til pkt 2 til 
kommunedirektørens innstilling: 
 
Formannskapet ber kommunedirektøren iverksette en revisjon/oppgradering av 
reguleringsplanene for Melbu da disse er gamle og delvis utdatert. Hensikten er å oppdatere 
reguleringsplanene til dagens standard. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling og det framlagte 
tilleggsforslaget. 
 
 
Vedtak  
 

1. Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: Hadsel kommune viser til søkers ønske 
om kjøp av GBnr 52/870, del av. Med bakgrunn i retningslinjer for kjøp og salg av 
kommunale tomter, vedtatt av kommunestyret 27/9 - 2018, jf. pkt. 3 bokstav d kan vi 
dessverre ikke imøtekomme søknaden. 
 

2. Formannskapet ber kommunedirektøren iverksette en revisjon/oppgradering av 
reguleringsplanene for Melbu da disse er gamle og delvis utdatert. Hensikten er å 
oppdatere reguleringsplanene til dagens standard. 

 
 
[Lagre]  
 
  

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 8/19 
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9/19 Planspørsmål – omregulering av fritidsboliger til helårsboliger 
ved turistsenteret på Børøya. Tiltakshaver: Turistsenteret eiendom 
AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 9/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren vil tilrå følgende vedtak: 
 

1. Formannskapet stiller seg i utgangspunktet positiv til tiltaket slik som foreslått 
2. Det må foretas en reguleringsendring for å kunne tillate bruksendring. For å kunne 

bestemme omfanget av reguleringsendringen, dvs. full- eller forenklet behandling må 
tiltakshaver vurdere følgende: 

a. Vurdering om dagens fritidsboliger tilfredsstiller de tekniske krav til helårsbruk 
til bolig 

b. Vurdering av trafikksikkerhet, bl.a. om dagens avkjørsel fra Fv82 tilfredsstiller 
dagens tekniske krav. 

c. Vurdering av nødvendigheten av skoleskyss 
d. Vurdering av om vann- og avløpsnettet ned til området er dimensjonert for 

helårsbruk og tilfredsstiller dagens krav, også i forhold til slukkevann for brann 
e. Vurdering om vei ned til området er god nok, herunder også hvor snødeponi-

plass planlegges anlagt samt evt. krav om belysning 
f. Vurdering av om her er tilstrekkelig strømkapasitet, samt fiber.  
g. Vurdering av branntekniske forhold: Er veien frem til de tiltenkte boligene 

dimensjonert for nødetatene (jf. TEK17)? Kan brannbiler komme frem og 
operere slik de må? Hvor mange brannkummer trengs? 

h. Vurdering av minste uteoppholdsareal (MUA) for boliger  
3. Vurderingene må foretas av fagkyndig personell, og tilkjennegis i et notat. Det er 

konsekvensene av de vurderingene som gjøres som bestemmer om her må foretas 
en forenklet- eller full plansaksbehandling.  Kommunedirektøren gis fullmakt å 
avgjøre hvilken saksbehandling som må gjøres. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet stiller seg i utgangspunktet positiv til tiltaket slik som foreslått 
2. Det må foretas en reguleringsendring for å kunne tillate bruksendring. For å kunne 

bestemme omfanget av reguleringsendringen, dvs. full- eller forenklet behandling må 
tiltakshaver vurdere følgende: 

a. Vurdering om dagens fritidsboliger tilfredsstiller de tekniske krav til helårsbruk 
til bolig 

b. Vurdering av trafikksikkerhet, bl.a. om dagens avkjørsel fra Fv82 tilfredsstiller 
dagens tekniske krav. 

c. Vurdering av nødvendigheten av skoleskyss 
d. Vurdering av om vann- og avløpsnettet ned til området er dimensjonert for 

helårsbruk og tilfredsstiller dagens krav, også i forhold til slukkevann for brann 
e. Vurdering om vei ned til området er god nok, herunder også hvor snødeponi-

plass planlegges anlagt samt evt. krav om belysning 
f. Vurdering av om her er tilstrekkelig strømkapasitet, samt fiber.  
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g. Vurdering av branntekniske forhold: Er veien frem til de tiltenkte boligene 
dimensjonert for nødetatene (jf. TEK17)? Kan brannbiler komme frem og 
operere slik de må? Hvor mange brannkummer trengs? 

h. Vurdering av minste uteoppholdsareal (MUA) for boliger  
Vurderingene må foretas av fagkyndig personell, og tilkjennegis i et notat. Det er 
konsekvensene av de vurderingene som gjøres som bestemmer om her må foretas en 
forenklet- eller full plansaksbehandling.  Kommunedirektøren gis fullmakt å avgjøre hvilken 
saksbehandling som må gjøres. 
 
[Lagre]  
 
 
10/19 Stadfesting av planprogram, områdereguleringsplan BØ38 
Børøya industriområde II 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 10/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4.1 andre avsnitt siste punktum stadfester 
formannskapet vedlagte forslag til planprogram med følgende endringer: 

1. Det skal være løpende kontakt mellom kommunen og Avinor og Kystverket under 
hele planleggings- prosjekterings- og anleggsfase. Disse skal ha seg forelagt 
forslag til løsninger for uttale før planen tas til politisk behandling. 

2. I samråd med Kystverket skal det vurderes behov for konsekvensutredning for 
fremtidig sjøtrafikk straks en vet mer om hva som konkret blir etablert. 

3. I fremtidige planbestemmelser innarbeides en egen aktsomhetsbestemmelse for 
evt. kulturminner som oppdages (jf. innspill fra Sametinget) 

4. I fremtidige planbestemmelser innarbeides rekkefølgebestemmelser for bygging 
av VVA inn i området (kommunedirektørens forslag), rekkefølgebestemmelser om 
avfallshåndtering under anleggsfasen for å unngå marin forsøpling (jf. 
Fylkesmannen), rekkefølgebestemmelser der det kun tillates reine masser, og at 
utslippstillatelse må være innvilget av Fylkesmannen før området fylles ut (jf. 
Fylkesmannen) 

5. I fremtidig planforslag skal her lages en konsekvensanalyse for landskap inkl. 3D 
modeller der fremtidig industriområde sees- og vurderes i en større sammenheng 
(jf. innspill fra Nordland fylkeskommune m.fl.). Spesielt siktlinjer mellom boligfelt 
og industriområdet må redegjøres for (jf. innspill fra beboere) 

6. Det utarbeides eget notat/analyse for støy, støv, og forurensningsfare (jf. innspill 
fra beboere) 

7. Det utarbeides tekniske løsningsforslag for kaiområdet inkl. bakareal. Det må 
angis hvor byggematerialer skal hentes fra, på hvilken måte og hva dette vil si for 
miljøet med hensyn til uttaksstedet samt transport til/fra utbyggingsområdet under 
anleggsfasen (jf. innspill fra Fylkesmannen) 

8. NVEs råd skal følges opp i ROS-analysen 
9. Jf. Rambølls miljøtekniske rapport der det fastslås at her er 4 prøvepunkter i 

området der miljøtilstanden er satt til «Moderat». Det innledes dialog med 
Fylkesmannen om her er nødvendig med tiltaksplan etter forurensingsforskriften, 
og evt. hva som må gjøres i området før anleggsarbeidet kan påbegynnes. 

10. 10. Jf. tabell 7.2 om myr. Dette strykes da prosjektet ikke omfatter bruk av 
myrarealer. 
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Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4.1 andre avsnitt siste punktum stadfester 
formannskapet vedlagte forslag til planprogram med følgende endringer: 

1. Det skal være løpende kontakt mellom kommunen og Avinor og Kystverket under 
hele planleggings- prosjekterings- og anleggsfase. Disse skal ha seg forelagt 
forslag til løsninger for uttale før planen tas til politisk behandling. 

2. I samråd med Kystverket skal det vurderes behov for konsekvensutredning for 
fremtidig sjøtrafikk straks en vet mer om hva som konkret blir etablert. 

3. I fremtidige planbestemmelser innarbeides en egen aktsomhetsbestemmelse for 
evt. kulturminner som oppdages (jf. innspill fra Sametinget) 

4. I fremtidige planbestemmelser innarbeides rekkefølgebestemmelser for bygging 
av VVA inn i området (kommunedirektørens forslag), rekkefølgebestemmelser om 
avfallshåndtering under anleggsfasen for å unngå marin forsøpling (jf. 
Fylkesmannen), rekkefølgebestemmelser der det kun tillates reine masser, og at 
utslippstillatelse må være innvilget av Fylkesmannen før området fylles ut (jf. 
Fylkesmannen) 

5. I fremtidig planforslag skal her lages en konsekvensanalyse for landskap inkl. 3D 
modeller der fremtidig industriområde sees- og vurderes i en større sammenheng 
(jf. innspill fra Nordland fylkeskommune m.fl.). Spesielt siktlinjer mellom boligfelt 
og industriområdet må redegjøres for (jf. innspill fra beboere) 

6. Det utarbeides eget notat/analyse for støy, støv, og forurensningsfare (jf. innspill 
fra beboere) 

7. Det utarbeides tekniske løsningsforslag for kaiområdet inkl. bakareal. Det må 
angis hvor byggematerialer skal hentes fra, på hvilken måte og hva dette vil si for 
miljøet med hensyn til uttaksstedet samt transport til/fra utbyggingsområdet under 
anleggsfasen (jf. innspill fra Fylkesmannen) 

8. NVEs råd skal følges opp i ROS-analysen 
9. Jf. Rambølls miljøtekniske rapport der det fastslås at her er 4 prøvepunkter i 

området der miljøtilstanden er satt til «Moderat». Det innledes dialog med 
Fylkesmannen om her er nødvendig med tiltaksplan etter forurensingsforskriften, 
og evt. hva som må gjøres i området før anleggsarbeidet kan påbegynnes. 

10. 10. Jf. tabell 7.2 om myr. Dette strykes da prosjektet ikke omfatter bruk av 
myrarealer. 

 
 
[Lagre]  
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11/19 Stans av planprosess for Klimaskogen boligområde på 
Søndre og forslag til alternative områder for et klimavennlig 
boligfelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 11/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 
 

1. Planprosessen for etablering av et klimavennlig boligfelt mellom Hadsel hallpark og 
Søndre barnehage stanses. I stedet prioriteres Lille-Børøya, nord til nytt klimavennlig 
boligfelt 

2. Følgende prioriteringsliste legges til grunn for kommunens videre utvikling av 
boligområder: 

a. Lille-Børøya boligfelt (nytt klimavennlig boligfelt) 
b. Rishaugen boligfelt (allerede regulert, men trenger en omregulering) 
c. Gulstadøya boligfelt (ikke regulert) 
d. Boligfelt på Sandnes (lokasjon må avklares) 
e. Bømyra boligfelt (allerede regulert) 
f. Henneshøgda boligfelt (allerede regulert) 
g. Gjerstad boligfelt (allerede regulert 

3. Planene om nye boligfelt i Sævtjønna, Svartskogen prioriteres ikke, grunnet 
myrforhold.  

4. Nytt boligfelt sør av Fiskebøl legges på is til behovet er der.  
 
Møtebehandling 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet følgende forslag til endringer i kommunedirektørens 
innstilling: 
 

1. Planprosessen for etablering av et klimavennlig boligfelt mellom Hadsel Hallpark og 
Søndre barnehage stoppes. Alternativt prosjekt vurderes og hvor behovet for nye 
kommunale tomter i kommunen legges til grunn 

2. Punkt 2 a går ut. 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 
Saken utsettes og tas opp til behandling 21.11.19 i forbindelse med budsjettarbeid 

 
Votering 
 
Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 6 stemmer (Ap, Sp, H, Rødt og V) mot 1 
stemme (MOS) 
 
Vedtak  
 
Saken utsettes og tas opp til behandling 21.11.19 i forbindelse med budsjettarbeid 
 
 
 
[Lagre]  
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12/19 Høring, endringer i fylkeskommunale buss- og båtruter 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 12/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 
 
Hadsel kommune mener at forslaget om kutt i rutetilbudene er uheldig både med hensyn til å 
møte klimautfordringene og å skape vekstkraftige lokalsamfunn, i vårt tilfelle et vekstkraftig 
Innlandet. Vi vil derfor fraråde at reduksjonene blir gjennomført. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jensen (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Formannskapet utsetter saken. Høringssaken sendes til lokalutvalgene og andre berørte for 
innspill. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig utsettelsesforslaget. 
 
Vedtak  
 
Saken utsatt. 
 
Høringssaken sendes til lokalutvalgene og andre berørte for innspill. 
 
[Lagre]  
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13/19 GBnr 77/22 Lundnesset - Svar på søknad om rammetillatelse - 
garasje 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 13/19 

 
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 etablering av garasje med carport på GBnr 77/22.  
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gir Hadsel kommune dispensasjon fra LNFR-formål, det tillates 
etablert garasje på GBnr 77/22. 
 
Møtebehandling/votering 
 
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 etablering av garasje med carport på GBnr 77/22.  
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gir Hadsel kommune dispensasjon fra LNFR-formål, det tillates 
etablert garasje på GBnr 77/22. 
 
[Lagre]  
 
 
14/19 GBnr 36/27 Sanden - Svar på søknad om dispensasjon 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 14/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende: 
 
Hadsel kommune avslår søknaden om dispensasjon fra LNFR-formål i medhold av §19-2 og 
KP_Hadsel kap. 4.5.1 og 4.5.2., dette siden hensynet bak bestemmelsen vurderes å bli 
vesentlig tilsidesatt.  
Det tillates ikke at GBnr 36/27 benyttes til bygging av ny fritidsbolig, under henvisning til det 
som for øvrig er anført under respektive avsnitt. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
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Hadsel kommune avslår søknaden om dispensasjon fra LNFR-formål i medhold av §19-2 og 
KP_Hadsel kap. 4.5.1 og 4.5.2., dette siden hensynet bak bestemmelsen vurderes å bli 
vesentlig tilsidesatt.  
Det tillates ikke at GBnr 36/27 benyttes til bygging av ny fritidsbolig, under henvisning til det 
som for øvrig er anført under respektive avsnitt. 
 
[Lagre]  
 
 
15/19 Ekren HDO - rivning av eksisterende bygg 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 15/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
 Rådmannen vil tilrå kommunestyret å vedta følgende forslag til vedtak: 
 

1. Planen for rivning av eksisterende bygningsmassene godkjennes. 
2. Rivningskostnaden, stipulert til 4 MNOK eks. mva., legges i Hadsel kommunes 

forslag til budsjett for 2019, og økonomiplan for 2020-2023. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 
Saken utsettes.  
Det innhentes uttalelse fra hovedutvalg helse og omsorg vedrørende behovet for 
sykehjemsplasser de nærmeste årene. Det fremmes ny sak inkludert vurdering av 
alternativer for gjenbruk av hele eller deler av anlegget, inkludert beregnet 
investeringskostnad, tilskuddsordninger og øvrig finansiering. 
 
Ved votering fikk utsettelsesforslaget 1 stemme (MOS) og falt. 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende forslag: 
 

1. Planen for rivning av eksisterende bygningsmasse godkjennes 
2. Rivningskostnaden, stipulert til 4 MNOK eks mva legges i Hadsel kommunes forslag 

til budsjett for 2020, og økonomiplan for 2020 - 2023 
 
Formannskapet vedtok kommunedirektørens innstilling med 6 stemmer (Ap, Sp, H, V, Rødt) 
mot 1 stemme (MOS) 
 
Vedtak 
  

1. Planen for rivning av eksisterende bygningsmasse godkjennes 
2. Rivningskostnaden, stipulert til 4 MNOK eks mva legges i Hadsel kommunes forslag 

til budsjett for 2020, og økonomiplan for 2020 – 2023. 
 
[Lagre]  
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16/19 Sykehusbukta - status 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 16/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 
 
Formannskapet er åpen for å utnytte arealet på annet enn hva som er stadfestet i dagens 
planprogram. Dette innebærer at vi er dynamiske og tilpasser fremtidige tiltak til omgivelsene 
og at vi ser på hvilke aktiviteter og tiltak vi kan få til, uten å måtte flytte store mengder masser 
inn eller ut av området.  
 
Møtebehandling 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet følgende forslag: 
 
Tiltaket stilles i bero inntil videre. 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende alternativt forslag til kommunedirektørens 
innstilling: 
 
Formannskapet er åpen for å utnytte arealet på annet enn hva som er stadfestet i dagens 
planprogram. Dette innebærer at vi er dynamiske og tilpasser fremtidige tiltak til omgivelsene 
og at vi ser på hvilke aktiviteter og tiltak vi kan få til, uten å måtte flytte store mengder masser 
inn eller ut av området.  
 
Tiltaket stilles i bero inntil videre. 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) trakk senere sitt forslag. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte forslaget fra repr. Aina Nilsen(Sp) 
 
Kommunedirektørens forslag falt. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet er åpen for å utnytte arealet på annet enn hva som er stadfestet i dagens 
planprogram. Dette innebærer at vi er dynamiske og tilpasser fremtidige tiltak til omgivelsene 
og at vi ser på hvilke aktiviteter og tiltak vi kan få til, uten å måtte flytte store mengder masser 
inn eller ut av området.  
 
Tiltaket stilles i bero inntil videre. 
 
 
 
[Lagre]  
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17/19 Budsjettregulering 2019/2 - Investeringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 17/19 
2 Kommunestyret 07.11.2019  

 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Revidert investeringsplan vedtas 
2. Kommunestyret vedtar å utvide rammen for låneopptak i 2019 med kr 56,0 mill. kr til 

totalt kr 234,772 mill. kr.  
3. Kommunedirektøren fremmer en gjennomgang av kommunens gjelds- og 

likviditetssituasjon ved fremleggelse av kommunens styringsdokument for 2020-2023. 
Økonomiske konsekvenser innarbeides i kommunens økonomiplan 2020-2023 

Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Revidert investeringsplan vedtas 
2. Kommunestyret vedtar å utvide rammen for låneopptak i 2019 med kr 56,0 mill. kr til 

totalt kr 234,772 mill. kr.  
3. Kommunedirektøren fremmer en gjennomgang av kommunens gjelds- og 

likviditetssituasjon ved fremleggelse av kommunens styringsdokument for 2020-2023. 
Økonomiske konsekvenser innarbeides i kommunens økonomiplan 2020-2023 

 
[Lagre]  
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18/19 GBnr 75/118 Holmsnes - Klage på vedtak dispensasjon fra 
arealplan 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 18/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende:  
 
Hadsel kommune vurderer at vilkårene for dispensasjon er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og kan 
derfor gi dispensasjon fra FB15 Holmsnes for bruk av tomta GBnr 75/118 til helårsbolig. 
 
Klagene tas ikke til følge, saken sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.  
 
Møtebehandling/ 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) la på vegne av flertallet fram følgende forslag: 
 
Etter en samlet vurdering fremstår ulempene ved dispensasjon som større enn fordelene, og 
tilsidesetter hensynet bak bestemmelsene i FB15 i vesentlig grad. Vilkårene for å kunne gi 
dispensasjon er ikke oppfylt j.f.PBL §19-2. Hadsel kommune avslår søknaden om 
dispensasjon fra FB15 fritidsbebyggelse i KP-Hadsel. Det tillates ikke at GBnr 75/118 
benyttes til helårsbolig. 
 
Votering 
 
Ved votering fikk det framlagte forslaget fra Kurt Jenssen (Sp) 4 stemmer (Ap, Sp, H) mot 3 
stemmer (MOS, V, R).  
 
Vedtak  
 
Etter en samlet vurdering fremstår ulempene ved dispensasjon som større enn fordelene, og 
tilsidesetter hensynet bak bestemmelsene i FB15 i vesentlig grad. Vilkårene for å kunne gi 
dispensasjon er ikke oppfylt j.f.PBL §19-2. Hadsel kommune avslår søknaden om 
dispensasjon fra FB15 fritidsbebyggelse i KP-Hadsel. Det tillates ikke at GBnr 75/118 
benyttes til helårsbolig. 
 
[Lagre]  
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19/19 Klage på dispensasjonsvedtak - GBnr 64/357 - Lagerhall 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 19/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 

 
Alternativ 1: 
Klage på opphevelse av dispensasjonsvedtak om oppføring av lagerhall på 12 x 25 meter 
med en mønehøyde på 7,2 meter avslås med følgende begrunnelse: 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon vil ikke være klart større enn ulempene.  
Tiltaket er såpass begrenset til en type kjøretøy og høyre mønehøyde kan gi presedens for 
andre som ønsker å bygge tiltak med høyere mønehøyde enn det reguleringsplanen har satt, 
og det kan føre til at ikke blir en enhetlig bebyggelse i området. Ulempen av høy bygg kan 
være for flere omkringliggende tomter og selve området.  
 
Vedtaket kan påklages av tiltakshaver og må da sendes fylkesmannen som klageinstans. 
 
Alternativ 2: 
Rådmannen tilrår formannskapet å ta klagen på opphevelse av dispensasjonsvedtak fra 
Nordstjerna Eiendom AS til følge.  
 
Vedtaket kan påklages av sakens parter. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens innstilling i alternativ 1 og alternativ 2, 
ble kommunedirektørens innstilling i alternativ 1 enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Klage på opphevelse av dispensasjonsvedtak om oppføring av lagerhall på 12 x 25 meter 
med en mønehøyde på 7,2 meter avslås med følgende begrunnelse: 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon vil ikke være klart større enn ulempene.  
Tiltaket er såpass begrenset til en type kjøretøy og høyre mønehøyde kan gi presedens for 
andre som ønsker å bygge tiltak med høyere mønehøyde enn det reguleringsplanen har satt, 
og det kan føre til at ikke blir en enhetlig bebyggelse i området. Ulempen av høy bygg kan 
være for flere omkringliggende tomter og selve området.  
 
Vedtaket kan påklages av tiltakshaver og må da sendes fylkesmannen som klageinstans. 
 
[Lagre]  
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20/19 Interkommunal veteranplan - Hadsel kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 31.10.2019 20/19 

 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Interkommunal veteranplan vedtas som gjeldende også for Hadsel kommune.  
 
Møtebehandling 
 
Repr. Kurt Jensen (Sp) fremmet følgende forsalg til pkt 2 til kommunedirektørens innstilling: 
 

2. Evaluering innen juni 2021 
 
Vedtak  
 

1. Interkommunal veteranplan vedtas som gjeldende også for Hadsel kommune 
2. Evaluering innen juni 2021 

 
[Lagre]  
 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) tok på slutten av møte opp følgende spørsmål. 
 

- Uforsvarlig kjøring i Melbu sentrum 
- Status for veilys moloen på Melbu 
- Skoletilbud i videregående skoler i Hadsel 
- Flykningemottak 
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