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11/19 19/00171-3 
Planspørsmål - formålsendring i plan for etablering av 
reiselivstilbud i Tømmervika. Tiltakshaver: 
Tømmervikgruppen AS 
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12/19 19/00176-2 
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13/19 19/00219-1 
Planoppstart og forslag til planprogram.  
Kommunedelplan, strategisk næringsplan 2019-2029 
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1/19 Møteinnkalling Formannskapet 07.02.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.02.2019 1/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig møteinnkallingen 
 
[Lagre]  
 
 
1/19 Sakskart/møtebok Formannskapet 07.02.2019 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ordfører fremmet følgende tilleggsorienteringer: 
 

- Bekymring elgbestanden i Hadsel kommune 
- Regnskap 2018 
- Trygghetsalarm – konsekvenser av nedleggelse av analoge telefonlinjer 
- Hadsel ASVO - omvisning og orientering 

 
Repr. Ronny Gabrielsen (Frp) ba om å få orientering om følgende: 
 

- Jekta Brødrene – kommunal støtte 
- Prosjekt Storheia  
- Tomt Coop 

 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskart/møtebok med framlagte tillegg. 
 
 
[Lagre]  
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1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.18 og 13.12.18 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.02.2019 1/19 
 
Møtebehandling/møtebehandling 
 
Formannskapet godkjente protokoll fra 22.11.18 og 13.12.18 
 
[Lagre]  
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Orienteringer 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
1/19 19/00267-2 Salg av næringstomt - prosess 
 
Formannskapet tok enstemmig orienteringssak 01/19 og de framlagte 
tilleggsorienteringene til orientering. 
 
 
Referatsaker 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
1/19 18/03684-12 Svar på søknad om endring av stedfortreder for 

skjenkebevillingen til Rødbrygga Drift AS 
 

2/19 18/03740-6 Svar på søknad om skjenkebevilling, enkelt 
anledning 16.02.2018 - Kordamen 
 

3/19 19/00175-1 Næringstransporter i Lofoten og Vesterålen - status 
2017 

 
Formannskapet tok enstemmig referatsakene til orientering 
 
 
1/19 Oppstart av tilrettelegging for realisering av AB2 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.02.2019 1/19 
 
Rådmannens innstilling 

 
1. Formannskapet vedtar planoppstart for ny områdereguleringsplan på Børøya. 

Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 12-8. Hensikten med 
reguleringsplanen er å regulere 

a. Nytt næringsområde innenfor formålsområde AB2 
b. Friområder til friluftsliv/natur innenfor formålsområdene B24, B35 og H530.  
c. Hele eller deler av B35 til boligformål 

2. Det bes om at det samtidig vurderes behov for endringer i formålsområdenes 
utstrekning.  

3. Samlet sett ber formannskapet om at det ikke beskjæres friområder, selv om 
tilpasninger av grenser kan vurderes der dette er praktisk, økonomisk og faglig 
tilrådelig. Slike tilpasninger skjer med mål om at det totale friområde økes.  

4. Kostnader til gjennomføring belastes kommunens tomteutviklingsfond. Større fysisk 
tilrettelegging av tomter eller andre større kostnader ut over reguleringsarbeid skal 
forelegges formannskapet.  

5. Jamfør vedlagte vurdering av behov for konsekvensutredning i 
områdereguleringsplan kan 1.utkast til endelig reguleringsplan fremmes for 
formannskapet snarest mulig, uten behov for forutgående planprogram.  
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Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens  
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet vedtar planoppstart for ny områdereguleringsplan på Børøya. 
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 12-8. Hensikten med 
reguleringsplanen er å regulere 

a. Nytt næringsområde innenfor formålsområde AB2 
b. Friområder til friluftsliv/natur innenfor formålsområdene B24, B35 og H530.  
c. Hele eller deler av B35 til boligformål 

2. Det bes om at det samtidig vurderes behov for endringer i formålsområdenes 
utstrekning.  

3. Samlet sett ber formannskapet om at det ikke beskjæres friområder, selv om 
tilpasninger av grenser kan vurderes der dette er praktisk, økonomisk og faglig 
tilrådelig. Slike tilpasninger skjer med mål om at det totale friområde økes.  

4. Kostnader til gjennomføring belastes kommunens tomteutviklingsfond. Større fysisk 
tilrettelegging av tomter eller andre større kostnader ut over reguleringsarbeid skal 
forelegges formannskapet.  

5. Jamfør vedlagte vurdering av behov for konsekvensutredning i 
områdereguleringsplan kan 1.utkast til endelig reguleringsplan fremmes for 
formannskapet snarest mulig, uten behov for forutgående planprogram. 

 
[Lagre]  
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2/19 Gnr/Bnr 52/98 - Anmodning om overtakelse av kommunal 
eiendom 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.02.2019 2/19 
 
Rådmannens innstilling 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å avhende eiendommen Gnr/Bnr 52/98 til Melbu 
Veteranbrannbilklubb 

2. Prisen settes til kroner 1,- 
3. Det forutsettes en tilbakekjøpsklausul i kjøpekontrakten som gir Hadsel rett til å kjøpe 

eiendommen tilbake. Ved alle tilfeller der bygget skal rives gis Hadsel kommune rett 
til vederlagsfri tilbakeføring.  

4. Ønsker Hadsel kommune tilbakekjøp for videre bruk av et oppgradert bygg settes 
tilbakekjøpspris til dokumenterte utgifter for klubben, med fratrekk for avskrivning av 
slik tilført verdi.  

5. Om eiendommen omreguleres av Hadsel kommune til bolig- eller næringsformål har 
Hadsel kommune tilbakekjøpsrett til takst, med fratrekk for verdien av tomten og 
omregulert formål i takstgrunnlaget.  

6. Overføringen av eiendommen evalueres innen 3 kalenderår fra overtagelsesdato, 
stipulert til 1. mars 2019. Det forventes fra kommunen at bygget tas i bruk, holdes ved 
like og at det foregår aktivitet der som tidvis også fremstår som åpne arrangement for 
allmenheten. Formannskapet står fritt til å kreve eiendommen tilbakeført vederlagsfritt 
om ikke disse krav ansees oppfylt.  

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Rayner Skare Lind (Uavhengig) ble enstemmig erklært inhabil til å behandle 
saken jf. Forvaltningsloven §6, E nr 2. 
 
Vedtak  
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å avhende eiendommen Gnr/Bnr 52/98 til Melbu 
Veteranbrannbilklubb 

2. Prisen settes til kroner 1,- 
3. Det forutsettes en tilbakekjøpsklausul i kjøpekontrakten som gir Hadsel rett til å kjøpe 

eiendommen tilbake. Ved alle tilfeller der bygget skal rives gis Hadsel kommune rett 
til vederlagsfri tilbakeføring.  

4. Ønsker Hadsel kommune tilbakekjøp for videre bruk av et oppgradert bygg settes 
tilbakekjøpspris til dokumenterte utgifter for klubben, med fratrekk for avskrivning av 
slik tilført verdi.  

5. Om eiendommen omreguleres av Hadsel kommune til bolig- eller næringsformål har 
Hadsel kommune tilbakekjøpsrett til takst, med fratrekk for verdien av tomten og 
omregulert formål i takstgrunnlaget.  

6. Overføringen av eiendommen evalueres innen 3 kalenderår fra overtagelsesdato, 
stipulert til 1. mars 2019. Det forventes fra kommunen at bygget tas i bruk, holdes ved 
like og at det foregår aktivitet der som tidvis også fremstår som åpne arrangement for 
allmenheten. Formannskapet står fritt til å kreve eiendommen tilbakeført vederlagsfritt 
om ikke disse krav ansees oppfylt.  

 
 
[Lagre]  
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3/19 Områdereguleringsplan BØ24 Børøya industriområde - klage 
og begjæring om oppsettende virkning 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 05.02.2019 18/19 
2 Formannskapet 07.02.2019 3/19 
 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 05.02.2019 sak 18/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Rayner Skare Lind (Uavhengig) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 
Formannskapet mener at Jens Are Johansen ikke er part i saken eller har rettslig 
klageinteresse. Med slik bakgrunn avvises klagen- og kravet om oppsettende 
virkning. Hjemmel for vedtaket er forvaltningsloven § 28. Klagen oversendes 
Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Teknisk Hovedutvalg sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet mener at Jens Are Johansen ikke er part i saken eller har rettslig 
klageinteresse. Med slik bakgrunn avvises klagen- og kravet om oppsettende 
virkning. Hjemmel for vedtaket er forvaltningsloven § 28. Klagen oversendes 
Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
[Lagre]  
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4/19 Sluttbehandling, rullering av handlingsprogram. 
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2026 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 05.02.2019 14/19 
2 Hovedutvalg Oppvekst 06.02.2019 1/19 
3 Formannskapet 07.02.2019 4/19 
4 Kommunestyret 21.03.2019  
 
 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 06.02.2019 sak 1/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg oppvekst vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg oppvekst innstiller til formannskap og kommunestyre å vedta: 
 
Vedlagte forslag til rullert handlingsprogram for kommunedelplan trafikksikkerhet 
2016-2026 vedtas. Hjemmel for vedtaket er plan & bygningsloven §11-2 tredje 
avsnitt.  
 
 
Møtebehandling/votering 
 
 
Formannskapet vedtok enstemmig hovedutvalg Oppvekst sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyre å vedta: 
 
Vedlagte forslag til rullert handlingsprogram for kommunedelplan trafikksikkerhet 
2016-2026 vedtas. Hjemmel for vedtaket er plan & bygningsloven §11-2 tredje 
avsnitt.  
 
 
[Lagre]  
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5/19 Stadfesting av planprogram etter offentlig ettersyn - 
planprogram for klima og energiplan 2019-2022 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.02.2019 5/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Hadsel kommune stadfester vedlagte forslag til planprogram. Hjemmel for vedtaket er plan- 
og bygningsloven § 4.1 andre avsnitt siste punktum. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
  
Vedtak  
 
Hadsel kommune stadfester vedlagte forslag til planprogram. Hjemmel for vedtaket er plan- 
og bygningsloven § 4.1 andre avsnitt siste punktum. 
 
[Lagre]  
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6/19 Vedtak om planoppstart, og utlegging av planprogram til 
offentlig ettersyn. Kommunedelplan, folkehelseplan 2019-2029 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 05.02.2019 15/19 
2 Hovedutvalg Helse og omsorg 04.02.2019 1/19 
3 Hovedutvalg Oppvekst 06.02.2019 2/19 
4 Formannskapet 07.02.2019 6/19 
 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 06.02.2019 sak 2/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg oppvekst vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg oppvekst innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Arbeidet med en ny kommunedelplan, folkehelseplan 2019-2029 startes opp. 
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 11-12 og Hadsel kommunes 
planstrategi vedtatt av kommunestyret 29/9-2016 i sak 77/2016.  

2. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og 
bygningsloven § § 4-1 og 11-13. 

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig hovedutvalg oppvekst sin innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Arbeidet med en ny kommunedelplan, folkehelseplan 2019-2029 startes opp. 
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 11-12 og Hadsel kommunes 
planstrategi vedtatt av kommunestyret 29/9-2016 i sak 77/2016.  

2. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og 
bygningsloven § § 4-1 og 11-13. 

 
[Lagre]  
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7/19 Fastsettelse av tobakksgebyr 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.02.2019 7/19 
2 Kommunestyret 21.03.2019  
 
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. 
 
Årlig tilsynsavgift og tilsynsavgift for midlertidige salgssteder settes til høyeste beløp som 
lovverket tillater. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskap satte fram et utsettelsesforslag. 
 
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Sake utsettes til mars 
 
[Lagre]  
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8/19 Økte kostnader Nødnett, Hadsel Kommune - Brann og redning 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.02.2019 8/19 
2 Kommunestyret 21.03.2019  
 
Rådmannens innstilling 
 
Formannskapet innstiller Kommunestyret til følgende vedtak 
 

1. Hadsel kommune mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er 
forsvarlig eller korrekt. Kostandene for kommunene er betydelig, i tillegg til sterkt 
økende uten nødvendig forutsigbarhet.  
 

2. Hadsel kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave 
og bør finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen 
sektors bruk av Nødnett. 
 

3. Oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til 
kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes.  

4. Hadsel kommune ber om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune 
v/ordfører bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter. 
 

5. Hadsel kommune ber om at saken bringes inn som referatsak til regionrådet. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller Kommunestyret til følgende vedtak: 
 

1. Hadsel kommune mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er 
forsvarlig eller korrekt. Kostandene for kommunene er betydelig, i tillegg til sterkt 
økende uten nødvendig forutsigbarhet.  
 

2. Hadsel kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave 
og bør finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen 
sektors bruk av Nødnett. 
 

3. Oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til 
kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes.  

4. Hadsel kommune ber om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune 
v/ordfører bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter. 
 

5. Hadsel kommune ber om at saken bringes inn som referatsak til regionrådet. 
[Lagre]  
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9/19 Planoppstart, ny detaljreguleringsplan. Ny pumpestasjon og 
boligområde i Vika på Melbu. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 05.02.2019 16/19 
2 Formannskapet 07.02.2019 9/19 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 05.02.2019 sak 16/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Åge Rusten (Ap) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Formannskapet vedtar planoppstart for ny detaljreguleringsplan MB58 Vika II - 
Pumpestasjon og boligområde. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 12-
8. Hensikten med reguleringsendringen er å: 

a. etablere ny pumpestasjon med tilhørende parkeringsplass for servicebil 
b. regulere for fremtidige boligtomter der det lar seg gjøre 
c. regulere privat vei og tilpasse/ evt. oppgradere denne 
d. regulere eksisterende sti nordøst i planområde, og tilrettelegge denne for 

allmennheten. 
2. Varsel om planoppstart sendes overordnet myndighet, naboer og parter som antas å 

ha en rettslig klageinteresse. Høringsfristen settes til 30 dager, jf. forvaltningsloven § 
11a.  

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Teknisk hovedutvalg sin innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet vedtar planoppstart for ny detaljreguleringsplan MB58 Vika II - 
Pumpestasjon og boligområde. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 12-
8. Hensikten med reguleringsendringen er å: 

a. etablere ny pumpestasjon med tilhørende parkeringsplass for servicebil 
b. regulere for fremtidige boligtomter der det lar seg gjøre 
c. regulere privat vei og tilpasse/ evt. oppgradere denne 
d. regulere eksisterende sti nordøst i planområde, og tilrettelegge denne for 

allmennheten. 
2. Varsel om planoppstart sendes overordnet myndighet, naboer og parter som antas å 

ha en rettslig klageinteresse. Høringsfristen settes til 30 dager, jf. forvaltningsloven § 
11a.  

 
 
[Lagre]  
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10/19 Valg av ny representant fra Hadsel kommune til styret for 
stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.02.2019 10/19 
2 Kommunestyret 21.03.2019  
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Formannskapet velger følgende som ny representant og vararepresentant til styret 
for stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum for valgperioden 2015 – 2019: 
 
Representant Vararepresentant 
  
 
Møtebehandling/ votering 
 
Repr. Kurt Jensen (Sp) la på vegne av Ap og Sp fram følgende forslag til vedtak: 
 
Som fast medlem velges: Finn Sture Hultgren 
Som varamedlem velges: Britt Solvik 
 
Ved votering ble det framlagte forslaget enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Som ny representant og vararepresentant til styret for stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum for 
valgperioden 2015 – 2019 velges: 
 
Representant Vararepresentant 
Finn Sture Hultgren Britt Solvik 

 
 
[Lagre]  
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11/19 Planspørsmål - formålsendring i plan for etablering av 
reiselivstilbud i Tømmervika. Tiltakshaver: Tømmervikgruppen AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 05.02.2019 17/19 
2 Formannskapet 07.02.2019 11/19 
 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 05.02.2019 sak 17/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Margareth Bentzen (Ap) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Hadsel kommune er opptatt av en god - og fremtidsrettet næringsutvikling i 
kommunen som gir en merverdi for samfunnet. Vi er derfor i utgangspunktet positiv til 
etablering av angjeldende tiltak   

2. Det må utarbeides en egen detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Planen må bekostes av selskapet, og må utformes av fagkyndige. 
Tiltakshaver bes bestille oppstartsmøte med kommunen. 

3. Evt. behov for utbyggingsavtale må tilkjennegis senest i oppstartsmøte. Dersom slikt 
behov blir dette fremmet som egen sak for kommunestyret 

4. Selskapet oppfordres å holde tett kontakt med havnemyndighet, og Kystverket under 
planleggingen 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstiling 
 
Vedtak  
 

1. Hadsel kommune er opptatt av en god - og fremtidsrettet næringsutvikling i 
kommunen som gir en merverdi for samfunnet. Vi er derfor i utgangspunktet positiv til 
etablering av angjeldende tiltak   

2. Det må utarbeides en egen detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Planen må bekostes av selskapet, og må utformes av fagkyndige. 
Tiltakshaver bes bestille oppstartsmøte med kommunen. 

3. Evt. behov for utbyggingsavtale må tilkjennegis senest i oppstartsmøte. Dersom slikt 
behov blir dette fremmet som egen sak for kommunestyret 

4. Selskapet oppfordres å holde tett kontakt med havnemyndighet, og Kystverket under 
planleggingen 

 
[Lagre]  
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12/19 Planspørsmål - etablering av hotell i Stokmarknes sentrum. 
Tiltakshaver: Hotell Richard With AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 05.02.2019 19/19 
2 Formannskapet 07.02.2019 12/19 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 05.02.2019 sak 19/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Janne Antonsen (FrP) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Formannskapet stiller seg positiv til etablering av hotell som skissert i dette 
planspørsmål  

2. Rådmannen bes legge til rette for at en slik utbygging kan skje, både hva gjelder 
reguleringsmessige hensyn og gjennom nødvendig tomteerverv for tiltakshaver 

3. Det bes om at rådmannen parallelt jobber videre med skisse til løsning av 
parkeringsutforbringer i sentrum i nært samarbeid med næringslivet 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  

1. Hadsel kommune er opptatt av en god - og fremtidsrettet næringsutvikling i 
kommunen som gir en merverdi for samfunnet. Vi er derfor i utgangspunktet positiv til 
etablering av angjeldende tiltak   

2. Det må utarbeides en egen detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Planen må bekostes av selskapet, og må utformes av fagkyndige. 
Tiltakshaver bes bestille oppstartsmøte med kommunen. 

3. Evt. behov for utbyggingsavtale må tilkjennegis senest i oppstartsmøte. Dersom slikt 
behov blir dette fremmet som egen sak for kommunestyret 

4. Selskapet oppfordres å holde tett kontakt med havnemyndighet, og Kystverket under 
planleggingen 

 
 
[Lagre]  
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13/19 Planoppstart og forslag til planprogram.  Kommunedelplan, 
strategisk næringsplan 2019-2029 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.02.2019 13/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen tilrår at følgende vedtak fattes:  
 

1. Arbeidet med ny kommunedelplan, strategisk næringsplan startes opp. Hjemmel for 
vedtaket er plan- og bygningsloven § 11-12 og Hadsel kommunes planstrategi vedtatt 
av kommunestyret 29/9-2016 i sak 77/2016. 

2. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og 
bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.  

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Arbeidet med ny kommunedelplan, strategisk næringsplan startes opp. Hjemmel for 
vedtaket er plan- og bygningsloven § 11-12 og Hadsel kommunes planstrategi vedtatt 
av kommunestyret 29/9-2016 i sak 77/2016. 

2. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og 
bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.  

 
 
[Lagre]  
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14/19 Klima - og energiplan - Hadsel kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 07.02.2019 14/19 
2 Kommunestyret 21.03.2019  
 
 
Rådmannens innstilling 
Rådmannen vil tiltrå formannskapet å vedta følgende forslag til vedtak: 
 

1. Klima- og energiplanen for Hadsel kommune 2019 – 2022 legges ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker.  

2. Det bes gjennomført folkemøter i perioden både med innbyggere og næringsliv i 
høringsperioden 

3. Formannskapet ber rådmannen forberede overgang til et forbud imot bruk av 
engangsplast i kommunens egen organisasjon snarest 

4. Formannskapet ber om at det ved innkjøp av biler alltid skal vurderes elbil. Det bør 
også vurderes elbil der dette, innenfor eksisterende økonomiske driftsrammer, kan 
erstatte bruk av privatbil med fossilt drivstoff.  

5. Rådmannen bes videre om å aktivt legge til rette for etablering av ladestasjoner i 
Hadsel der dette er mulig uten investeringskostnader for kommunen.  

 
Møtebehandling 
 
Repr Kurt Jenssen (Sp) fremmet på vegne av Ap og Sp følgende forslag om tillegg i pkt 2 i 
rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet oppfordrer ungdomsskolene i kommunen til å samarbeide og levere inn 
felles innspill. 
 
Votering 
 
Ved votering ble rådmannens innstiling og det framlagte forslaget enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 

1. Klima- og energiplanen for Hadsel kommune 2019 – 2022 legges ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker.  

2. Det bes gjennomført folkemøter i perioden både med innbyggere og næringsliv i 
høringsperioden. Formannskapet oppfordrer ungdomsskolene i kommunen til å 
samarbeide og levere inn felles innspill. 

3. Formannskapet ber rådmannen forberede overgang til et forbud imot bruk av 
engangsplast i kommunens egen organisasjon snarest 

4. Formannskapet ber om at det ved innkjøp av biler alltid skal vurderes elbil. Det bør 
også vurderes elbil der dette, innenfor eksisterende økonomiske driftsrammer, kan 
erstatte bruk av privatbil med fossilt drivstoff.  

5. Rådmannen bes videre om å aktivt legge til rette for etablering av ladestasjoner i 
Hadsel der dette er mulig uten investeringskostnader for kommunen.  

 
 
[Lagre]  


	MØTEPROTOKOLL
	Formannskapet

