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14/20 Møteinnkalling Formannskapet 24.09.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 14/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig møteinnkallingen 
 
[Lagre]  
 
 
14/20 Komplett innkalling: Formannskapet (24.09.2020 kl 10:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 14/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Arne Ivar Mikalsen (V) ba om å få en oppdatert status på formannskapets sak 
102/20 Salg av eiendom, del av 64/1.  
Orienteringen ble gitt muntlig av kommunedirektøren 
 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskart med behandling av sak 
119/20 – 138/20 
 
[Lagre]  
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13/20 Protokoll Formannskapet 27.08.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 13/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra møte 27.08.2020 
 
[Lagre]  
 
 
14/20 Protokoll Formannskapet 27.08.2020 - Unntatt offentlighet 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 14/20 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra formannskapets behandling av 
sak 117/20 
 
 
Referatsaker 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
7/20 20/02715-1 Signert avtale - best på yrkesfag 
 
Formannskapet tok referatsak til orientering 
 
 
8/20 Orientering tomt sykehusbukta 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 8/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Orienteringen ble gitt av ass. kommunedirektør Tommy Løveng 
 
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møte i del 2 av orienteringen jf. 
Kommuneloven §31-5, off.l. §23, 1. ledd. 
 
Ordfører Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar informasjonen til orientering 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til videre forhandlinger. Formannskapet holdes 
løpende orientert. 
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Vedtak  
 
Formannskapet tar informasjonen til orientering. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til videre forhandlinger. Formannskapet holdes 
løpende orientert. 
 
[Lagre]  
 
 
9/20 Orientering Ekren HDO 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 9/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Orienteringen ble gitt av ass. kommunedirektør Tommy Løveng 
 
Vedtak  
 
Formannskapet tok orienteringen til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
10/20 Orientering - Tilpasset konseptvalgutredning for oljevern og 
marin forsøpling på Fiskebøl 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 10/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Orienteringen ble gitt av Gaute Wahl, Senter for oljevern og maritimt miljø 
 
Vedtak  
 
Formannskapet tok orienteringen til orientering 
 
[Lagre]  
 
Orientering - Salg av eiendom, del av 64/1.  
Orienteringen ble gitt muntlig av kommunedirektøren 
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119/20 Forprosjekt: Vesterålen og Lofoten Lærlingskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 119/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende: 
Formannskapet innvilger kr. 200.000, - til forprosjekt Vesterålen og Lofoten 
Lærlingskole 
Det settes som vilkår at prosjektet fullfinansieres gjennom private og offentlige bidrag 
i regionen.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innvilger kr. 200.000, - til forprosjekt Vesterålen og Lofoten 
Lærlingskole 
Det settes som vilkår at prosjektet fullfinansieres gjennom private og offentlige bidrag 
i regionen.  
 
[Lagre]  
 
 
120/20 Søknad om støtte til forstudie: Konseptbeskrivelse 
inspeksjonsrigg, av Subsea Nor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 120/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller til Formannskapet: 
 
Formannskapet innvilger kr 70 000,- til forstudie 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innvilger kr 70 000,- til forstudie 
 
[Lagre]  
 
  



 7  

121/20 Forprosjekt Hurtigrutas Fødested 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 121/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren foreslår Formannskapet til å vedta følgende: 
Formannskapet innvilger kr. 150.000, - over avsatt budsjett til formålet. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innvilger kr. 150.000, - over avsatt budsjett til formålet. 
 
[Lagre]  
 
 
122/20 Søknad om tilskudd til tur- og reiseguiden Vandringer under 
Møysalen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 122/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende:  
Formannskapet innvilger kr. 50.000,- i støtte til tur- og reiseguiden Vandringer under 
Møysalen jamfør søknad. 
 
Det forutsetter at kommunen får vederlagsfri tilgang til bilder og kart for å kunne øke 
oppmerksomheten rundt opplevelsesmuligheter i området.  
 
Møtebehandling/votering  
 
Repr. Lena Arntzen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Støtten innvilges under forutsetning av at øvrige kommuner som er involvert i tiltaket 
også bevilger økonomisk støtte til prosjektet. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling og det framlagte 
tilleggsforslaget. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innvilger kr. 50.000,- i støtte til tur- og reiseguiden Vandringer under 
Møysalen jamfør søknad. 
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Det forutsetter at kommunen får vederlagsfri tilgang til bilder og kart for å kunne øke 
oppmerksomheten rundt opplevelsesmuligheter i området.  
 
Støtten innvilges under forutsetning av at øvrige kommuner som er involvert i tiltaket 
også bevilger økonomisk støtte til prosjektet. 
 
 
[Lagre]  
 
 
123/20 Sluttbehandling, detaljreguleringsplan HØ15 gang/sykkelvei 
mellom Søndre og Hadsel 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 22.09.2020 87/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 123/20 
3 Kommunestyret 01.10.2020  
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 87/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyre å vedta: 
 

1. Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag HØ15 gang/sykkelvei mellom 
Søndre og Hadsel med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 

2. Eiendomserverv gjennomføres når gang- og sykkelveien er fullfinansiert, og før den 
påstartes 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å foreslå prosjekteringsmidler til gang- 
og sykkelveien i budsjettet for 2021 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt å oppdatere planbeskrivelsen i tråd med 
kommunestyrets vedtak 

5. Kommunestyret konstaterer at Nordland fylkeskommune vil ha kulturminne med 
lokalitets-ID: 265557 inn i reguleringsplanen selv om den er utenfor plan, og selv om 
den kan fjernes. Kommunestyret er uenig i fylkeskommunens konklusjon, med den 
følgen at kulturminnet ikke tas med. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Teknisk hovedutvalg sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
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1. Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag HØ15 gang/sykkelvei mellom 
Søndre og Hadsel med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 

2. Eiendomserverv gjennomføres når gang- og sykkelveien er fullfinansiert, og før den 
påstartes 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å foreslå prosjekteringsmidler til gang- 
og sykkelveien i budsjettet for 2021 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt å oppdatere planbeskrivelsen i tråd med 
kommunestyrets vedtak 

5. Kommunestyret konstaterer at Nordland fylkeskommune vil ha kulturminne med 
lokalitets-ID: 265557 inn i reguleringsplanen selv om den er utenfor plan, og selv om 
den kan fjernes. Kommunestyret er uenig i fylkeskommunens konklusjon, med den 
følgen at kulturminnet ikke tas med. 

 
[Lagre]  
 
 
124/20 Sluttbehandling, detaljreguleringsplan HØ16 gang/sykkelvei 
mellom Gulstad og Steilo 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 22.09.2020 88/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 124/20 
3 Kommunestyret 01.10.2020  
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 88/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Andreas Øyen Johannessen (H) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskap innstiller til kommunestyre å vedta: 
 

1. Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag HØ16 gang/sykkelvei mellom 
Gulstad og Steilo med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 

2. Eiendomserverv gjennomføres når gang- og sykkelveien er fullfinansiert, og før den 
påstartes 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å foreslå prosjekteringsmidler til gang- 
og sykkelveien i budsjettet for 2021 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt å oppdatere planbeskrivelsen og lengdeprofilkart i 
tråd med kommunestyrets vedtak 

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Teknisk hovedutvalg sin innstilling 
 
Vedtak  
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Formannskap innstiller til kommunestyre å vedta: 
 

1. Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag HØ16 gang/sykkelvei mellom 
Gulstad og Steilo med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 

2. Eiendomserverv gjennomføres når gang- og sykkelveien er fullfinansiert, og før den 
påstartes 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å foreslå prosjekteringsmidler til gang- 
og sykkelveien i budsjettet for 2021 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt å oppdatere planbeskrivelsen og lengdeprofilkart i 
tråd med kommunestyrets vedtak 

 
[Lagre]  
 
 
 
125/20 Sluttbehandling Kommunedelplan Hovedplan vei 2020-2030 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 22.09.2020 91/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 125/20 
3 Kommunestyret 01.10.2020  
 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 91/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Jenny Danenbarger (MDG) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyre å vedta: 
 

1. Kommunestyret opphever vedtak gitt 29.03.1990 i sak 34/90: Retningslinjer for veg 
og gatelys i kommunen. 

2. Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven fremlagte 
kommunedelplan – Hovedplan vei 2020-2030 

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Teknisk hovedutvalg sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 

1. Kommunestyret opphever vedtak gitt 29.03.1990 i sak 34/90: Retningslinjer for veg 
og gatelys i kommunen. 
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2. Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven fremlagte 
kommunedelplan – Hovedplan vei 2020-2030 

 
[Lagre]  
 
 
126/20 Alkoholpolitisk plan for Hadsel kommune 2020 - 2024 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ungdomsrådet 21.09.2020 11/20 
2 Hovedutvalg Oppvekst 23.09.2020 9/20 
3 Hovedutvalg Helse og omsorg 23.09.2020 14/20 
4 Formannskapet 24.09.2020 126/20 
5 Kommunestyret 01.10.2020  
 
 
Hovedutvalg Helse og omsorg har behandlet saken i møte 23.09.2020 sak 14/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Formuleringen knyttet til nettsalg utredes videre med sikte på eventuelt senere 
korrigering av planen. 
 
Hovedutvalg Helse- og omsorg vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling og 
tilleggsforslaget. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg Helse- og omsorg innstiller til Formannskapet og kommunestyret å 
vedta: 
 
Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk plan Hadsel kommune 2020 - 2024 
 
Vedtaket er hjemlet i alkoholloven § 1-7 d. 
 
Formuleringen knyttet til nettsalg utredes videre med sikte på eventuelt senere 
korrigering av planen. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig innstillingen fra Hovedutvalg Helse- og omsorg 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk plan Hadsel kommune 2020 - 2024 
 
Vedtaket er hjemlet i alkoholloven § 1-7 d. 
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Formuleringen knyttet til nettsalg utredes videre med sikte på eventuelt senere 
korrigering av planen. 
 
[Lagre]  
 
 
127/20 Retningslinjer for kommunal overtakelse av private vannverk 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk   
2 Formannskapet 24.09.2020 127/20 
3 Kommunestyret 01.10.2020  
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til retningslinjer for kommunal overtakelse til 
private vannverk. 

2. Retningslinjene skal inkluderes i kommunedelplan – hovedplan vann.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til retningslinjer for kommunal overtakelse til 
private vannverk. 

2. Retningslinjene skal inkluderes i kommunedelplan – hovedplan vann.  
 
[Lagre]  
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128/20 Utredning av leirskole på Innlandet 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Oppvekst 23.09.2020 10/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 128/20 
3 Kommunestyret 01.10.2020  
 
 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 23.09.2020 sak 10/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Representant Inge Sneberg (Ap) fremmet forslag om å legget til ordet «innen» i siste 
setning i vedtaket. Setningen blir da som følger: 
 
«Kommunedirektøren orienterer Hovedutvalg oppvekst og kommunestyret innen 

juni 2021.»  

 
Hovedutvalg oppvekst vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling med 
foreslåtte endring i siste setning. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg oppvekst innstiller til formannskap og kommunestyre å vedta: 
 
Det er ønskelig med positiv aktivitet i skolelokalene på Innlandet skole, men lokalene 
kan ikke brukes til leirskole. Ungdomsrådet får i oppgave å utarbeide et forslag til 
aktivitet som alle ungdommer i Hadsel kan få muligheten til å delta på. Dette kan for 
eksempel være LAN, eller andre digitale aktiviteter. Kommunedirektøren ser på 
muligheten til Ferie for alle i samarbeid med Røde kors. Kommunedirektøren 
orienterer Hovedutvalg oppvekst og kommunestyret innen juni 2021.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg oppvekst sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Det er ønskelig med positiv aktivitet i skolelokalene på Innlandet skole, men lokalene 
kan ikke brukes til leirskole. Ungdomsrådet får i oppgave å utarbeide et forslag til 
aktivitet som alle ungdommer i Hadsel kan få muligheten til å delta på. Dette kan for 
eksempel være LAN, eller andre digitale aktiviteter.  
Kommunedirektøren ser på muligheten til Ferie for alle i samarbeid med Røde kors. 
Kommunedirektøren orienterer Hovedutvalg oppvekst og kommunestyret innen juni 
2021 
 
[Lagre]  
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129/20 Forslag til endring i Brannordning - Hadsel kommune 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 22.09.2020 102/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 129/20 
3 Kommunestyret 01.10.2020  
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 102/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk ønsker å benytte alternativt vedtak skissert i saksfremlegget: 
 
Vedtak om kutt på 500.000 i drift reverseres og tilbakeføres Brann og redning.  
Vedtaket vil ikke medføre noen endringer i organiseringen eller antall personer som blir kalt 
ut ved alarm. 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig det alternative forslaget til vedtak. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyre å vedta: 
 
Vedtak om kutt på 500.000 i drift reverseres og tilbakeføres Brann og redning.  
Vedtaket vil ikke medføre noen endringer i organiseringen eller antall personer som blir kalt 
ut ved alarm. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Åge Rusten (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Kommunedirektøren bes se inn i muligheten fra tiltak som kan redusere kostnadene 
og øke inntektene 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Budsjettdekning innarbeides i neste budsjettrevisjon 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Vedtak om kutt på 500.000 i drift reverseres og tilbakeføres Brann og redning.  
Vedtaket vil ikke medføre noen endringer i organiseringen eller antall personer som blir kalt 
ut ved alarm. 
Kommunedirektøren bes se inn i muligheten fra tiltak som kan redusere kostnadene 
og øke inntektene. 
Budsjettdekning innarbeides i neste budsjettrevisjon 
 
[Lagre]  
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130/20 Salg av eiendom, del av 64/1 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 130/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Formannskapet godkjenner at det selges anslagsvis 12.500 kvadratmeter i det 
angitte område til Hadsel Maskin AS. Salget gjennomføres basert på de premisser 
som følger av kommunens retningslinje for salg av kommunal eiendom, inkludert 
kravet om aktivitetsplikt og tilbakekjøpsrett.  

2. Kjøpesum settes samlet til kr 250,- pr kvadratmeter, med tillegg for 
salgsomkostninger. 

3. Ordfører signerer kjøpekontrakt og skjøte 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet godkjenner at det selges anslagsvis 12.500 kvadratmeter i det 
angitte område til Hadsel Maskin AS. Salget gjennomføres basert på de premisser 
som følger av kommunens retningslinje for salg av kommunal eiendom, inkludert 
kravet om aktivitetsplikt og tilbakekjøpsrett.  

2. Kjøpesum settes samlet til kr 250,- pr kvadratmeter, med tillegg for 
salgsomkostninger. 

3. Ordfører signerer kjøpekontrakt og skjøte 
 
[Lagre]  
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131/20 Miljøterapeuter i Hadselskolen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Oppvekst 23.09.2020 11/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 131/20 
3 Kommunestyret 12.11.2020  
 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 23.09.2020 sak 11/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg oppvekst vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg oppvekst innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 
Kommunedirektøren følger opp den enkelte skole, og da spesielt de to største, om 
det er behov for miljøterapeuter i skolen som eksplisitt jobber med skolemiljøet, eller 
om det er mer hensiktsmessig å øke stillingen til sosiallærer. Rektor avgjør hva som 
er mest hensiktsmessig på sin enhet, kommunedirektør orienterer hovedutvalg 
oppvekst etter at budsjett for 2021 er vedtatt.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg oppvekst sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Kommunedirektøren følger opp den enkelte skole, og da spesielt de to største, om 
det er behov for miljøterapeuter i skolen som eksplisitt jobber med skolemiljøet, eller 
om det er mer hensiktsmessig å øke stillingen til sosiallærer. Rektor avgjør hva som 
er mest hensiktsmessig på sin enhet, kommunedirektør orienterer hovedutvalg 
oppvekst etter at budsjett for 2021 er vedtatt.  
 
[Lagre]  
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132/20 Sluttbehandling, områdereguleringsplan BØ38 Stokmarknes 
miljøhavn Nordøst av Børøya. GBnr. 64/1, 103/3 samt umatrikulert 
sjøgrunn 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 22.09.2020 89/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 132/20 
3 Kommunestyret 01.10.2020  
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 89/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Rayner Skare Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok kommunedirektørens innstilling mot en stemme (MDG). 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 

1. Ordet akvakulturanlegg fjernes i planbestemmelsenes § 3.12, jf. pkt. 2 & 3 
2. Jf. planbestemmelsenes § 3.12 BRA-krav endres fra 36 til 18 m.o.h. For kaien med 

formålsbenevnelse SHA settes BRA til 21,5 meter 
3. Nytt kapittel i § 3.12 om turbulensforhold med følgende ordlyd:  

Turbulensforhold ved Stokmarknes lufthavn 
Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg som vil få en høyde over 
rullebanen som er større enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens 
senterlinje eller dennes forlengelse med 2 km (basert på terskelhøyde), må 
forelegges Avinor for eventuell godkjenning. Dersom tiltaket ligger på terreng som er 
lavere enn rullebanen, skal tiltaket forelegges Avinor dersom det i seg selv er høyere 
enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes 
forlengelse. Avinor vil kostnadsfritt gjøre en forenklet vurdering av mulige 
turbulenseffekter tiltaket kan ha på operasjoner med luftfartøy.  Dersom Avinor finner 
at det er nødvendig med en mer detaljert turbulensanalyse, må tiltakshaver besørge 
og bekoste slik analyse fra anerkjent leverandør. Dersom Avinor ikke godkjenner 
tiltaket, kan tiltakshaver påklage/anke beslutningen til Luftfartstilsynet. Klagen/anken 
skal sendes via Avinor for kommentar. 

4. Jf. kap.3. Det vedtas et nytt underkapittel med slik ordlyd: 
3.13. Fugleliv og grønne tak innenfor området: 
a) Alle tak innenfor planområdet skal etableres som grønne tak for beskyttelse, 
hekking, vannforsyning og føde. 

5. Vedr. sum-støy: Det legges til en setning i planbestemmelsenes kap. 3.6 fjerde 
avsnitt andre punktum som får slik ordlyd (sitat): Vurderingen skal også 
anskueliggjøre sum-støyen for området og denne skal ligge under grenseverdiene.  

6. Vedr. anleggsaktivitet og støy legges til en setning i planbestemmelsenes kap. 3.6 
fjerde avsnitt med slik ordlyd (sitat): Støy fra anleggsaktivitetene skal håndteres i 
samsvar med T-1442/2016 kapittel 4 Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- 
og anleggsvirksomhet. 

7. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette arbeidet med regulering av gang- 
og sykkelvei på strekningen BØ38 – Sandnes skole i løpet av 2021. 
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Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok Teknisk hovedutvalg sin innstilling med 6 stemmer (Sp, Ap, 
H, MOS) mot 1 stemme (Rødt) 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 

1. Ordet akvakulturanlegg fjernes i planbestemmelsenes § 3.12, jf. pkt. 2 & 3 
2. Jf. planbestemmelsenes § 3.12 BRA-krav endres fra 36 til 18 m.o.h. For kaien med 

formålsbenevnelse SHA settes BRA til 21,5 meter 
3. Nytt kapittel i § 3.12 om turbulensforhold med følgende ordlyd:  

Turbulensforhold ved Stokmarknes lufthavn 
Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg som vil få en høyde over 
rullebanen som er større enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens 
senterlinje eller dennes forlengelse med 2 km (basert på terskelhøyde), må 
forelegges Avinor for eventuell godkjenning. Dersom tiltaket ligger på terreng som er 
lavere enn rullebanen, skal tiltaket forelegges Avinor dersom det i seg selv er høyere 
enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes 
forlengelse. Avinor vil kostnadsfritt gjøre en forenklet vurdering av mulige 
turbulenseffekter tiltaket kan ha på operasjoner med luftfartøy.  Dersom Avinor finner 
at det er nødvendig med en mer detaljert turbulensanalyse, må tiltakshaver besørge 
og bekoste slik analyse fra anerkjent leverandør. Dersom Avinor ikke godkjenner 
tiltaket, kan tiltakshaver påklage/anke beslutningen til Luftfartstilsynet. Klagen/anken 
skal sendes via Avinor for kommentar. 

4. Jf. kap.3. Det vedtas et nytt underkapittel med slik ordlyd: 
3.13. Fugleliv og grønne tak innenfor området: 
a) Alle tak innenfor planområdet skal etableres som grønne tak for beskyttelse, 
hekking, vannforsyning og føde. 

5. Vedr. sum-støy: Det legges til en setning i planbestemmelsenes kap. 3.6 fjerde 
avsnitt andre punktum som får slik ordlyd (sitat): Vurderingen skal også 
anskueliggjøre sum-støyen for området og denne skal ligge under grenseverdiene.  

6. Vedr. anleggsaktivitet og støy legges til en setning i planbestemmelsenes kap. 3.6 
fjerde avsnitt med slik ordlyd (sitat): Støy fra anleggsaktivitetene skal håndteres i 
samsvar med T-1442/2016 kapittel 4 Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- 
og anleggsvirksomhet. 

7. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette arbeidet med regulering av gang- 
og sykkelvei på strekningen BØ38 – Sandnes skole i løpet av 2021. 

 
[Lagre]  
 
 
133/20 Planspørsmål om nye boliger på GBnr 84/15 Gjerstad. 
Tiltakshaver: Bjørn Berthinussen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 22.09.2020 103/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 133/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 103/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Andreas Øyen Johannessen (H) 
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Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Formannskapet vil ikke tilråde tiltakshaver å gå videre med tiltaket fordi: 
a. Tiltakets karakter med 6 hus samlet bærer preg av et boligfelt og vi således 

stride mot arealformålet spredt boligbebyggelse som kommunestyret har satt 
for området i kommuneplanens arealdel 

b. Området fremstår som et viktig jordbruksområde med verdifulle ressurser for 
landbruket og således frarådes at arealet blir avsatt til boligformål jf. 
jordlovens § 9 første ledd andre punktum (sitat: Dyrkbar jord må ikkje 
disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida). 

c. Det er ledige boligtomter på strekningen Haukenes-Sortland grense og disse 
bør utnyttes først. Det er ikke dokumentert behov for tomter i angjeldende 
område 

d. Trafikksikkerheten kan ikke ivaretas fordi det er ikke tilrettelagt gang/sykkelvei 
i området langs fylkesveien som for øvrig har stor trafikk og en streng 
holdningsklasse.  

e. Tiltaket medfører økt bilbruk noe som er i strid med Nasjonale føringer der en 
tar sikte på «0»-vekst i biltrafikk 

f. Veieier (Nordland fylkeskommune) vil sannsynligvis ikke godta ny avkjørsel ut 
fra at fylkesveien har en streng holdningsklasse 

2. Tiltakshaver har likevel rett til å fremme et planforslag og vi har plikt å behandle dette 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok Teknisk hovedutvalg sin innstilling 
 
Vedtak 
 

1. Formannskapet vil ikke tilråde tiltakshaver å gå videre med tiltaket fordi: 
a. Tiltakets karakter med 6 hus samlet bærer preg av et boligfelt og vi således 

stride mot arealformålet spredt boligbebyggelse som kommunestyret har satt 
for området i kommuneplanens arealdel 

b. Området fremstår som et viktig jordbruksområde med verdifulle ressurser for 
landbruket og således frarådes at arealet blir avsatt til boligformål jf. 
jordlovens § 9 første ledd andre punktum (sitat: Dyrkbar jord må ikkje 
disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida). 

c. Det er ledige boligtomter på strekningen Haukenes-Sortland grense og disse 
bør utnyttes først. Det er ikke dokumentert behov for tomter i angjeldende 
område 

d. Trafikksikkerheten kan ikke ivaretas fordi det er ikke tilrettelagt gang/sykkelvei 
i området langs fylkesveien som for øvrig har stor trafikk og en streng 
holdningsklasse.  

e. Tiltaket medfører økt bilbruk noe som er i strid med Nasjonale føringer der en 
tar sikte på «0»-vekst i biltrafikk 

f. Veieier (Nordland fylkeskommune) vil sannsynligvis ikke godta ny avkjørsel ut 
fra at fylkesveien har en streng holdningsklasse 

2. Tiltakshaver har likevel rett til å fremme et planforslag og vi har plikt å behandle dette 
 
[Lagre]  
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134/20 Redusert fart Melbu - Coldevinsgate 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 22.09.2020 105/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 134/20 
3 Kommunestyret 01.10.2020  
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 105/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyre å vedta: 
 
Kommunestyret vedtar at det søkes fylkeskommunen om redusert fartsgrense på 
FV7634, fra krysset Coldevinsgate (FV7634)/Strandgata (Fv82) til forbi krysset 
Coldevinsgate (FV7634)/Solstien (KV3037) hvor ny fartgrense starter.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet følgende tilleggsforslag som plan B: 
 
Alternativt søkes det om redusert fartsgrense for strekningen 
Coldevinsgate/Vikaveien til Solstien som en midlertidig ordning inntil gang- og 
sykkelsti til strekningen er ferdigstilt. 
 
Prioritert prosjekt i vedtatt trafikksikkerhetsplan, gang- og sykkelsti mellom kryss 
Coldevins gate/Vikaveien og Solstien søkes forsert med mål om ferdigstillelse senest 
i løpet av 2021. Evnt. kommunal forskottering kan være aktuell. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret og vedta: 
 
Kommunestyret vedtar at det søkes fylkeskommunen om redusert fartsgrense på 
FV7634, fra krysset Coldevinsgate (FV7634)/Strandgata (Fv82) til forbi krysset 
Coldevinsgate (FV7634)/Solstien (KV3037) hvor ny fartgrense starter.  
 
Alternativt søkes det om redusert fartsgrense for strekningen Coldevins gt/Vikaveien 
til Solstien som en midlertidig ordning inntil gang- og sykkelsti til strekningen er 
ferdigstilt. 
Prioritert prosjekt i vedtatt trafikksikkerhetsplan, gang- og sykkelsti mellom kryss 
Coldevins gate/Vikaveien og Solstien søkes forsert med mål om ferdigstillelse senest 
i løpet av 2021. Evnt. kommunal forskottering kan være aktuell. 
 
[Lagre]  
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135/20 Fartsreduserende tiltak 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 22.09.2020 99/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 135/20 
3 Kommunestyret 01.10.2020  
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 99/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Rayner Skare Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyre å vedta: 
 
Kommunestyret gir sin tilslutning til at forslag til retningslinjer for fartsreduserende 
tiltak vedtas og ved neste anledning tilføyes retningslinjene i kommunedelplan – 
hovedplan vei.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Teknisk hovedutvalg sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Kommunestyret gir sin tilslutning til at forslag til retningslinjer for fartsreduserende 
tiltak vedtas og ved neste anledning tilføyes retningslinjene i kommunedelplan – 
hovedplan vei.  
 
[Lagre]  
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136/20 Økonomirapport pr. 2. tertial 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 136/20 
2 Kommunestyret 01.10.2020  
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Beskrivelse av budsjettsituasjonen pr 2. tertial 2020 tas til orientering.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Beskrivelse av budsjettsituasjonen pr 2. tertial 2020 tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
137/20 Eiermelding Hurtigrutens Hus Hadsel KF 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 24.09.2020 137/20 
2 Kommunestyret 01.10.2020  
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Eiermelding for Hurtigrutens Hus Hadsel KF vedtas. 
 
Hurtigrutens Hus Hadsel KF skal utarbeide ny strategiplan etter at eiermelding er 
vedtatt, som forelegges kommunestyret til orientering. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Arne Ivar Mikalsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Ny selskapsform utredes innen 2021 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Det framlagte tilleggsforslaget fra repr. Arne Ivar Mikalsen(V) fikk 2 stemmer (V,Rødt) 
og falt. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyre å vedta: 
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Eiermelding for Hurtigrutens Hus Hadsel KF vedtas. 
 
Hurtigrutens Hus Hadsel KF skal utarbeide ny strategiplan etter at eiermelding er 
vedtatt, som forelegges kommunestyret til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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138/20 Videreutvikling av Hadsel folkebibliotek 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Oppvekst 23.09.2020 12/20 
2 Formannskapet 24.09.2020 138/20 
3 Kommunestyret 01.10.2020  
 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 23.09.2020 sak 12/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Representant Inge Sneberg (Ap) fremmet forslag om utsettelse: 
 
Saken utsettes til neste møte i Hovedutvalg oppvekst. Bakgrunnen for utsettelse er å 
kartlegge mulige andre aktørers behov for arealer i tråd med intensjonen bak kjøpet 
av Hurtigrutens hus 
 
Hovedutvalg oppvekst vedtok enstemmig det fremlagte forslaget om utsettelse 
 
Vedtak  
 
Saken utsettes til neste møte i Hovedutvalg oppvekst. , 
 
Bakgrunnen for utsettelse er å kartlegge mulige andre aktørers behov for arealer i 
tråd med intensjonen bak kjøpet av Hurtigrutens hus 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ordfører Aina Nilsen (Sp) foreslo følgende forslag til vedtak: 
 
Saken utsettes 
 
Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte forslaget   
 
Vedtak  
 
Saken utsatt 
 
Bakgrunnen for utsettelse er å kartlegge mulige andre aktørers behov for arealer i 
tråd med intensjonen bak kjøpet av Hurtigrutens hus». 
 
 
 
[Lagre]  
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