
Hadsel kommune

1

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Dato: 06.02.2020 kl. 10:00
Sted: Hadsel rådhus, formannskapssalen
Arkivsak: 19/03437

Tilstede: Sp: Kurt Eirik Jenssen, Aina Johanne Nilsen,
Ap: Åge Hilmar Rusten,
H: Lena Arntzen,
V: Arne Ivar Mikalsen,
MOS: Ørjan Robertsen

Møtende
varamedlemmer:

Ingen varamedlemmer kunne møte

Forfall: Rødt: Geir - Asbjørn Jørgensen

Andre: Administrasjon og presse

Protokollfører: Politisk sekretariat Gerd E. Hanssen

SAKSKART Side

Godkjenning av møteinnkalling

2/20 19/03437 - 26 Møteinnkalling Formannskapet 06.02.2020 3

Godkjenning av sakskart

2/20 19/03437 - 28
Komplett innkalling: Formannskapet (06.02.2020 kl.
10:00) 3

Godkjenning av protokoll

1/20 19/03437 - 23 Protokoll Formannskapet 06.01.2020 4

Orienteringer

1/20 20/00300 - 1 Invitasjon til deltakelse i prosjekt og TV - produksjonen 4
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Rabalderbygd 

Referatsaker 

1/20 19/04491-2 
Svar på søknad om skjenkebevilling - Loge nr. 77 
Nyken - ambulerende bevilling 4.12.2019 

4 

2/20 19/04516-5 
Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning 
26.12.2019 - Melbo Musikkforening 

4 

3/20 19/03314-15 
Endring av daglig leder for serveringsbevillingen og 
styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen - 
MelboStua AS 

4 

4/20 20/00433-1 Høringsuttalelse fra Hadsel - Skattlegging av havbruk 5 

Saker til behandling 

2/20 20/00269-1 
Folkehelse - oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i Hadsel 

5 

3/20 19/04061-1 
Høring, utkast til kommunal planstrategi for Hadsel 
kommune 2020-2023 

6 

4/20 16/00009-65 
Forslag til detaljreguleringsplan HØ15 gang & 
sykkelvei mellom Søndre og Hadsel - 2. gangs høring 

7 

5/20 16/00009-66 
Forslag til detaljreguleringsplan HØ16 gang & 
sykkelvei mellom Gulstad og Steilo - 2. gangs høring 

8 

6/20 19/00176-16 
Høring, detaljreguleringsplan SM66 Hotell Richard 
With i Stokmarknes. GBnr. 65/109 og 65/1099 

9 

7/20 19/02420-2 
Orienteringssak, nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023 

10 

8/20 19/04335-2 Orienteringssak, mineralstrategi for Nord Norge 10 

9/20 19/04454-3 
Søknad om erverv av kommunal eiendom GBnr. 64/1, 
del av på Børøya. Søker: Karstein Kristensen 

11 

10/20 19/04693-3 
Høring, forslag til endringer i sameloven mv. 
(konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og 
fylkeskommuner 

12 

11/20 19/04809-2 
Søknad om dispensasjon fra plankrav, GBnr. 65/1197 
på Nordnes. Søker: Storholmen eiendom AS 

13 

12/20 19/04946-2 
Høring, varsel om planoppstart og forslag til 
planprogram - interkommunal kystsoneplan for 
Vesterålen 

14 
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13/20 19/04064-2 
Tekniske og administrative bestemmelser - standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp 

14 

14/20 20/00301-1 
Omprioritering budsjett VA prosjekt 2020 - 
Gjennomføring AB2 

15 

15/20 20/00339-2 
Utredningsrapport for fremtidig transportløsning for 
Lofoten, Ofoten og Vesterålen 

15 

16/20 20/00353-2 
Høring - organisering av den sivile rettspleien i 
Nordland politidistrikt 

16 

17/20 20/00358-2 Osen Miljøpark - Søknad om kommunal regulering 17 

 
 
2/20 Møteinnkalling Formannskapet 06.02.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.02.2020 2/20 
 
Møtebehandling/votering  
 
Formannskapet godkjente enstemmig møteinnkallingen 
 
[Lagre]  
 
 
2/20 Komplett innkalling: Formannskapet (06.02.2020 kl. 10:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.02.2020 2/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Kommunedirektøren fremmet følgene orienteringer i tillegg på sakskartet 
 

- Berrnhard Wedding/Hurtigrutens hus – mislighold av kontrakt (selgerkredit) 
- Foreløpig regnskap 2019  

 
Repr. Ørjan Robertsen (MOS) ba om å få orientering om Gulstadøya. 
 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskart med de framkomne tilleggene. 
 
[Lagre]  
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1/20 Protokoll Formannskapet 06.01.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.02.2020 1/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra møte 06.01.2020 
 
[Lagre]  
 
 
Orienteringer 
 
1/20 Invitasjon til deltakelse i prosjekt og TV-produksjonen 
Rabalderbygd 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.02.2020 1/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilråder formannskapet å ta den fremlagte informasjonen til orientering. 
 
Møtebehandling 
 
Formannskapet tok orienteringen enstemmig til orientering og ba om at det kommer som sak 
til møte i mars 
 
[Lagre]  
 
Orientering fra kommunedirektøren  

- Berrnhard Wedding/Hurtigrutens hus – mislighold av kontrakt (selgerkredit) 
 
Formannskapet tok orienteringen til orientering og ba om at Formannskapet holdes løpende 
orientert om saken. 
 
Orientering fra økonomisjefen 

- Foreløpig regnskap 2019 
 
Formannskapet tok orienteringen til orientering  
 
Referatsaker 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
1/20 19/04491-2 Svar på søknad om skjenkebevilling - Loge nr. 77 

Nyken - ambulerende bevilling 4.12.2019 
 

2/20 19/04516-5 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt 
anledning 26.12.2019 - Melbo Musikkforening 
 

3/20 19/03314-15 Endring av daglig leder for serveringsbevillingen og 
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styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen - 
MelboStua AS 
 

4/20 20/00433-1 Høringsuttalelse fra Hadsel - Skattlegging av 
havbruk 

 
Formannskapet tok referatsakene til orientering 
 
 
2/20 Folkehelse - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
i Hadsel 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020 7/20 
2 Hovedutvalg Oppvekst 05.02.2020 1/20 
3 Hovedutvalg Helse og omsorg 05.02.2020 1/20 
4 Formannskapet 06.02.2020 2/20 
5 Kommunestyret 19.03.2020  
 
Hovedutvalg Helse og omsorg har behandlet saken i møte 05.02.2020 sak 1/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg helse- og omsorg vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Vedlagte Folkehelseoversikt med prioriterte områder tas til etterretning. Folkehelseoversikten 
legges til grunn for kommunens langsiktige planlegging og strategiarbeid. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Helse- og omsorg sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Vedlagte Folkehelseoversikt med prioriterte områder tas til etterretning. Folkehelseoversikten 
legges til grunn for kommunens langsiktige planlegging og strategiarbeid. 
 
[Lagre]  
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3/20 Høring, utkast til kommunal planstrategi for Hadsel kommune 
2020-2023 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020 10/20 
2 Hovedutvalg Helse og omsorg 05.02.2020 2/20 
3 Hovedutvalg Oppvekst 05.02.2020 2/20 
4 Formannskapet 06.02.2020 3/20 
5 Kommunestyret 19.03.2020  
 
Hovedutvalg Helse og omsorg har behandlet saken i møte 05.02.2020 sak 2/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet følgende forslag i tillegg til kommunedirektørens innstilling: 
 
Tilleggsforslag: 
 
Hovedutvalg Helse- og omsorg ber om at folkehelseplanarbeidet inkludert utfordringer tilknyttet Leve 
hele livet innarbeides i planprosessen. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg helse- og omsorg innstiller til formannskap og kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar å legge forslag til kommunal planstrategi for Hadsel kommune ut på 
høring i 30 dager til nabokommuner, fylkeskommunen, regional stat samt til befolkningen i 
Hadsel. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 10-1 andre avsnitt. 
 
Tilleggsvedtak: 
 
Hovedutvalg Helse- og omsorg ber om at folkehelseplanarbeidet inkludert utfordringer 
tilknyttet Leve hele livet innarbeides i planprosessen. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling og det framlagte 
tilleggsvedtaket fra Hovedutvalg Helse- og omsorg. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Kommunestyret vedtar å legge forslag til kommunal planstrategi for Hadsel kommune ut på 
høring i 30 dager til nabokommuner, fylkeskommunen, regional stat samt til befolkningen i 
Hadsel. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 10-1 andre avsnitt. 
 
Tilleggsvedtak: 
 
Kommunestyret ber om at folkehelseplanarbeidet inkludert utfordringer tilknyttet Leve hele 
livet innarbeides i planprosessen. 
 
[Lagre]  
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4/20 Forslag til detaljreguleringsplan HØ15 gang & sykkelvei 
mellom Søndre og Hadsel - 2. gangs høring 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020 11/20 
2 Formannskapet 06.02.2020 4/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 04.02.2020 sak 11/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg Teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg Teknisk innstiller til Formannskapet å vedta: 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til detaljreguleringsplan HØ15 gang & 
sykkelvei mellom Søndre og Hadsel og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 
uker. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §12-10 første ledd. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til detaljreguleringsplan HØ15 gang & 
sykkelvei mellom Søndre og Hadsel og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 
uker. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §12-10 første ledd. 
 
[Lagre]  
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5/20 Forslag til detaljreguleringsplan HØ16 gang & sykkelvei 
mellom Gulstad og Steilo - 2. gangs høring 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020 12/20 
2 Formannskapet 06.02.2020 5/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 04.02.2020 sak 12/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg Teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg Teknisk innstiller til Formannskapet: 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til detaljreguleringsplan HØ16 gang & 
sykkelvei mellom Gulstad og Steilo og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 
uker. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §12-10 første ledd. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
 Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til detaljreguleringsplan HØ16 gang & 
sykkelvei mellom Gulstad og Steilo og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 
uker. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §12-10 første ledd. 
 
[Lagre]  
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6/20 Høring, detaljreguleringsplan SM66 Hotell Richard With i 
Stokmarknes. GBnr. 65/109 og 65/1099 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020 13/20 
2 Formannskapet 06.02.2020 6/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 04.02.2020 sak 13/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Jenny Danenbarger (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag til kommunedirektørens 
innstilling: 
 
Hovedutvalg Teknisk anmoder om at alternative og miljøvennlige energiformer utredes for 
hotellet, som for eksempel solceller eller energi fra hav. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens og det framlagte tilleggsforslaget enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til detaljreguleringsplan SM66 
Hotell Richard With i Stokmarknes og legger herved planforslaget ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningsloven §12-10.  

2. Tiltakshaver må ettersende en miljøundersøkelse på land. Evt. endringer som må 
gjøres som følge av kontrollen må bekostes av tiltakshaver. 

3. Tiltakshaver må levere plankart som GIS-fil som skal kontrolleres av Kartverket slik 
rutinen er. Evt. endringer som må gjøres som følge av kontrollen må bekostes av 
tiltakshaver.  

4. Hovedutvalg Teknisk anmoder om at alternative og miljøvennlige energiformer 
utredes for hotellet, som for eksempel solceller eller energi fra hav. 

 
 Møtebehandling/votering 
 
Ved votering over Hovedutvalg Teknisk sin innstilling i punkt 1 – 3 ble innstillingen 
enstemmig vedtatt. 
 
Ved særskilt votering av punkt 4 ble punktet enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 

1. Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til detaljreguleringsplan SM66 
Hotell Richard With i Stokmarknes og legger herved planforslaget ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningsloven §12-10  

2. Tiltakshaver må ettersende en miljøundersøkelse på land. Evt. endringer som må 
gjøres som følge av kontrollen må bekostes av tiltakshaver. 

3. Tiltakshaver må levere plankart som GIS-fil som skal kontrolleres av Kartverket slik 
rutinen er. Evt. endringer som må gjøres som følge av kontrollen må bekostes av 
tiltakshaver.  

4. Hovedutvalg Teknisk anmoder om at alternative og miljøvennlige energiformer 
utredes for hotellet, som for eksempel solceller eller energi fra hav. 

 
[Lagre]  
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7/20 Orienteringssak, nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.02.2020 7/20 
2 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020 1/20 
 
Rådmannens innstilling 
 
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak: 
 
Formannskapet tar de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging til 
orientering. De nasjonale forventningene skal være retningsgivende for den kommunale 
planleggingen i Hadsel, tillegg til øvrige nasjonale og regionale føringer 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet tar de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging til 
orientering. De nasjonale forventningene skal være retningsgivende for den kommunale 
planleggingen i Hadsel, tillegg til øvrige nasjonale og regionale føringer 
 
[Lagre]  
 
 
8/20 Orienteringssak, mineralstrategi for Nord Norge 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020 9/20 
2 Formannskapet 06.02.2020 8/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 04.02.2020 sak 9/20 
 
Møtebehandling/votering  
 
Hovedutvalg Teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til Formannskapet å vedta: 
 
Formannskapet tar mineralstrategien for Nord Norge til orientering. Strategien skal være 
retningsgivende for den kommunale arealplanleggingen innenfor området, i tillegg til øvrige 
nasjonale og regionale føringer. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
Vedtak  
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Formannskapet tar mineralstrategien for Nord Norge til orientering. Strategien skal være 
retningsgivende for den kommunale arealplanleggingen innenfor området, i tillegg til øvrige 
nasjonale og regionale føringer. 
 
[Lagre]  
 
 
9/20 Søknad om erverv av kommunal eiendom GBnr. 64/1, del av på 
Børøya. Søker: Karstein Kristensen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020 19/20 
2 Formannskapet 06.02.2020 9/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 04.02.2020 sak 19/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg Teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Hadsel kommune ønsker ikke å selge areal som omsøkt fordi her går vann- og 
avløpsledninger i området som kommunen må komme lett til ved service- og 
reparasjonsarbeid. Kommunen regner en sikringssone på 4 meter til hver side på 
slike anlegg som betyr at det ikke kan etableres bygg innenfor sonen.  

2. Kommunedirektøren bes å sørge for at gangstien ryddes og settes i stand slik at den 
ikke gror igjen. 

3. Som en alternativ løsning kan søker oppføre en frittstående garasje på sørside av 
bolig og heller søke dispensasjon fra byggelinje. Det er flere tiltak som er oppført over 
denne linjen i Grågåsveien, samtlige er garasjer. Dersom VA-anlegget i fremtiden må 
renoveres og tiltak kommer i konflikt arbeid må tiltaket helt eller delvis fjernes på 
grunneiers egen regning. Dette må tinglyses som en rettighet for kommunen. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Hadsel kommune ønsker ikke å selge areal som omsøkt fordi her går vann- og 
avløpsledninger i området som kommunen må komme lett til ved service- og 
reparasjonsarbeid. Kommunen regner en sikringssone på 4 meter til hver side på 
slike anlegg som betyr at det ikke kan etableres bygg innenfor sonen.  

2. Kommunedirektøren bes å sørge for at gangstien ryddes og settes i stand slik at den 
ikke gror igjen. 

3. Som en alternativ løsning kan søker oppføre en frittstående garasje på sørside av 
bolig og heller søke dispensasjon fra byggelinje. Det er flere tiltak som er oppført over 
denne linjen i Grågåsveien, samtlige er garasjer. Dersom VA-anlegget i fremtiden må 
renoveres og tiltak kommer i konflikt arbeid må tiltaket helt eller delvis fjernes på 
grunneiers egen regning. Dette må tinglyses som en rettighet for kommunen. 
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[Lagre]  
 
 
10/20 Høring, forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) 
og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.02.2020 10/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren vil tilrå følgende forslag til vedtak: 
 
Formannskapet vil ikke slutte seg til forslag til endringer i sameloven fordi 

a. Forslaget vil medføre strammere- og mer omfattende prosessuelle rettsregler i 
behandlingen av saker med samiske interesser enn for andre grupper der de 
har interesser. Den samiske befolkningen vil, dersom lovforslaget blir vedtatt, 
få anledning til mere medvirkning gjennom egen forhandlingsrett, enn andre 
grupper i samfunnet.  

b. Endringer i sameloven vil gjøre at bl.a. plan og byggesakssaker blir mer 
kompliserte enn de er i dag, og dette strider mot Regjeringens ambisjoner om 
gode og effektive plan- og byggesaksprosesser 

 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Aage Hilmar Rusten (Ap) fremmet på vegne av flertallet følgende alternativt forslag til 
vedtak: 
 

1. Formannskapet er skeptisk til endringer i sameloven fordi plan- og bygningsloven § 
5.1 allerede ivaretar i stor grad de samiske rettighetene. 
Det vises til regjeringens lovkommentar til nevnte paragraf (sitat) «Det kan også være 
nødvendig å vurdere tilretteleggingen for medvirkning særskilt for minoriteter med 
annet språk» Videre «Det kan også gjelde enkelte næringsutøvere, f. eks i 
reindriften» 

2. Den samiske befolkningen vil, dersom lovforslaget blir vedtatt, få anledning til mer 
medvirkning i saker gjennom egen forhandlingsrett, enn andre minoriteter i samfunnet 

3. Endringer i sameloven vil gjøre at bl.a. plan og byggesakssaker blir mer kompliserte 
enn de er i dag, og dette strider mot Regjeringens ambisjoner om gode og effektive 
plan- og byggesaksprosesser 

 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens innstiling og det framlagte forslaget fra 
flertallet, ble forslaget fra flertallet (ap, Sp, H) enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet er skeptisk til endringer i sameloven fordi plan- og bygningsloven § 
5.1 allerede ivaretar i stor grad de samiske rettighetene. 
Det vises til regjeringens lovkommentar til nevnte paragraf (sitat) «Det kan også være 
nødvendig å vurdere tilretteleggingen for medvirkning særskilt for minoriteter med 
annet språk» Videre «Det kan også gjelde enkelte næringsutøvere, f. eks i 
reindriften» 

2. Den samiske befolkningen vil, dersom lovforslaget blir vedtatt, få anledning til mer 
medvirkning i saker gjennom egen forhandlingsrett, enn andre minoriteter i samfunnet 
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3. Endringer i sameloven vil gjøre at bl.a. plan og byggesakssaker blir mer kompliserte 
enn de er i dag, og dette strider mot Regjeringens ambisjoner om gode og effektive 
plan- og byggesaksprosesser 

 
[Lagre]  
 
 
11/20 Søknad om dispensasjon fra plankrav, GBnr. 65/1197 på 
Nordnes. Søker: Storholmen eiendom AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020 21/20 
2 Formannskapet 06.02.2020 11/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 04.02.2020 sak 21/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg Teknisk vedtok enstemmig kommunedrektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Hadsel kommune kan ikke se at her er nødvendig å dispensere fra 
områdereguleringsplan SM43 Stokmarknes sentrum av 12/10-2017 jf. 
planbestemmelsenes nr. 2.8 bokstav c, da tiltaket ikke ansees å være en vesentlig 
endring som medfører plankrav.  

2. Tiltakshaver oppfordres i stedet å fremme byggesøknad 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Hadsel kommune kan ikke se at her er nødvendig å dispensere fra 
områdereguleringsplan SM43 Stokmarknes sentrum av 12/10-2017 jf. 
planbestemmelsenes nr. 2.8 bokstav c, da tiltaket ikke ansees å være en vesentlig 
endring som medfører plankrav.  

2. Tiltakshaver oppfordres i stedet å fremme byggesøknad 
 
 
[Lagre]  
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12/20 Høring, varsel om planoppstart og forslag til planprogram - 
interkommunal kystsoneplan for Vesterålen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020 14/20 
2 Formannskapet 06.02.2020 12/20 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 04.02.2020 sak 14/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg Teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommune slutter seg til forslag til planprogram for ny interkommunal kystsoneplan 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Teknisk sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommune slutter seg til forslag til planprogram for ny interkommunal kystsoneplan 
 
[Lagre]  
 
 
13/20 Tekniske og administrative bestemmelser - standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 19.11.2019 16/19 
2 Kommunestyret 12.12.2019 52/19 
3 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020  
4 Formannskapet 06.02.2020 13/20 
5 Kommunestyret 19.03.2020  
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 12.12.2019 sak 52/19 
 
Vedtak  
 
Utgår 
 
 
Møtebehandling/votering  
 
Følgende forslag ble fremmet av formannskapet. 
 
Saken utsettes da ikke alle dokumenter er vedlagt i saken.. Settes opp til ny behandling i 
mars.  
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Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte utsettelsesforslaget 
 
Vedtak  
 
Saken utsettes da ikke alle dokumenter er vedlagt i saken.. Settes opp til ny behandling i 
mars.  
 
[Lagre]  
 
 
14/20 Omprioritering budsjett VA prosjekt 2020 - Gjennomføring 
AB2 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 04.02.2020  
2 Formannskapet 06.02.2020 14/20 
3 Kommunestyret 19.03.2020  
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller til å omprioritere budsjett for VA. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Kommunedirektøren innstiller til å omprioritere budsjett for VA. 
 
[Lagre]  
 
 
15/20 Utredningsrapport for fremtidig transportløsning for Lofoten, 
Ofoten og Vesterålen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.02.2020 15/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet tar rapporten til etterretning. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ordfører Kurt Jensen (Sp) fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: 
 
Hadsel Formannskap utnevner følgende til en arbeidsgruppe for videre bearbeiding 
 
Fast medlem   Personlig varamedlem 
Ordfører   Varaordfører 
Ørjan Robertsen  Arne Ivar Mikalsen 
Barry Larsen   Trond Holten 
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Toni Gjessing   Arnulf Steinsvik 
 
Utvalget gis anledning til selv å utvide med inntil 2 medlemmer fra næringslivet. 
 
Mandat lager forslag til høringsuttalelse fra Hadsel kommune. Analyse av den fremlagte 
høringsrapporten.  
Fremlegge for formannskapet en gjennomarbeidet rapport for videre arbeide med rapporten 
og storflyplass på Skagen. 
Utvalget gis mulighet for å benytte ekstern utredningshjelp/kompetansen etter avtale med 
kommunedirektøren. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte forslaget. 
 
Vedtak  
 
Hadsel Formannskap utnevner følgende til en arbeidsgruppe for videre bearbeiding 
 
Fast medlem   Personlig varamedlem 
Ordfører   Varaordfører 
Ørjan Robertsen  Arne Ivar Mikalsen 
Barry Larsen   Trond Holten 
Toni Gjessing   Arnulf Steinsvik 
 
Utvalget gis anledning til selv å utvide med inntil 2 medlemmer fra næringslivet. 
 
Mandat lager forslag til høringsuttalelse fra Hadsel kommune. Analyse av den fremlagte 
høringsrapporten.  
Fremlegge for formannskapet en gjennomarbeidet rapport for videre arbeide med rapporten 
og storflyplass på Skagen. 
Utvalget gis mulighet for å benytte ekstern utredningshjelp/kompetansen etter avtale med 
kommunedirektøren. 
 
[Lagre]  
 
 
16/20 Høring - organisering av den sivile rettspleien i Nordland 
politidistrikt 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.02.2020 16/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Hadsel kommune vedtar følgende høringsuttalelse: 
 
Hadsel kommune ser fordelene ved at det overordnede ansvar samles fra 11 til en i 
Nordland politidistrikt, og har isolert sett ikke merknader til det. Vi håper at det kan medføre 
økt produktivitet og kortere saksgang. 
 
Hadsel kommune ytrer likevel bekymring for at omorganiseringen i neste omgang vil kunne 
medføre at nærheten til publikum ikke blir godt nok ivaretatt. Det forutsettes derfor at 
saksbehandlerne forblir lokale arbeidsplasser ved de enkelte lensmannskontor, også i 
fremtiden. 
Møtebehandling/votering 
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Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende endring kommunedirektørens innstilling: 
 
Punktum settes etter lensmannskontor i siste setning … også i fremtiden utgår og erstattes 
med følgende: 
 
Hadsel formannskap anbefaler derfor en desentralisert beliggenhet utenfor 
fylkeshovedstaden. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling med de endringene som 
framkommer. 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommune ser fordelene ved at det overordnede ansvar samles fra 11 til en i 
Nordland politidistrikt, og har isolert sett ikke merknader til det. Vi håper at det kan medføre 
økt produktivitet og kortere saksgang. 
Hadsel kommune ytrer likevel bekymring for at omorganiseringen i neste omgang vil kunne 
medføre at nærheten til publikum ikke blir godt nok ivaretatt. Det forutsettes derfor at 
saksbehandlerne forblir lokale arbeidsplasser ved de enkelte lensmannskontor. 
Hadsel formannskap anbefaler derfor en desentralisert beliggenhet utenfor 
fylkeshovedstaden. 
 
[Lagre]  
 
 
17/20 Osen Miljøpark - Søknad om kommunal regulering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.02.2020 17/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Søknad fra AL Osen Miljøpark godkjennes 
2. Kommunedirektøren bes påbegynne reguleringsprosess for Osen Miljøpark, i tråd 

med søknad og gjennom nær dialog med AL Osen Miljøpark 
3. Det bes samtidig igangsatt et arbeid med regulering av kyststi både som angitt i 

søknad, samt i området Børøya der folkehelse og universell utforming legges som 
grunnleggende premiss. Arbeidet søkes ferdigstilt innen utgangen av året.  

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Søknad fra AL Osen Miljøpark godkjennes 
2. Kommunedirektøren bes påbegynne reguleringsprosess for Osen Miljøpark, i tråd 

med søknad og gjennom nær dialog med AL Osen Miljøpark 
3. Det bes samtidig igangsatt et arbeid med regulering av kyststi både som angitt i 

søknad, samt i området Børøya der folkehelse og universell utforming legges som 
grunnleggende premiss. Arbeidet søkes ferdigstilt innen utgangen av året.  
 

[Lagre]  
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