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3/20 Møteinnkalling Formannskapet 12.03.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 3/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
På grunn av smittefare for korona ble det sendt ut ny møteinnkalling fra 
kommunedirektøren i samarbeid med ordfører, hvor det foreslås noen begrensninger 
i for hold til oppmøte og at medlemmene får tilbud å møte via Skype møte. 
 
5 medlemmer deltar via Skype. 
 
Formannskapet godkjente enstemmig innkallingen 
 
[Lagre]  
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3/20 Komplett innkalling: Formannskapet (12.03.2020 kl 10:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 3/20 
 
Møtebehandling 
 
Møtet gjennomføres etter en konkret risikovurdering basert på nasjonale 
myndigheters råd, og noen tiltak gjøres. Dette inkluderer blant annet at møtet 
gjennomføres i kommunestyresalen. 
Ordfører ønsker å forkorte møtet noe og fremmet forslag om å utsette følgende 
saker:  
18/20, 20/20, 22/20, 23/20, 26/20, 28/20, 29/20, 30/20, 31/20, 33/20, 34/20, 35/20, 
38/20 og 39/20. 
 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskart med behandling av sak 19/20, 21/20, 
24/20, 25/20, 27/20, 32/20, 36/20 og 37/20 til behandling i tillegg til oppsatt 
orientering. 
 
Ny orienteringssak: 
- Status for Korona i Hadsel 

 
Øvrige saker utsettes 
 
[Lagre]  
 
 
2/20 Protokoll Formannskapet 06.02.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 2/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra møte 06.02.20 
 
[Lagre]  
 
 
2/20 Orientering om Hadselfjordtunnelen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.11.2019 6/19 
2 Formannskapet 12.03.2020 2/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Orienteringen ble gitt av Nils Petter Reinsås via Skype 
 
Formannskapet tok orienteringen til orientering 
 
[Lagre]  
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Referatsaker 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
5/20 16/00007-154 Klagebehandling - detaljreguleringsplan HØ9 

Brattåsen masseuttak 
 
Referatsak 5/20 ble ikke tatt opp til behandling 
 
 
18/20 Endring av vedtak enveiskjøring Richard Withs gate 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 46/20 
2 Formannskapet 12.03.2020 18/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 10.03.2020 sak 46/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Anne Karine Innbjør (MOS) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet og vedta: 
 

1. Den enveiskjørte delen av Richard Withs gate blir gjeldende hele døgnet 
2. Underskilt «gjelder ikke sykkel», slik at det blir lovlig å sykle mot enveiskjøringen.  

 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
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19/20 Forslag til detaljreguleringsplan SM35 Del av Stokmarknes - 
utlegging til offentlig ettersyn 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 47/20 
2 Formannskapet 12.03.2020 19/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 10.03.2020 sak 47/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Jenny Danenbarger (MDG) 
 
Hovedutvalg teknisk fremmet forslag om å endre perioden for offentlig ettersyn fra 6 
til 7 uker grunnet påsken 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling med 
foreslåtte endring. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til forslag til revidering av detaljregulering for SM35 
Del av Stokmarknes, og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 7 uker i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet gir sin tilslutning til forslag til revidering av detaljregulering for SM35 
Del av Stokmarknes, og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 7 uker i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 
 
[Lagre]  
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20/20 Gulstadøya - kommunal overtakelse av GBnr 53/267 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 20/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren bes fremme sak med fremforhandlet tilbud om kjøp av 
Gulstadøya til formannskapsmøtet 30.april. Om slik avtale ikke lykkes fremforhandlet, 
fremmes det utredet sak med sikte på oppstart av ekspropriasjonsprosess i samme 
møte.  
 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
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21/20 Oppgjør i forholdet Hadsel Havn KF og Hadsel kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 21/20 
2 Kommunestyret 19.03.2020  
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 

 Eiendommene i Fiskebølvika tas ut av balansen til Hadsel Havn KF og 
overføres til Hadsel kommune. Tilhørende lån overføres samtidig. Beløpene 
skjer etter bokført verdi pr 01.01.2020. Det vil medføre at Hadsel kommune får 
overført mer eiendeler enn lån, men vil på samme tid gi Hadsel Havn lavere 
rente- og avdragskostnader. 

 Salgssum for «hotelltomta» på 1,3 millioner kroner overføres til Hadsel Havn 
KF fra Hadsel kommune. 

 Hadsel Havn KF får fakturere Hadsel kommune 150.000,- i leie for areal som 
er brukt til riggområde under bygging av Vernebygg. Hadsel Havn KF skal 
selv reetablere en pullert til sitt havneanlegg. 

 Kommunedirektøren innarbeider budsjettmessige konsekvenser for Hadsel 
kommune i neste budsjettrevisjon. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 

 Eiendommene i Fiskebølvika tas ut av balansen til Hadsel Havn KF og 
overføres til Hadsel kommune. Tilhørende lån overføres samtidig. Beløpene 
skjer etter bokført verdi pr 01.01.2020. Det vil medføre at Hadsel kommune får 
overført mer eiendeler enn lån, men vil på samme tid gi Hadsel Havn lavere 
rente- og avdragskostnader. 

 Salgssum for «hotelltomta» på 1,3 millioner kroner overføres til Hadsel Havn 
KF fra Hadsel kommune. 

 Hadsel Havn KF får fakturere Hadsel kommune 150.000,- i leie for areal som 
er brukt til riggområde under bygging av Vernebygg. Hadsel Havn KF skal 
selv reetablere en pullert til sitt havneanlegg. 

 Kommunedirektøren innarbeider budsjettmessige konsekvenser for Hadsel 
kommune i neste budsjettrevisjon. 

 
 
[Lagre]  
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22/20 Vedr. regulering av Holmsnes/Årnesan friluftsområde - 
økonomiske konsekvenser 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 48/20 
2 Formannskapet 12.03.2020 22/20 
 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 10.03.2020 sak 48/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Med forbehold om kommunestyrets endelige vedtak når ny arealplan skal til 
sluttbehandling så beholdes de tinglyste grunneierrettighetene fra 1973 i arealplan 
slik det er gjort for mange naustområder andre steder i kommunen 

2. Det innvilges et fast tilskudd på kr. 10.000,- pr. år til grunneierlaget for drift av 
området. Kommunedirektøren bes innarbeide dette i budsjettet.  

3. Kommunen setter opp avfallscontainere ved parkeringsplasser nord og sør i området, 
jf. samme opplegg som på Taen.  

4. Grunneierlaget bes om å søke om friluftslivsmidler fra fylket til utbedring av 
parkeringsplasser. Kommunen kan selv ikke søke på disse midlene. 

5. Kommunen tar bort hensynssone H710_10 båndlegging til fremtidig regulering til 
friluftsformål da denne er foreldet. Dette skjer når arealplanen revideres. 

6. Arbeidet med å regulere området stanses 
 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
  
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
  



 

 10  

 
23/20 Varsel om oppstart med revisjon av Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 2016-2026 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 23/20 
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 

1. Formannskapet vedtar å påstarte arbeidet med revisjon av kommunedelplan for 
trafikksikerhet 2016-2026. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven jfr. 
kommunal planstrategi 2016-2019. 

2. Formannskapet ser seg tilfreds med nåværende plan hva angår politiske føringer. Det 
skal derfor legges opp til en enkel revisjon av kunnskapsgrunnlag og handlingsplan.  

 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
24/20 Varsel om planoppstart, og forslag til planprogram. Nytt bolig- 
og næringsområde på Gulstadøya ved Melbu 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 23/20 
2 Formannskapet 12.03.2020 24/20 
 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 10.03.2020 sak 23/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til planprogram for 
områdereguleringsplan for MB59 Gulstadøya. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn 
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i 7 uker i henhold til plan- og bygningsloven 2008 § 12-9. Det varsles samtidig om 
planoppstart. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til planprogram for 
områdereguleringsplan for MB59 Gulstadøya. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn 
i 7 uker i henhold til plan- og bygningsloven 2008 § 12-9. Det varsles samtidig om 
planoppstart. 
 
[Lagre]  
 
 
25/20 Ny kommunedelplan - Hovedplan vei 2020-2030 - utlegging til 
offentlig ettersyn - 2.gang 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 55/20 
2 Formannskapet 12.03.2020 25/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 10.03.2020 sak 55/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk fremmet forslag om å endre perioden for offentlig ettersyn fra 6 
til 7 uker grunnet påsken 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling med 
foreslåtte endring 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 
Formannskapet slutter seg til vedlagte forslaget til ny kommunedelplan, og legger 
herved programmet ut til 2.gangs offentlig ettersyn i 7 uker med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 11-4 andre avsnitt 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ordfører fremmet forslag: 
 
Saken sendes formannskapet for ny behandling pr e-post etter at dokumentet er 
ferdigstilt. 
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Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte forslaget 
 
Vedtak  
 
Saken sendes formannskapet for ny behandling pr e-post etter at dokumentet er 
ferdigstilt. 
 
[Lagre]  
 
 
26/20 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - tekniske og 
adminstrative bestemmelser 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 54/20 
2 Formannskapet 12.03.2020 26/20 
3 Kommunestyret 19.03.2020 13/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 10.03.2020 sak 54/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Andreas Øyen Johannessen (H) 
 
Teknisk sjef informerte om at det skulle være et punkt 3 i innstillingen som ikke var 
kommet med i innkallingen. 
 
Hovedutvalg vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling med punkt 3. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 

1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av Kommunenes 
Sentralforbund, vedtas som standard abonnementsvilkår med særvilkår mellom 
Hadsel kommune og eksisterende og nye abonnenter. Bestemmelsene er å anse 
som bindende for kommunens abonnenter. 

2. Abonnementsvilkårene for vann og avløp med særvilkår, trer i kraft umiddelbart. Fra 
samme tidspunkt oppheves tidligere vedtatte sanitæranleggsreglement og tilsvarende 
bestemmelser om private vann- og avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett.  

      3.   Kommunen legger til særvilkår:  
            Kompetansekravene som nevnes i abonnementsvilkårene er absolutte krav. 
 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
 
[Lagre]  
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27/20 Månedsrapport januar 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 27/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet tar månedsrapport for januar 2020 til orientering. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet tar månedsrapport for januar 2020 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
28/20 Brottøy fergekai 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 53/20 
2 Formannskapet 12.03.2020 28/20 
3 Kommunestyret 19.03.2020 3/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 10.03.2020 sak 53/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 

1. Det inngås dialog med fylkeskommunen for overtakelse av Brottøy fergekai for kr 1,- 
2. Dersom fylkeskommunen ikke overtar Brottøy fergekai, innføres havneavgifter. 

 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
 
[Lagre]  
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29/20 Orienteringssak - digitaliseringstrategi i Hadsel kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 45/20 
2 Hovedutvalg Oppvekst 11.03.2020 3/20 
3 Hovedutvalg Helse og omsorg 11.03.2020 4/20 
4 Formannskapet 12.03.2020 29/20 
5 Kommunestyret 19.03.2020 4/20 
 
Hovedutvalg Helse og omsorg har behandlet saken i møte 11.03.2020 sak 4/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg Helse- og omsorg vedtok enstemmig Teknisk Hovedutvalg sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg Helse- og omsorg innstiller til formannskap og kommunestyret og vedta:  
 
Kommunestyret tar rundskrivet «Én digital offentlig sektor» til orientering.  
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
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30/20 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan BØ22, del av 
Børøya vest. Stokmarknes kystlandsby i Hadsel. Søker: 
Turistsenteret eiendom AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 25/20 
2 Formannskapet 12.03.2020 30/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 10.03.2020 sak 25/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok kommunedirektørens innstilling med tre stemmer mot to 
stemmer (MOS og MDG). 
 
Representantene som stemte mot kommunedirektørens innstilling ønsker at ved 
videreutvikling av området kreves det ny reguleringsplan. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan BØ22 innvilges. Hjemmel for vedtaket 
er plan- og bygningsloven § 19-2 første avsnitt. 

2. Formannskapet mener at et positivt vedtak i saken ikke i vesentlig grad tilsidesetter 
hverken eksisterende plan og plan- og bygningsloven og rikspolitiske retningslinjer for 
barn og planlegging.  

 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
  
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
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31/20 Revidering rutine for intern varsling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Arbeidsmiljøutvalget 16.03.2020 2/20 
2 Partssammensatt utvalg 16.03.2020 1/20 
3 Formannskapet 12.03.2020 31/20 
4 Kommunestyret 19.03.2020 8/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Arbeidsmiljøutvalget innstiller til partssammensatt utvalg 
Partssammensatt innstiller til formannskapet 

Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta rutiner for varsling i 
Hadsel kommune som vedlagt 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
  
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
32/20 Planspørsmål om masseuttaket på Gjerstad. Spørsmålsstiller: 
Sameiet Gjerstad grunneierlag 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 24/20 
2 Formannskapet 12.03.2020 32/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 10.03.2020 sak 24/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Andreas Øyen Johannessen (H) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Formannskapet viser til kommuneplanens arealdel 2014-2026 der 
masseuttaksområde M1 er angitt. Gjennom dette stiller kommunen seg i 
utgangspunktet positiv til planer om re-åpning av masseuttaket forutsatt at her 
utarbeides en reguleringsplan etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  

2. Uttaket bør drives på en bergverksfaglig korrekt måte og innenfor arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. Evt. pålegg fra Direktoratet for mineralforvaltning må følges opp. 

3. Masser som omsettes må være CE-merket 
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4. Det anbefales at tiltakshaver går i samarbeid med andre entreprenører for å få en 
best mulig teknisk drift av anlegget, og til felles utnyttelse av bergmassene for de 
aktører som deltar i samarbeidet. På denne måten tror kommunen at vi i større grad 
kan få sikret driften til fellesskapets beste.  

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet viser til kommuneplanens arealdel 2014-2026 der 
masseuttaksområde M1 er angitt. Gjennom dette stiller kommunen seg i 
utgangspunktet positiv til planer om re-åpning av masseuttaket forutsatt at her 
utarbeides en reguleringsplan etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  

2. Uttaket bør drives på en bergverksfaglig korrekt måte og innenfor arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. Evt. pålegg fra Direktoratet for mineralforvaltning må følges opp. 

3. Masser som omsettes må være CE-merket 
4. Det anbefales at tiltakshaver går i samarbeid med andre entreprenører for å få en 

best mulig teknisk drift av anlegget, og til felles utnyttelse av bergmassene for de 
aktører som deltar i samarbeidet. På denne måten tror kommunen at vi i større grad 
kan få sikret driften til fellesskapets beste.  

 
[Lagre]  
 
 
 
33/20 Revidering av etiske retningslinjer for Hadsel kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Arbeidsmiljøutvalget 16.03.2020 4/20 
2 Partssammensatt utvalg 16.03.2020 3/20 
3 Formannskapet 12.03.2020 33/20 
4 Kommunestyret 19.03.2020 9/20 
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
AMU tar saken til orientering 
Partssammensatt utvalg innstiller til formannskapet: 
Formannskapet innstiller til Kommunestyret å vedta reviderte etiske retningslinjer. 
 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
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34/20 Revidering av finansreglement Hadsel kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 34/20 
2 Kommunestyret 19.03.2020 10/20 
 
Rådmannens innstilling 
 
Vedlagte finansreglement rulleres. 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
35/20 Revidering av økonomireglement 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 35/20 
2 Kommunestyret 19.03.2020 11/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Kommunestyret vedtar økonomireglement for Hadsel kommune. 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
36/20 Planspørsmål, nytt boligområde på Nordnes. Tiltakshaver: 
Steinsvik eiendom AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 36/20 
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
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Kommunedirektøren vil tilrå følgende vedtak: 
 

1. Formannskapet stiller seg i utgangspunktet positiv til tiltakshavers planer om å utvikle 
GBnr. 65/1194 og 65/1195 til boligformål. Kommunen tar endelig stilling til prosjektet 
når planforslag sendes- og behandles av kommunen.   

2. Det må utarbeides en reguleringsplan etter plan- og bygningslovens bestemmelser jf. 
kap. 12 med vekt på miljø, bolyst, universell utforming/folkehelse. Tiltakshaver må be 
om oppstartsmøte med kommunen i henhold til nevnte lov 

3. Kommunedirektøren bes om å påstarte arbeidet med å revidere reguleringsplan SM1 
Stokmarknes fra 1959 for å oppdatere denne til dagens behov og regelverk. Det må 
vurderes å slå sammen andre reguleringsplaner med SM1 der dette synes 
hensiktsmessig. 

 
Møtebehandling 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet stiller seg i utgangspunktet positiv til tiltakshavers planer om å utvikle 
GBnr. 65/1194 og 65/1195 til boligformål. Kommunen tar endelig stilling til prosjektet 
når planforslag sendes- og behandles av kommunen.   

2. Det må utarbeides en reguleringsplan etter plan- og bygningslovens bestemmelser jf. 
kap. 12 med vekt på miljø, bolyst, universell utforming/folkehelse. Tiltakshaver må be 
om oppstartsmøte med kommunen i henhold til nevnte lov 

3. Kommunedirektøren bes om å påstarte arbeidet med å revidere reguleringsplan SM1 
Stokmarknes fra 1959 for å oppdatere denne til dagens behov og regelverk. Det må 
vurderes å slå sammen andre reguleringsplaner med SM1 der dette synes 
hensiktsmessig. 

 
[Lagre]  
 
 
37/20 Planspørsmål, forespørsel om omdisponering av areal til 
bolig på Børøya sør GBnr. 64/143, 64/278, 64/296 og 64/295. 
Tiltakshaver: SMV Hydraulic AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 37/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren vil tilrå følgende vedtak: 
 

1. Formannskapet stiller seg i utgangspunktet positiv til tiltakshavers planer om å utvikle 
GBnr. 64/143, 64/278, 64/296 og 64/295 slik tiltakshaver anviser. Kommunen tar 
endelig stilling til prosjektet når planforslag sendes- og behandles av kommunen. 

2. Det må utarbeides en reguleringsplan etter plan- og bygningslovens bestemmelser jf. 
kap. 12 med vekt på klima/miljø, bolyst, universell utforming/folkehelse. Støy og 
støvforhold med forslag til avbøtende tiltak må utredes- og folkehelsevurdering må 
utarbeides. Hensynet til beboerne settes først ved at næringsvirksomheten ikke skal 
være helseskadelig.  
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3. Kulturminner i området må hensyntas, og evt. hensynssoner rundt fredete 
kulturminner må drøftes med Nordland fylkeskommune 

4. Tiltakshaver må be om oppstartsmøte med kommunen i henhold til nevnte lov 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet stiller seg i utgangspunktet positiv til tiltakshavers planer om å utvikle 
GBnr. 64/143, 64/278, 64/296 og 64/295 slik tiltakshaver anviser. Kommunen tar 
endelig stilling til prosjektet når planforslag sendes- og behandles av kommunen. 

2. Det må utarbeides en reguleringsplan etter plan- og bygningslovens bestemmelser jf. 
kap. 12 med vekt på klima/miljø, bolyst, universell utforming/folkehelse. Støy og 
støvforhold med forslag til avbøtende tiltak må utredes- og folkehelsevurdering må 
utarbeides. Hensynet til beboerne settes først ved at næringsvirksomheten ikke skal 
være helseskadelig.  

3. Kulturminner i området må hensyntas, og evt. hensynssoner rundt fredete 
kulturminner må drøftes med Nordland fylkeskommune 

4. Tiltakshaver må be om oppstartsmøte med kommunen i henhold til nevnte lov 
 
[Lagre]  
 
 
38/20 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - tekniske og 
adminstrative bestemmelser- saksfremlegg 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk   
2 Formannskapet 12.03.2020 38/20 
3 Kommunestyret   
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

3. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av Kommunenes 
Sentralforbund, vedtas som standard abonnementsvilkår med særvilkår mellom 
Hadsel kommune og eksisterende og nye abonnenter. Bestemmelsene er å anse 
som bindende for kommunens abonnenter. 

4. Abonnementsvilkårene for vann og avløp med særvilkår, trer i kraft umiddelbart. Fra 
samme tidspunkt oppheves tidligere vedtatte sanitæranleggsreglement og tilsvarende 
bestemmelser om private vann- og avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett.  
 

      3.   Kommunen legger til særvilkår:  
            Kompetansekravene som nevnes i abonnementsvilkårene er absolutte krav. 
 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
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[Lagre]  
 
 
39/20 Selgerkreditt HH 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 39/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Tilbud, som det fremkommer av vedlegg 1, avvises. Kommunedirektøren bes avslutte 
direkte dialog med parten, og opplyse Bernhard Wedding AS om at videre dialog 
skjer gjennom kommunens advokat.  

2. Firma Bernhard Wedding AS bes innen 1. April 2020 overføre eiendommen 64/379 til 
eget firma og gjennomføre transaksjonen om kjøp. Om slik overføring ikke 
gjennomføres bes kommunedirektøren ta de nødvendige skritt for å sikre 
eiendommen i kommunalt eie.  

3. Kommunedirektøren bes starte prosess med ekspropriering av eiendommene 65/423 
og 65/1127. 

 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
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