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MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Dato: 05.11.2020 kl. 10:00
Sted: Hadsel rådhus, formannskapssalen
Arkivsak: 19/03437

Tilstede: Sp: Kurt Eirik Jenssen, Aina Johanne Nilsen (delvis), Trude Lind
(delvis)
Ap: Åge Hilmar Rusten
H: Lena Arntzen
MOS: Ørjan Robertsen
Rødt: Geir - Asbjørn Jørgensen

Møtende
varamedlemmer:

Renathe Marie Eriksen (V) for Arne Ivar Mikalsen (V)

Forfall: A r ne Ivar Mikalsen (V)

Andre: Presse og administrasjon

Protokollfører: Politisk sekretariat Gerd Emilie Hanssen

Møtet startet med Næringskvarteret og presentasjon av SMV Hydraulic AS
ved Vegard Bakkan Fossheim og Thor Jegard.
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Godkjenning av innkalling

15/20 19/03437 - 106 Møteinnkalling Formannskapet 05.11.2020 2

Godkjenning av sakskart

15/20 19/03437 - 108
Komplett innkalling: Formannskapet (05.11.2020 kl
10:00) 3

Godkjenning av protokoll

15/20 19/03437 - 102 Protokoll Formannskapet 24.09.2020 3
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15/20 Møteinnkalling Formannskapet 05.11.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 15/20 
 
 
Møtebehandling/votering 
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Formannskapet godjente enstemmig møteinnkallingen 
 
[Lagre]  
 
15/20 Komplett innkalling: Formannskapet (05.11.2020 kl 10:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 15/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Ørjan Robertsen (MOS) ba om å få en vurdering av hvordan framtidig møter 
skal avvikles i forhold til korona. 
Ordfører orienterer at det vil være møte i kriseledelsen påfølgende fredag. 
Kommunestyret vil få skriftlig informasjon etter møte om politiske møter i uken som 
kommer sett i lys av smittesituasjonen."  
 
 
[Lagre]  
 
 
15/20 Protokoll Formannskapet 24.09.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 15/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra møte 24.09.2020 
 
[Lagre]  
 
 
Orientering 
 

 
 
 

 
Kommunedirektørens innstilling 
Den skriftlige orienteringen tas til orientering.  

 
Møtebehandling 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende alternativt forslag til innstillingen 
 

1. Formannskapet ber kommunedirektøren klargjøre for bygging minimum to 

boligtomter innenfor dagens regulerte område på Fiskebøl. Det settes av 
inntil 1,5 mill. til formålet. Om det er mulig å realisere flere tomter 

innenfor den økonomiske rammen er det ønskelig for formannskapet. 

Saknr Arkivsak Tittel 
11/20 20/01221-9 Fremskynding av tiltak - orientering pr november 
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2. Tiltaket finansieres av formannskapets investeringsportefølje for frem 
skynding av tiltak. 

 
Repr. Kurt Jensen (Sp) fremmet nytt tilleggspunkt 3. 
 

3. Det utredes 2 boligtomter på Innlandet. Det er viktig å kunne tilby 
tomteområder rimelig raskt også på Innlandet 

 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens innstilling og det to foreslåtte 
forslagene, ble forslagene fra Ap, Sp enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak 
 

1. Formannskapet ber kommunedirektøren klargjøre for bygging minimum to boligtomter 
innenfor dagens regulerte område på Fiskebøl. Det settes av inntil 1,5 mill. til 
formålet. Om det er mulig å realisere flere tomter innenfor den økonomiske rammen 
er det ønskelig for formannskapet. 

2. Tiltaket finansieres av formannskapets investeringsportefølje for frem skynding av 
tiltak. 

3. Det utredes 2 boligtomter på Innlandet. Det er viktig å kunne tilby tomteområder 
rimelig raskt også på Innlandet 
 

 
[Lagre]  
 
 
139/20 Trekaipromenade - behov for endret løsning - 
tilleggsbevilgning 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 139/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Prosjektet trekaipromenade gis en tilleggsbevilgning eks mva. med kroner 0,6 mill.  
2. Beløpet finansieres av formannskapets investeringspott «frem skynding av 

prosjekter» 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Prosjektet trekaipromenade gis en tilleggsbevilgning eks mva. med kroner 0,6 mill.  
2. Beløpet finansieres av formannskapets investeringspott «frem skynding av 

prosjekter» 
 
[Lagre]  
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140/20 Oppfølging makeskifte med Trollfjord 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 140/20 
2 Kommunestyret 12.11.2020  
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Makebytte vedtatt i formannskapets sak 21/19 gjennomføres ved Hadsel kommune 
overtar eiendommen 65/565 og Trollfjord AS overtar eiendommen 65/1112, og det 
ansvarlige lånet til Trollfjord AS reduseres med kr. 1.800.000,-. 
Reduserte renteinntekter fra lånet justeres i økonomiplan for 2021-2024. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
  
Vedtak 
 
Makebytte vedtatt i formannskapets sak 21/19 gjennomføres ved Hadsel kommune 
overtar eiendommen 65/565 og Trollfjord AS overtar eiendommen 65/1112, og det 
ansvarlige lånet til Trollfjord AS reduseres med kr.1.800.000,-. 
Reduserte renteinntekter fra lånet justeres i økonomiplan for 2021-2024. 
 
[Lagre]  
 
 
141/20 Økonomirapport september 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 141/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet tar økonomirapport pr september 2020 til orientering. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet tar økonomirapport pr september 2020 til orientering. 
 
[Lagre]  
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142/20 Folkevalgtes arbeidsvilkår - revisjon av 
delegasjonsreglement 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 03.11.2020 114/20 
2 Hovedutvalg Helse og omsorg 04.11.2020 19/20 
2 Hovedutvalg Oppvekst 03.11.2020 14/20 
3 Formannskapet 05.11.2020 142/20 
4 Kommunestyret 12.11.2020  
 
Hovedutvalg Helse og omsorg har behandlet saken i møte 04.11.2020 sak 19/20 
 
Møtebehandling 
 
Repr. Margareth Bentzen (Ap) fremmet følgende forslag som innstilling til hovedutvalg 
oppvekst 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Første linje under Ansvarsområde endres til: 
Hovedutvalg for helse- og omsorg har ett operative politiske ansvaret for drifta av aktiviteter 
og tjenester innenfor sitt virkeområde. 
 
Under delegasjon: 
Nytt pkt. 1. 
 
Hovedutvalg kan vedta at administrasjonen skal foreta mindre utredninger innenfor utvalgets 
område. 
 
Hovedutvalg helse- og omsorg vedtok enstemmig innstillingen fra Hovedutvalg oppvekst og 
tilleggsforslaget fra MOS. 
 
 
Vedtak  
 

1. Fremlagte forslag til nye delegasjonsreglementer for Hadsel kommune vedtas 
2. Hovedutvalg oppvekst endrer navn til Hovedutvalg for oppvekst, kultur, klima og miljø 

 
Første linje under Ansvarsområde endres til: 
Hovedutvalg for helse- og omsorg har ett operative politiske ansvaret for drifta av aktiviteter 
og tjenester innenfor sitt virkeområde. 
 
Under delegasjon: Nytt pkt. 1. 
Hovedutvalg kan vedta at administrasjonen skal foreta mindre utredninger innenfor utvalgets 
område. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Åge Hilmar Rusten (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av flertallet: 
 
På bakgrunn av forskjellig vedtak i utvalgene utsettes saken. 
 



 

 7  

Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte forslaget 
 
Vedtak  
 
På bakgrunn av forskjellig vedtak i utvalgene utsettes saken. 
 
[Lagre]  
 
 
143/20 Sluttbehandling, detaljreguleringsplan SM68 Nordnes vest i 
Stokmarknes. GBnr. 65/614, 1112 og 105/1 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 143/20 
2 Kommunestyret 12.11.2020  
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag SM68 Nordnes med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og med følgende endringer: 
 

1. Jf. planbestemmelsenes 4.2.1 som endres til:  
Atkomsten mellom O_SKV1 og SKV2 skal opparbeides med siktkrav som avkjørsel 
(6m x 65m), men utformes geometrisk som et T-kryss i henhold til vegnormal N100 
«Veg – og gateutforming». Dimensjonerende kjøretøytype må kunne kjøre etter 
kjøremåte A gjennom avkjørselen.  

2. Jf. planbestemmelsenes 5.1 bokstav a som endres til:  
Atkomsten mellom O_SKV1 og SKV2 skal opparbeides med siktkrav som avkjørsel 
(6m x 65m), men utformes geometrisk som et T-kryss i henhold til vegnormal N100 
«Veg – og gateutforming». Dimensjonerende kjøretøytype må kunne kjøre etter 
kjøremåte A gjennom avkjørselen.  

3. Jf. planbestemmelsenes 5.1 bokstav b som endres til: 
Følgende tiltak skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for tiltak og bebyggelse i 
område BN1: Avkjørselen mellom O_SKV1 og SKV2 skal være opparbeidet i henhold 
til krav i § 4.2.1 a) og fysisk skille mellom p-areal og fylkesveg/avkjørsel skal være 
opparbeidet samtidig. 

4. Jf. planbestemmelsenes 6.1 bokstav h. Denne strykes. 
5. Endring av formålsområde GV1 i kartet slik fylkeskommunen har anført, tilrås. 
6. Jf. planbestemmelsenes 4.1.6 bokstav N pkt. i, som foreslås endret til: 

Energianlegg/ varmesentral: 
Innenfor området kan det etableres energianlegg/varmesentral. Ny bebyggelse skal 
tilrettelegges for tilknytning til evt. fremtidig fjernvarmenett. 

7. Jf. planbestemmelsenes 4.1.6 bokstav l endres fra:  

 
o  

Til: 
Parkering: 

o Det skal opparbeides minimum 0,25 biloppstillingsplass og 0,25 
sykkeloppstillingsplass pr 100 m² BRA bebyggelse. Minimum 5 % av 
biloppstillingsplassene skal være tilpasset personer med 
bevegelseshemming. 
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o Parkering og varelevering skal løses i tilknytning til de enkelte 
virksomhetene og innenfor BN1. 

o Plassering av parkeringsplasser for bil og sykkel reguleres i 
utenomhusplan 

 
8. Jf. planbestemmelsenes, forslag til ny bestemmelse om lysforurensning 4.1.6 bokstav 

p) Lysforurensning : 
o Utendørs belysning skal være sensorstyrt for å redusere lysforurensning mot 

omgivelsene. 
o Gate- og fasadelys må plasseres slik at belysningen vendes bort fra boliger i 

nærheten. Unntatt er firmaskilt. 
o Lysanlegget skal ha en klima- og energivennlige løsninger 

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
  
Vedtak  
 
Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag SM68 Nordnes med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og med følgende endringer: 
 

1. Jf. planbestemmelsenes 4.2.1 som endres til:  
Atkomsten mellom O_SKV1 og SKV2 skal opparbeides med siktkrav som avkjørsel 
(6m x 65m), men utformes geometrisk som et T-kryss i henhold til vegnormal N100 
«Veg – og gateutforming». Dimensjonerende kjøretøytype må kunne kjøre etter 
kjøremåte A gjennom avkjørselen.  

2. Jf. planbestemmelsenes 5.1 bokstav a som endres til:  
Atkomsten mellom O_SKV1 og SKV2 skal opparbeides med siktkrav som avkjørsel 
(6m x 65m), men utformes geometrisk som et T-kryss i henhold til vegnormal N100 
«Veg – og gateutforming». Dimensjonerende kjøretøytype må kunne kjøre etter 
kjøremåte A gjennom avkjørselen.  

3. Jf. planbestemmelsenes 5.1 bokstav b som endres til: 
Følgende tiltak skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for tiltak og bebyggelse i 
område BN1: Avkjørselen mellom O_SKV1 og SKV2 skal være opparbeidet i henhold 
til krav i § 4.2.1 a) og fysisk skille mellom p-areal og fylkesveg/avkjørsel skal være 
opparbeidet samtidig. 

4. Jf. planbestemmelsenes 6.1 bokstav h. Denne strykes. 
5. Endring av formålsområde GV1 i kartet slik fylkeskommunen har anført, tilrås. 
6. Jf. planbestemmelsenes 4.1.6 bokstav N pkt. i, som foreslås endret til: 

Energianlegg/ varmesentral: 
Innenfor området kan det etableres energianlegg/varmesentral. Ny bebyggelse skal 
tilrettelegges for tilknytning til evt. fremtidig fjernvarmenett. 

7. Jf. planbestemmelsenes 4.1.6 bokstav l endres fra:  

 
a.  

Til: 
Parkering: 

o Det skal opparbeides minimum 0,25 biloppstillingsplass og 0,25 
sykkeloppstillingsplass pr 100 m² BRA bebyggelse. Minimum 5 % av 
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biloppstillingsplassene skal være tilpasset personer med 
bevegelseshemming. 

o Parkering og varelevering skal løses i tilknytning til de enkelte 
virksomhetene og innenfor BN1. 

o Plassering av parkeringsplasser for bil og sykkel reguleres i 
utenomhusplan 

 
8. Jf. planbestemmelsenes, forslag til ny bestemmelse om lysforurensning 4.1.6 bokstav 

p) Lysforurensning : 
a. Utendørs belysning skal være sensorstyrt for å redusere lysforurensning mot 

omgivelsene. 
b. Gate- og fasadelys må plasseres slik at belysningen vendes bort fra boliger i 

nærheten. Unntatt er firmaskilt. 
c. Lysanlegget skal ha en klima- og energivennlige løsninger 

 
[Lagre]  
 
Repr. Aina Johanne Nilsen (Sp) ble innvilget permisjon fra møte etter sak 143/20, 
vararepresentant Trude Lind (Sp) tiltrådte før behandling av sak 144/20 
 
144/20 Etablering av småhus - revidert fremgangsmåte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Helse og omsorg 04.11.2020 20/20 
2 Formannskapet 05.11.2020 144/20 
3 Kommunestyret 12.11.2020  
 
Hovedutvalg Helse og omsorg har behandlet saken i møte 04.11.2020 sak 20/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Margareth Bentzen (Ap) fremmet følgende endringsforslag i pkt. 2: 
 
Andre setning – disse fremmer beslutningssak til formannskapet og kommunestyret for 
endeligvalg av løsning 
 
Hovedutvalg helse- og omsorg vedtok enstemmig innstillingen med de endringer som 
framkom 
 
Vedtak  
 

1. Det lyses ut en konkurranse om etablering av småhus jamfør kommunestyrets sak 
73/20 med sikte på etablering av inntil 4 boenheter.  

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Hadsel eiendom, 
sektor omsorg og Politiet. Disse fremmer beslutningssak til formannskapet og 
kommunestyret for endelig valg av løsning. Det kan også fremmes kommunale 
alternativer som en del av konkurransen. De tidligere foreslåtte alternativer på 
Børøya og Søndre fremmes ikke jamfør innspill til opprinnelig sak av 01.10.2020.  

3. Sakens løsning må skje innenfor de rammer som vedtas av kommunestyret i 
styringsdokument 2021-2024.  

 
Møtebehandling/votering 
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Formannskapet vedtok enstemmig innstillingen fra hovedutvalg Helse- og omsorg 
  
Vedtak  
 

1. Det lyses ut en konkurranse om etablering av småhus jamfør kommunestyrets sak 
73/20 med sikte på etablering av inntil 4 boenheter.  

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Hadsel eiendom, 
sektor omsorg og Politiet. Disse fremmer beslutningssak til formannskapet og 
kommunestyret for endelig valg av løsning. Det kan også fremmes kommunale 
alternativer som en del av konkurransen. De tidligere foreslåtte alternativer på 
Børøya og Søndre fremmes ikke jamfør innspill til opprinnelig sak av 01.10.2020.  

3. Sakens løsning må skje innenfor de rammer som vedtas av kommunestyret i 
styringsdokument 2021-2024.  

 
[Lagre]  
 
 
145/20 Varsel om oppstart med revisjon av skiltplanen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 145/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Formannskapet vedtar å påstarte arbeidet med revisjon av skiltplanen.  
2. Formannskapet ser seg tilfreds med nåværende plan hva angår politiske føringer. Det 

skal derfor legges opp til en enkel revisjon av kunnskapsgrunnlaget og oppdatering 
av nye skilt.  

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet vedtar å påstarte arbeidet med revisjon av skiltplanen.  
2. Formannskapet ser seg tilfreds med nåværende plan hva angår politiske føringer. Det 

skal derfor legges opp til en enkel revisjon av kunnskapsgrunnlaget og oppdatering 
av nye skilt.  

 
[Lagre]  
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146/20 Høring - KVU Hadselfjorden 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 146/20 
 
Innstilling 
 
Saken fremmes uten innstilling 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak 
 
Hadsel kommune viser til konseptvalgs utredningen og gå rinn for snarlig realisering av 
alternativ 5 med tunell mellom Melbu og Strønstad. Det er viktig at denne fremskyndes og 
også ses i sammenheng med fremtidig ny storflyplass for Lofoten og Vesterålen.  
 
Hadsel kommune viser i den forbindelse med innspill gitt til Nordland fylkeskommune i 
vedrørende «fremtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen» fra kommunen 
samt fra Vesterålen regionråd. 
En tunell under Hadselfjorden vil innfri storsamfunnets samfunnsmål om å lage større bo og 
arbeidsregioner. Likeledes vil en tunell-løsning under Hadselfjorden bidra svært positivt hvis 
Skagen/Stokmarknes flyplass, som er det alternativet som gir best samfunnsnytte. 
Vesterålen har behov for statlige arbeidsplassen, tilrettelegging for næringslivet og 
spesielt legge til rette for fremtidig turisme. 
 
Repr. Lena Arntzen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Arbeidsgruppa for samferdsel som er satt ned av formannskapet bes følge opp saken om 
Hadselfjordtunnel 
 
 
Formannskapet vedtok enstemmig de framlagte forslagene til vedtak 
 
Vedtak 
 
Hadsel kommune viser til konseptvalgs utredningen og går inn for snarlig realisering av 
alternativ 5 med tunell mellom Melbu og Strønstad. Det er viktig at denne fremskyndes og 
også ses i sammenheng med fremtidig ny storflyplass for Lofoten og Vesterålen.  
 
Hadsel kommune viser i den forbindelse med innspill gitt til Nordland fylkeskommune i 
vedrørende «fremtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen» fra kommunen 
samt fra Vesterålen regionråd. 
En tunnel under Hadselfjorden vil innfri storsamfunnets samfunnsmål om å lage større bo og 
arbeidsregioner. Likeledes vil en tunell-løsning under Hadselfjorden bidra svært positivt hvis 
Skagen/Stokmarknes flyplass, som er det alternativet som gir best samfunnsnytten. 
Vesterålen har behov for statlige arbeidsplassen, tilrettelegging for næringslivet og 
spesielt legge til rette for fremtidig turisme. 
Arbeidsgruppa for samferdsel som er satt ned av formannskapet bes følge opp saken om 
Hadselfjordtunnel 
 
[Lagre]  
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147/20 Innkjøp i Hadsel kommune - forslag til ny organisering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 147/20 
2 Kommunestyret 12.11.2020  
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:  

1. Kommunestyret tar orienteringen om forenklet etterlevelseskontroll til etterretning 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre innkjøpsordning med intern 

organisering. Det legges vekt på åpne, kvalitetssikrede prosesser der det er et mål å 
kvalifisere lokalt og regionalt næringsliv gjennom vekt på leverandørutvikling.  

3. Hadsel kommune tiltrer ikke Salten innkjøpssamarbeid. 
4. Det avsettes 200.000,- til grunnfinansiering av ordningen i budsjettet for 2021, med 

sikte på at ordningen er selvfinansierende fra og med 2022. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:  

1. Kommunestyret tar orienteringen om forenklet etterlevelseskontroll til etterretning 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre innkjøpsordning med intern 

organisering. Det legges vekt på åpne, kvalitetssikrede prosesser der det er et mål å 
kvalifisere lokalt og regionalt næringsliv gjennom vekt på leverandørutvikling.  

3. Hadsel kommune tiltrer ikke Salten innkjøpssamarbeid. 
4. Det avsettes 200.000,- til grunnfinansiering av ordningen i budsjettet for 2021, med 

sikte på at ordningen er selvfinansierende fra og med 2022. 
 
[Lagre]  
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148/20 Prosjektstøtte AiR Vesterålen perioden 2021-2024 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 148/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende:  
Formannskapet innvilger kr. 26 631, - i årlig støtte til gjennomføringen av AiR Vesterålen i 
perioden 2021-2024. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende:  
Formannskapet innvilger kr. 26 631, - i årlig støtte til gjennomføringen av AiR Vesterålen i 
perioden 2021-2024. 
 
 
[Lagre]  
 
 
149/20 Forespørsel om kjøp av tomt, del av Gbr Bnr 76/172 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 149/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet vedtar å selge omsøkt parsell til kr. 21 196,- inkl. kommunale 
gebyrer. Hjemmel for vedtaket er «Retningslinjer for kjøp og salg av kommunale 
tomter i Hadsel, vedtatt av kommunestyret 27/9-2018» jf. nr. 1 bokstav c. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet vedtar å selge omsøkt parsell til kr. 21 196,- inkl. kommunale 
gebyrer. Hjemmel for vedtaket er «Retningslinjer for kjøp og salg av kommunale 
tomter i Hadsel, vedtatt av kommunestyret 27/9-2018» jf. nr. 1 bokstav c. 
 
 
[Lagre]  
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150/20 Søknad om finansiering av mulighetsstudie for Fiskebølvika 
i Hadsel 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 150/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår formannskapet følgende innstilling: 
 

1. Formannskapet innvilger støtte til finansiering av mulighetsstudie for Fiskebølvika 
Hadsel med kroner 150.000,- 

2. Tiltaket finansieres over kommunens næringsfond 
 
Møtebehandling 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet innvilger støtte til finansiering av mulighetsstudie for Fiskebølvika 
Hadsel med kroner 150.000,- 

2. Tiltaket finansieres over kommunens næringsfond 
 
[Lagre]  
 
 
151/20 Forslag til plan for nydyrking i Hadsel kommune. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 03.11.2020 110/20 
2 Formannskapet 05.11.2020 151/20 
3 Kommunestyret 12.11.2020  
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 03.11.2020 sak 110/20 
 
Møtebehandling 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Representant Jenny Danenbarger (MDG) la frem følgende forslag til ekstra punkt i 
vedtaket: 
 
I saker der arealer med myr er grunneiers eneste landbruksområde, så må den 
økonomiske støtteordningen gå til tiltak som kompenserer for utslippene en slik 
nydyrking av myr medfører, og ikke selve nydyrkingen. 
 
Hovedutvalg teknisk fremmet følgende forslag til nytt vedtak vedtaket: 
 
Kommunestyret vedtar fremlagte plan for nydyrking i Hadsel kommune med et avsatt 
beløp i 2021 pålydende 400 000kr. For å avklare om det avsatte beløpet i 
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støtteordningen står i forhold til behovet, og stimulerer til de tiltak ordningen ønsker å 
fremme, bes landbruksavdelingen i kommunen evaluere ordningen ved årsslutt 2021 
 
Votering 
 
Ved votering over det fremlagte forslaget til ekstra punkt fikk forslaget 1 stemme 
(MDG) og falt. 
 
Kommunedirektørens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig det fremlagte forslaget til nytt vedtak.  
 
Representant Jenny Danenbarger (MDG) ba om å få protokollført at hun ikke støtter 
at det skal gis økonomisk støtte til nydyrking av myr. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyre å vedta: 
 
Kommunestyret vedtar fremlagte plan for nydyrking i Hadsel kommune med et avsatt 
beløp i 2021 pålydende 400 000kr. For å avklare om det avsatte beløpet i 
støtteordningen står i forhold til behovet, og stimulerer til de tiltak ordningen ønsker å 
fremme, bes landbruksavdelingen i kommunen evaluere ordningen ved årsslutt 2021 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Lena Arntzen (H) fremmet på vegne av Ap, Sp, H og Rødt følgende forslag: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 

1. Kommunestyret vedtar framlagte plan for nydyrking i Hadsel kommune med et avsatt 
beløp i 2021 pålydende 400 000,- kroner. For å avklare om det avsatte beløpet i 
støtteordningen står i forhold til behovet, og stimulerer til de tiltak ordningen ønsker å 
fremme, bes kommunestyret fremlagt sak/evaluering av tiltaket. 

2. Inntil 25% av tilskuddssummen avsettes til nydyrkningsareal for 
grønnsaksproduksjon. 

 
Repr. Geir Jørgensen (Rødt) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2: 
 
Restaurering av brakklagt jordbruksareal og nydyrking av arealer til grønnsaksproduksjon 
prioriteres. 25% av tilskuddsramma avsettes til formålet. 
 
Ved votering fikk forslaget fra Rødt 3 stemmer (MOS; Rødt, V) mot 4 stemmer (Ap, Sp, H) og 
falt. 
 
Alternativt mellom Hovedutvalg teknisk sin innstilling og det framlagte forslaget fra Ap, Sp, H 
og Rødt, ble forslaget fra Ap, Sp, H og Rødt vedtatt mot 1 stemme (MOS for innstillingen fra 
Hovedutvalg Teknisk. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
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1. Kommunestyret vedtar framlagte plan for nydyrking i Hadsel kommune med et avsatt 
beløp i 2021 pålydende 400 000,- kroner. For å avklare om det avsatte beløpet i 
støtteordningen står i forhold til behovet, og stimulerer til de tiltak ordningen ønsker å 
fremme, bes kommunestyret fremlagt sak/evaluering av tiltaket. 

2. Inntil 25% av tilskuddssummen avsettes til nydyrkningsareal for grønnsaksproduksjon 
 
[Lagre]  
 
 
152/20 Oppføring av Tuftepark - søknad om momskompensasjon 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 05.11.2020 152/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet vedtar at Hadsel kommune står som byggherre for Tufteparken ved 
Stokmarknes idrettsanlegg. Det forutsettes at prosjektet finansieres i sin helhet av 
Stokmarknes Idrettslag, jfr finansieringsoppsett i søknad. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Kommunestyret vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet vedtar at Hadsel kommune står som byggherre for Tufteparken ved 
Stokmarknes idrettsanlegg. Det forutsettes at prosjektet finansieres i sin helhet av 
Stokmarknes Idrettslag, jfr finansieringsoppsett i søknad. 
 
[Lagre]  
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