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7/20 Møteinnkalling Formannskapet 30.04.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 7/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig møteinnkallingen 
  
[Lagre]  
 
 
7/20 Komplett innkalling: Formannskapet (30.04.2020 kl 10:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 7/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) ba om å få behandlet følgende saker som tilleggssaker 
 

- Høringsuttalelse Domstolstrukturen 
- Høringsuttalelse Klimakur 2030 

 
Orientering om koronasituasjonen i Hadsel ved helse- og omsorgssjef Marion Celius 
 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskart med behandling av tilleggssakene 60/20 og 
61/20 og orienteringssak 
 
[Lagre]  
 
 
3/20 Protokoll Formannskapet 12.03.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 3/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra 12.03.2020 
 
[Lagre]  
 
 
4/20 Protokoll Formannskapet 18.03.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 4/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra 18.03.2020 
 
[Lagre]  
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5/20 Protokoll Formannskapet 08.04.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 5/20 
 
Møtebehandling/votering  
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra 08.04.2020 
 
[Lagre]  
 
 
6/20 Protokoll Formannskapet 16.04.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 6/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra 16.04.2020 
 
[Lagre]  
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44/20 Søknad om tilskudd til videreutvikling av småskala 
grønnsaksproduksjon og salg på Nøisomhed Gård 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 44/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet vedtar å innvilge kr. 50.000,- i støtte til videreutvikling av småskala 
økologisk grønnsaksproduksjon og salg på Nøisomhed Gård jamfør søknad.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet vedtar å innvilge kr. 50.000,- i støtte til videreutvikling av småskala 
økologisk grønnsaksproduksjon og salg på Nøisomhed Gård jamfør søknad.  
 
 
[Lagre]  
 
 
45/20 Søknad om tilskudd for etablering av grønnsaksåker på 
Kvitnes Gård 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 45/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet vedtar å innvilge kr. 50.000,- i støtte til etablering av grønnsakåker 
på Kvitnes Gård jamfør søknad. 
 
Møtebehandling/votering  
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet vedtar å innvilge kr. 50.000,- i støtte til etablering av grønnsakåker 
på Kvitnes Gård jamfør søknad. 
 
[Lagre]  
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46/20 Næringsfondet - Søknad om tiltak ifbm koronaepidemien 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 46/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet innvilger søknaden med kroner 100.000,- som dekkes av 
kommunens næringsfond. Det settes som vilkår for utbetalingen at tidsplan i søknad 
følges.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
  
Vedtak  
 
Formannskapet innvilger søknaden med kroner 100.000,- som dekkes av 
kommunens næringsfond. Det settes som vilkår for utbetalingen at tidsplan i søknad 
følges.  
 
[Lagre]  
 
 
47/20 Søknad om fritak for båndtvang ved rypetaksering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 47/20 
2 Kommunestyret 07.05.2020 20/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
Hadsel kommune innvilger søknad om dispensasjon i medhold av hundeloven §9, 
bokstav e, for gjennomføring av rypetaksering i området på vegne av utmarkslagene 
blant annet i Vatndal og Indre Breivik, med flere. Det settes som vilkår at 
rypetaksering skjer etter ønske og med skriftlig tillatelse fra grunneier, samt at hund 
har bestått aversjonskurs imot sau. 
 
Dispensasjonen er gitt med gyldighet fra 10.august – 20.august 2020 og gjelder for 
Hadsel kommune. Dette med bakgrunn i å sikre en forsvarlig rypetaksering, og at 
dispensasjonen vurderes til å ikke være til hinder for de hensyn som tilligger 
hensynet i bestemmelsen om generell båndtvang. Dette også med henblikk på at det 
utføres med erfaren hundefører og hund.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
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Hadsel kommune innvilger søknad om dispensasjon i medhold av hundeloven §9, 
bokstav e, for gjennomføring av rypetaksering i området på vegne av utmarkslagene 
blant annet i Vatndal og Indre Breivik, med flere. Det settes som vilkår at 
rypetaksering skjer etter ønske og med skriftlig tillatelse fra grunneier, samt at hund 
har bestått aversjonskurs imot sau. 
 
Dispensasjonen er gitt med gyldighet fra 10.august – 20.august 2020 og gjelder for 
Hadsel kommune. Dette med bakgrunn i å sikre en forsvarlig rypetaksering, og at 
dispensasjonen vurderes til å ikke være til hinder for de hensyn som tilligger 
hensynet i bestemmelsen om generell båndtvang. Dette også med henblikk på at det 
utføres med erfaren hundefører og hund.  
 
[Lagre]  
 
 
48/20 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 
3 Formannskapet 30.04.2020 48/20 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 12.03.2020 sak 18/20 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
 
Vedtak  
 
Møtebehandling/votering 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 
 

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

enveiskjøringen 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
  
Vedtak  
 

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

enveiskjøringen 
 
[Lagre]  
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49/20 Sluttbehandling, detaljreguleringsplan SM66 Hotell Richard 
With i Stokmarknes 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 28.04.2020 59/20 
2 Formannskapet 30.04.2020 49/20 
3 Kommunestyret 07.05.2020 19/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 28.04.2020 sak 59/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Andreas Øien Johannessen (H) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag SM66 Hotell Richard With i 
Stokmarknes med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12-12  

2. Tiltakshaver må ettersende en miljøundersøkelse på land. Evt. endringer som må 
gjøres som følge av kontrollen må bekostes av tiltakshaver. Det gis ikke 
byggetillatelse for hotellet før miljøundersøkelsene er gjort og evt. avbøtende tiltak er 
utført. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Teknisk sin innstilling 
  
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag SM66 Hotell Richard With i 
Stokmarknes med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12-12  

2. Tiltakshaver må ettersende en miljøundersøkelse på land. Evt. endringer som må 
gjøres som følge av kontrollen må bekostes av tiltakshaver. Det gis ikke 
byggetillatelse for hotellet før miljøundersøkelsene er gjort og evt. avbøtende tiltak er 
utført. 

 
[Lagre]  
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50/20 Økonomirapport pr. mars 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 50/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet tar økonomirapport for mars til orientering. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet tar økonomirapport for mars til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
51/20 Søknad om støtte til filmprosjekt - Rabalderbygd 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 51/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. TV-serien «Rabalderbygd» innvilges 1,25 mill i tilskudd til gjennomføring av TV-
produksjon i Hadsel kommune i 2020.  

2. Det innvilges videre inntil 37,5 timers bistand fra Egga Utvikling innenfor kommunens 
budsjett for tjenestekjøp til bistand med innhenting av sponsormidler til produksjonen.  

3. Det settes som vilkår at produksjonen har sin base i Melbu, og øvrig finansiering og 
oppstart er garantert. Videre skal det være sikkerhet for at produksjonen 
gjennomføres og sendes før utbetaling av tilskuddet.  

4. Beløpet 1,25 mill finansieres av kommunens driftsoverskudd i 2019, og innarbeidet 
ved saldering av kommunens driftsbudsjett i juni 2020 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. TV-serien «Rabalderbygd» innvilges 1,25 mill. i tilskudd til gjennomføring av TV-
produksjon i Hadsel kommune i 2020.  

2. Det innvilges videre inntil 37,5 timers bistand fra Egga Utvikling innenfor kommunens 
budsjett for tjenestekjøp til bistand med innhenting av sponsormidler til produksjonen.  

3. Det settes som vilkår at produksjonen har sin base i Melbu, og øvrig finansiering og 
oppstart er garantert. Videre skal det være sikkerhet for at produksjonen 
gjennomføres og sendes før utbetaling av tilskuddet.  

4. Beløpet 1,25 mill finansieres av kommunens driftsoverskudd i 2019, og innarbeidet 
ved saldering av kommunens driftsbudsjett i juni 2020 

 
[Lagre]  
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52/20 Høring - NOU 2019:22 - Fra statussymbol til allemannseie - 
Norsk luftfart i forandring 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 52/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Hadsel kommune inngir følgende høringsuttalelse til NOU 2019:22: 
 
Hadsel kommune opplever utredningen som grundig og at den tar opp i seg 
vesentlige forhold for utviklingen i norsk luftfart. For Hadsel kommune som 
flyplasskommune er det viktig å synliggjøre at det likevel er vesentlige momenter som 
vi vil påpeke i den videre oppfølging av utredningen og de tiltak som skisseres 
gjennomført.  

- Flybransjen er inne i en svært sårbar periode, både av hensyn til den globale 
koronasituasjonen og miljø- og klimapolitiske virkemidler som raskt kan endre 
næringens rammebetingelser. Det bes derfor om at det ikke gjøres forhastede tiltak 
som kan få utilsiktede virkninger for næringen.  

- Hadsel kommune vil understreke utvalgets påpekning av risiko knyttet til for ensidig 
satsing på elektrifisering av flytrafikken. Hadsel kommune støtter helhjertet opp om at 
dette kan være en miljømessig god teknologi for spesielt kortbanenettet, og bør gis 
en reel mulighet både gjennom forsøk og regulatoriske og skattemessige 
rammebetingelser som muliggjør en rask innfasing av teknologien. Likevel kan dette 
ikke være eneste mulighet til videre drift og satsing på kortbanenettet som for store 
deler av landet er eneste reelle mulighet til rask forflytning internt i Norge. Til det 
oppleves teknologirisikoen som for høy.  

- Hadsel kommune vil bemerke at det eksisterer konvensjonelle flytyper som både har 
lavere klimagassutslipp samtidig som de er i stand til å lande på det norske 
kortbanenettet. Disse alternativene må ikke skattemessig eller regulatorisk utelukkes 
fra kommersiell bruk før elflyalternativene er testet og har vist seg funksjonell over tid 
på dagens kortbanenett i alle deler av landet.  

- Skatteregimet i luftfarten må bedre tilpasses slik at det legges til rette for lavere 
kostnader på de mindre flyene som trafikkerer kortbanenettet med relativt lave 
passasjertall pr flygning. Dette kan både skje gjennom lik startavgift pr tonn, uten 
dagens differensiering som favoriserer større fly, eller også ved høyere 
minimumsrabatt for flyplasser med lav trafikk.  

- FOT-ordningen bør snarest tilbakeføres staten. Dette først og fremst av hensyn til at 
en opprinnelig nasjonal utjevningsordning som skal bidra til å sikre mer lik tilgang til 
flytransport nå blir avhengig av årlig prioriteringskonkurranse i fylkeskommunene med 
skoler, fylkesvei og andre viktige formål. Dette er åpenbart best egnet som en 
nasjonal ordning av hensyn til likebehandling og likeverdig behandling av innbyggere 
landet over. Det må videre endres slik at dagens forskjellsbehandling fjernes, og at 
både billettpris og passasjertall legges til grunn for om en flyplass skal være omfattet 
av ordningen eller ikke. Dette vil også bidra til at nærflyplassen benyttes, og 
unødvendig transport unngås til/fra flyplass.  

- Det bør snarest settes ned et nasjonalt utvalg for å utrede kortbanenettets fremtid sett 
i lys av teknologisk utvikling, rammevilkår for luftfarten og et fortsatt behov for tilgang 
til flytransport i nærområde til bosted og næringsliv over hele landet. Dette sett i 
sammenheng med utvalgets tilrådning om å samle eierskap til lufthavner og ansvaret 
for FOT-ordningen hos en aktør.  

- Hadsel kommune støtter utvalgets syn om behovet for å sikre gode arbeidsvilkår for 
de ansatte i luftfarten, og ber regjeringen arbeide imot sosial dumping gjennom 
uthuling av regelverket.  
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Møtebehandling/votering 
 
Repr. Lena Arntzen (H) fremmet på vegne av Ap, Sp og H følgende endring i 
strekpunkt 5 
 
FOT-ordningen bør snarest tilbakeføres staten endres til: 
 
En må vurdere hvorvidt FOT-ordningen skal være fylkeskommunal eller statlig. 
Forskjellsbehandlingen av flyplassene på kortbanenettet må opphøre både med 
hensyn til priser og avganger 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling med de endringer 
som framkom i strekpunkt 5. 
 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommune inngir følgende høringsuttalelse til NOU 2019:22: 
 
Hadsel kommune opplever utredningen som grundig og at den tar opp i seg 
vesentlige forhold for utviklingen i norsk luftfart. For Hadsel kommune som 
flyplasskommune er det viktig å synliggjøre at det likevel er vesentlige momenter som 
vi vil påpeke i den videre oppfølging av utredningen og de tiltak som skisseres 
gjennomført.  

- Flybransjen er inne i en svært sårbar periode, både av hensyn til den globale 
koronasituasjonen og miljø- og klimapolitiske virkemidler som raskt kan endre 
næringens rammebetingelser. Det bes derfor om at det ikke gjøres forhastede tiltak 
som kan få utilsiktede virkninger for næringen.  

- Hadsel kommune vil understreke utvalgets påpekning av risiko knyttet til for ensidig 
satsing på elektrifisering av flytrafikken. Hadsel kommune støtter helhjertet opp om at 
dette kan være en miljømessig god teknologi for spesielt kortbanenettet, og bør gis 
en reel mulighet både gjennom forsøk og regulatoriske og skattemessige 
rammebetingelser som muliggjør en rask innfasing av teknologien. Likevel kan dette 
ikke være eneste mulighet til videre drift og satsing på kortbanenettet som for store 
deler av landet er eneste reelle mulighet til rask forflytning internt i Norge. Til det 
oppleves teknologirisikoen som for høy.  

- Hadsel kommune vil bemerke at det eksisterer konvensjonelle flytyper som både har 
lavere klimagassutslipp samtidig som de er i stand til å lande på det norske 
kortbanenettet. Disse alternativene må ikke skattemessig eller regulatorisk utelukkes 
fra kommersiell bruk før elflyalternativene er testet og har vist seg funksjonell over tid 
på dagens kortbanenett i alle deler av landet.  

- Skatteregimet i luftfarten må bedre tilpasses slik at det legges til rette for lavere 
kostnader på de mindre flyene som trafikkerer kortbanenettet med relativt lave 
passasjertall pr flygning. Dette kan både skje gjennom lik startavgift pr tonn, uten 
dagens differensiering som favoriserer større fly, eller også ved høyere 
minimumsrabatt for flyplasser med lav trafikk.  

- En må vurdere hvorvidt FOT-ordningen skal være fylkeskommunal eller statlig. 
Forskjellsbehandlingen av flyplassene på kortbanenettet må opphøre, både med 
hensyn til priser og avganger. 

- Det bør snarest settes ned et nasjonalt utvalg for å utrede kortbanenettets fremtid sett 
i lys av teknologisk utvikling, rammevilkår for luftfarten og et fortsatt behov for tilgang 
til flytransport i nærområde til bosted og næringsliv over hele landet. Dette sett i 
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sammenheng med utvalgets tilrådning om å samle eierskap til lufthavner og ansvaret 
for FOT-ordningen hos en aktør.  

- Hadsel kommune støtter utvalgets syn om behovet for å sikre gode arbeidsvilkår for 
de ansatte i luftfarten, og ber regjeringen arbeide imot sosial dumping gjennom 
uthuling av regelverket.  

 
[Lagre]  
 
 
53/20 GBnr 54/42 - Mulig utleie av kommunal grunn til 
landbruksformål 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 53/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet ber kommunedirektøren legge til rette for utleie av kommunens 
eiendom 54/42 til jordbruksformål. Dette gjelder størst mulig andel av eiendommen, i 
den grad kommunen selv ikke skal benytte denne til  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet ber kommunedirektøren legge til rette for utleie av kommunens 
eiendom 54/42 til jordbruksformål. Dette gjelder størst mulig andel av eiendommen, i 
den grad kommunen selv ikke skal benytte denne til  
 
 
[Lagre]  
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54/20 Mulig fremskynding av tiltak og investeringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 54/20 
2 Kommunestyret 07.05.2020 25/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
Møtebehandling 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) fremmet på vegne av Ap, Sp og H følgende forslag 
 
Formannskapet fremmer følgende forslag: 
 

 Etterisolering av fasade Innlandet alderssenter 1 mill. 
 Renovere tak Riarhaugen bosenter 1 mill. 
 Rehabilitering/utbedring av lekkasje Gangbru Stokmarknes skole 1,4 mill. 
 Løse vannutfordringer i forbindelse med etablering av nye boliger på 

Strandlandet 5 mill. 
 Etablering av boligtomter Strandlandet ? 
 Etablering av boligtomter Innlandet ? 
 Vannledning til Utbjør 1400 meter 6 mill. 

 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet følgende forslag: 
 
Gang og sykkelstiprosjekt Vikaveien til Solstien inntas som prioritert prosjekt i 
aktivitetsplanen for lokalt næringsliv 
 
Prosjekt Gulstadøya prioriteres i forhold til realisering, herunder anskaffelser, 
planlegging og utbygging 
 
Ved votering ble forslaget fra repr. Kurt Jenssen (Sp) og forslaget fra repr. Jan 
Steffensen (MOS) enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 

 Etterisolering av fasade Innlandet alderssenter 1 mill. 
 Renovere tak Riarhaugen bosenter 1 mill. 
 Rehabilitering/utbedring av lekkasje Gangbru Stokmarknes skole 1,4 mill. 
 Løse vannutfordringer i forbindelse med etablering av nye boliger på 

Strandlandet 5 mill. 
 Etablering av boligtomter Strandlandet ? mill. 
 Etablering av boligtomter Innlandet ? mill.  
 Vannledning til Utbjør 1400 meter 6 mill. 
 Gang og sykkelstiprosjekt Vikaveien til Solstien inntas som prioritert prosjekt i 

aktivitetsplanen for lokalt næringsliv. 
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 Prosjekt Gulstadøya prioriteres i forhold til realisering, herunder anskaffelser, 
planlegging og utbygging 

 
 
[Lagre]  
 
 
55/20 Prosjekt "Heltids-Hadsel" - evaluering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Helse og omsorg 29.04.2020 6/20 
2 Formannskapet 30.04.2020 55/20 
3 Kommunestyret 07.05.2020 24/20 
4 Arbeidsmiljøutvalget 11.05.2020  
5 Partssammensatt utvalg 11.05.2020  
6 Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

11.05.2020  

7 Eldrerådet 24.08.2020  
 
Hovedutvalg Helse og omsorg har behandlet saken i møte 29.04.2020 sak 6/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg Helse- og omsorg vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
  
Vedtak  
 
Fremlagte evaluering av prosjekt «Heltids-Hadsel» tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny utredning. Det bes fremlagt oversikt 
over hvor mange som går i ufrivillig deltid. Administrasjonen bes fremskynde arbeidet 
med evaluering av sykefraværsprosjektet. 
 
Ved alternativ votering mellom innstillingen fra hovedutvalg Helse- og omsorg og det 
framlagte forslaget, ble framlagt forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny utredning. Det bes fremlagt oversikt 
over hvor mange som går i ufrivillig deltid. Administrasjonen bes fremskynde arbeidet 
med evaluering av sykefraværsprosjektet 
 
[Lagre]  
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56/20 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 
3 Formannskapet 30.04.2020 56/20 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 12.03.2020 sak 22/20 
 
Møtebehandling 
 
Saken utsatt 
  
Vedtak  
 
Møtebehandling 
 
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 
 
 
Formannskapet vedtok enstemmig framlagt innstilling fra Hovedutvalg Teknisk 
 
Vedtak  
 

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 
 
[Lagre]  
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57/20 Varsel om oppstart med revisjon av Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 2016-2026 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 57/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

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

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

 
 
Møtebehandling 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
  
Vedtak  
 

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

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

 
[Lagre]  
 
 
58/20 Ny kommunedelplan - Hovedplan vei 2020-2030 - utlegging til 
offentlig ettersyn - 2.gang. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 58/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår at teknisk hovedutvalg innstiller følgende forslag ovenfor 
formannskapet:  
 
Formannskapet slutter seg til vedlagte forslaget til ny kommunedelplan, og legger 
herved programmet ut til 2. gangs offentlige ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan - og 
bygningsloven § 11 - 4 andre avsnitt 
 
 
Møtebehandling 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
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Vedtak  
 
Kommunedirektøren tilrår at teknisk hovedutvalg innstiller følgende forslag ovenfor 
formannskapet:  
 
Formannskapet slutter seg til vedlagte forslaget til ny kommunedelplan, og legger 
herved programmet ut til 2. gangs offentlige ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan - og 
bygningsloven § 11 - 4 andre avsnitt 
 
[Lagre]  
 
 
59/20 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 59/20 
2 Kommunestyret 07.05.2020  
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

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 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til 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. 
 
 
[Lagre]  
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60/20 Høringsuttalelse - domstolstrukturen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 60/20 
 
Møtebehandling 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet på vegne av Ap, Sp og H fram følgende forslag til 
vedtak: 
 
Formannskapet slutter seg til høringsuttalelsen fra Vesterålen Regionråd 
 
Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte forslaget.  
  
Vedtak  
 
Formannskapet slutter seg til høringsuttalelsen fra Vesterålen Regionråd 
 
[Lagre]  
 
 
61/20 Høringsuttalelsen - Klimakur 2030 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.04.2020 61/20 
 
Møtebehandling 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet på vegne av Ap, Sp og H fram følgende forslag til 
vedtak: 
 
Formannskapet slutter seg til høringsuttalelsen fra Vesterålen Regionråd og 
Lofotrådet 
 
Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte forslaget.  
  
Vedtak  
 
Formannskapet slutter seg til høringsuttalelsen fra Vesterålen Regionråd og 
Lofotrådet 
 
[Lagre]  
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