
 

 

Møteprotokoll  

 

 
 
Utvalg: Vega formannskap 

Møtested: Kafeen, Ylvingen 

Dato: 30.06.2016 

Tidspunkt: 11:30- 14: 15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Hilde Sprækenhus Nestleder AP 

Arnstein Hanssen Medlem SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

André Møller LEDER AP 

Berit Wika MEDL AP 

Ann-Hege Lervåg MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Tor Inge Lillestøl 

Alf Johan Breivik 

Andre Møller 

Berit Wika 

AP 

AP 

 
Merknader Sak 85 – 92/16 

Varaordfører Hilde Sprækenhus ledet møtet. 

 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 



Navn Stilling 

Brit Skjevling 

Ove Horpestad 

Rådmann 

Jordbrukssjef 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 



 

Saksliste 
Utv.saksnr Innhold Unntatt off. 

PS 85/16 Referatsaker  

RS 61/16 Utvidet søknad om skjenking 25.6. Folkets Hus - festival  

RS 62/16 Søknad om ambulerende skjenkebevilling 09.07.16  

RS 63/16 NFK: Midler til idrettsanlegg 2016 - kr. 735.000,- til Gladstad 
lysløype 

 

RS 64/16 Riksantikvaren: Tilskudd kr.  6 000 000, - til verdensarvsenteret  

RS 65/16 Statusrapport, prosjekt lavterskeltilbud i psykisk helse og 
rusarbeid 

 

RS 66/16 Søknad om refusjon av utgifter til skjermbriller X 

RS 67/16 Søknad om kjøp av pc-briller X 

PS 86/16 Klagesak - Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/1/11 - fradeling 
av tomt til fritidsbolig 

 

PS 87/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 
1815/101/2 - naust/sjøhus under restaurering - Lånan 

 

PS 88/16 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/30/8 - fradeling av bebygd 
tomt 

 

PS 89/16 Fellingstillatelse elg, Ylvingen 2016  

PS 90/16 Kystplan Helgeland. Første gangs behandling av interkommunal 
kystsoneplan for Helgeland. 

 

PS 91/16 Søknad om forlenget permisjon  

PS 92/16 Midlertidig dispensasjon som barnehagelærer  

 
 
PS 85/16 Referatsaker 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.06.2016  
Vedtak: 
 
RS 61/16 Utvidet søknad om skjenking 25.6. Folkets Hus - festival 
RS 62/16 Søknad om ambulerende skjenkebevilling 09.07.16 
RS 63/16 NFK: Midler til idrettsanlegg 2016 - kr. 735.000,- til Gladstad lysløype 
RS 64/16 Riksantikvaren: Tilskudd kr.  6 000 000, - til verdensarvsenteret 
RS 65/16 Statusrapport, prosjekt lavterskeltilbud i psykisk helse og rusarbeid 
RS 66/16 Søknad om refusjon av utgifter til skjermbriller 



RS 67/16 Søknad om kjøp av pc-briller 
 
 
PS 86/16 Klagesak - Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/1/11 - fradeling av tomt til fritidsbolig 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune tar ikke klage til følge. Vedtak av 04.02.16 opprettholdes og saken sendes til 
Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Forslag i møtet: 
Saken utsettes. Formannskapet ønsker befaring i Ylvingen. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. Formannskapet ønsker befaring i Ylvingen. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.06.2016  
 
Behandling: 
Det ble foretatt en befaring i omsøkt område. Jordbrukssjef Ove Horpestad deltok 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon for tiltaket i samsvar med og på det grunnlaget som 
fremgår av grunneiers brev av 17.3.2016, jf. Pbl. § 19, § 1-8 strandsone og fra byggeforbudet i LNF 1, 
jf. § 3.1 A. Området i BEF 1 er uegnet til bygging. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon for tiltaket i samsvar med og på det grunnlaget som 
fremgår av grunneiers brev av 17.3.2016, jf. Pbl. § 19, § 1-8 strandsone og fra byggeforbudet i LNF 1, 
jf. § 3.1 A. Området i BEF 1 er uegnet til bygging. 
 



PS 87/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/101/2 - naust/sjøhus under 
restaurering – Lånan 
 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til naust som omsøkt 
i Lånan jf. Søknad på gnr. 101, bnr. 2. Tillatelse til tiltak er i samsvar med vilkårene i 
verneområdestyrets vedtak om dispensasjon i samsvar med forvaltningsmyndighetens vedtak av 
27.5.16. 
 
Tillatelse til tiltak innvilges som unntak fra og i samsvar med arealplanbestemmelsene i 
kommuneplan 2010 om generelt byggeforbud i § 3 og § 8, jf. § 2.3.6 (unntak) og byggeforbud i 
strandsonen (20 m) pbl. § 1-8, innvilges i medhold av pbl. § 19 – 1 (dispensasjon) på følgende 
grunnlag/interesseavveining jf. Pbl. § 19-2: 
 
Søker/tiltakshaver er forvalter (ærfuglvokter) av egg og dunvær i Lånan i 
næringssammenheng og er derfor en viktig bidragsyter til opprettholdelse av status og 
den del kulturarven, også i forhold til Verdensarvstaus. Denne formen for drift og 
opprettholdelse av ærfugl som husdyr i sommerhalvåret og som turistnæring er svært 
viktig for kommunen, jf. forvaltningsplan for øyområdene. Ut fra dette er det svært viktig at 
ærfuglvoktere har muligheter for tilfredsstillende bygninger. 
 
Kommunen ilegger i medhold av plan og bygningslovens § 32-8, jf. forskrift om saksbehandling 
tiltakshaver et overtredelsesgebyr på kr. (inntil kr 10000,-), for ulovlig bygging uten tillatelse jf. 
byggesaksforskriften kap. 16, § 16-1, punkt a avsnitt 1.  
Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.06.2016  
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette gebyrets 
størrelse. 
 
Innstillinga og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet/dfufps innvilger tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til naust som omsøkt 



i Lånan jf. Søknad på gnr. 101, bnr. 2. Tillatelse til tiltak er i samsvar med vilkårene i 
verneområdestyrets vedtak om dispensasjon i samsvar med forvaltningsmyndighetens vedtak av 
27.5.16. 
 
Tillatelse til tiltak innvilges som unntak fra og i samsvar med arealplanbestemmelsene i 
kommuneplan 2010 om generelt byggeforbud i § 3 og § 8, jf. § 2.3.6 (unntak) og byggeforbud i 
strandsonen (20 m) pbl. § 1-8, innvilges i medhold av pbl. § 19 – 1 (dispensasjon) på følgende 
grunnlag/interesseavveining jf. Pbl. § 19-2: 
 
Søker/tiltakshaver er forvalter (ærfuglvokter) av egg og dunvær i Lånan i 
næringssammenheng og er derfor en viktig bidragsyter til opprettholdelse av status og 
den del kulturarven, også i forhold til Verdensarvstaus. Denne formen for drift og 
opprettholdelse av ærfugl som husdyr i sommerhalvåret og som turistnæring er svært 
viktig for kommunen, jf. forvaltningsplan for øyområdene. Ut fra dette er det svært viktig at 
ærfuglvoktere har muligheter for tilfredsstillende bygninger. 
 
Kommunen ilegger i medhold av plan og bygningslovens § 32-8, jf. forskrift om saksbehandling 
tiltakshaver et overtredelsesgebyr på kr. (inntil kr 10000,-), for ulovlig bygging uten tillatelse jf. 
byggesaksforskriften kap. 16, § 16-1, punkt a avsnitt 1.  
 
Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette gebyrets størrelse. 
 
 
PS 88/16 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/30/8 - fradeling av bebygd tomt 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune gir tillatelse til tiltak for fradeling av inntil 1,5 daa bebygd tomt på gnr. 30, bnr. 8 i 
samsvar med kommuneplan 2010 BEF 13 med hjemmel i plan og bygningslovens § 20-1, pkt. m, på 
følgende vilkår: 
1. Tomten/festet gis tinglyst rett til å legge og vedlikeholde vann og avløpsledninger frem til 
tomten, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-1 og 27-2. 
2. Tomten skal gis en enkel og hensiktsmessig arrondering (grenseforløp) jfr. bestemmelsene i 
pbl. § 20-1 og 29-4. 
 
I henhold til jordloven §§ 1 og 12 godkjennes fradeling av inntil 1,5 daa bebygd tomt på 
gnr. 30, bnr. 8 i Vega kommune i samsvar med bestemmelsene i kommuneplan 2010, område 



BEF 13, jfr. § 3.1.3 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Vega kommune gir tillatelse til tiltak for fradeling av inntil 1,5 daa bebygd tomt på gnr. 30, bnr. 8 i 
samsvar med kommuneplan 2010 BEF 13 med hjemmel i plan og bygningslovens § 20-1, pkt. m, på 
følgende vilkår: 
1. Tomten/festet gis tinglyst rett til å legge og vedlikeholde vann og avløpsledninger frem til 
tomten, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-1 og 27-2. 
2. Tomten skal gis en enkel og hensiktsmessig arrondering (grenseforløp) jfr. bestemmelsene i 
pbl. § 20-1 og 29-4. 
 
I henhold til jordloven §§ 1 og 12 godkjennes fradeling av inntil 1,5 daa bebygd tomt på 
gnr. 30, bnr. 8 i Vega kommune i samsvar med bestemmelsene i kommuneplan 2010, område 
BEF 13, jfr. § 3.1.3 
 
PS 89/16 Fellingstillatelse elg, Ylvingen 2016 

Rådmannens innstilling 

Ylvingen elgvald tildeles en fellingstillatelse på 7 dyr, der kvote for 2016 fordeles slik: 
4 kalver, 2 voksen hanndyr (1 ½ år og eldre), 1 voksne hunndyr (1 ½ år og eldre). 
Vedtaket er hjemlet i hjorteviltforskriftens § 21 om målrettet avskyting. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Ylvingen elgvald tildeles en fellingstillatelse på 7 dyr, der kvote for 2016 fordeles slik: 
4 kalver, 2 voksen hanndyr (1 ½ år og eldre), 1 voksne hunndyr (1 ½ år og eldre). 



Vedtaket er hjemlet i hjorteviltforskriftens § 21 om målrettet avskyting. 
 
PS 90/16 Kystplan Helgeland. Første gangs behandling av interkommunal kystsoneplan for 
Helgeland. 

Rådmannens innstilling 

Kommunen ser positivt på at forslag til Kystplan Helgeland og derved Kystplan for Vega kommunes 
kyst og sjøområder er klar for høring/offentlig ettersyn og vedtar følgende: 
  

1. Vega kommune vedtar å sende interkommunal Kystplan Helgeland ut på høring 
og legge den ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9 og 
§ 11-14. 

 
 

2. Gyldige reguleringsplaner i Vega kommunes kystsone/sjø skal videreføres i ny 
kystplan, jf. liste i plandokumentet del 1 side 41 med tillegg av (side 41): 
Bursneset hytteområde vedtatt 16.3.1983 
Viksåssjøen II vedtatt 7.9.1988 
Ylvingen Rorbuer vedtatt 26.11.2015  
Sjåneset Hyttefelt vedtatt 17.6.2003  
Tosan hyttefelt vedtatt 24.10.2012 
Sosifiler/georeferert leveres av teknisk avdeling der plan går ut i sjø. 
 
 

 
Høringsuttalelse (min 8 ukers frist) sendes til: Vega kommune, Rørøyveien 10 8980 Vega innen 
1.9.2016. 
Statlige etater skal sende sine innspill til Fylkesmannen i Nordland minimum 2 uker før kommunens 
frist. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunen ser positivt på at forslag til Kystplan Helgeland og derved Kystplan for Vega kommunes 
kyst og sjøområder er klar for høring/offentlig ettersyn og vedtar følgende: 
  



1. Vega kommune vedtar å sende interkommunal Kystplan Helgeland ut på høring og legge den 
ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14. 

 
 

2. Gyldige reguleringsplaner i Vega kommunes kystsone/sjø skal videreføres i ny kystplan, jf. 
liste i plandokumentet del 1 side 41 med tillegg av (side 41): 
Bursneset hytteområde vedtatt 16.3.1983 
Viksåssjøen II vedtatt 7.9.1988 
Ylvingen Rorbuer vedtatt 26.11.2015  
Sjåneset Hyttefelt vedtatt 17.6.2003  
Tosan hyttefelt vedtatt 24.10.2012 
Sosifiler/georeferert leveres av teknisk avdeling der plan går ut i sjø. 

 
Høringsuttalelse (min 8 ukers frist) sendes til: Vega kommune, Rørøyveien 10 8980 Vega innen 
1.9.2016. 
Statlige etater skal sende sine innspill til Fylkesmannen i Nordland minimum 2 uker før kommunens 
frist. 
 
PS 91/16 Søknad om forlenget permisjon 

Rådmannens innstilling 

Hilde Torgersen Mørk innvilges forlenget permisjon fra sin stilling som styrer i Vega barnehage i ett år 
til fram til 01.08.2017. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
Vedtak: 
Hilde Torgersen Mørk innvilges forlenget permisjon fra sin stilling som styrer i Vega barnehage i ett år 
til fram til 01.08.2017. 
 
PS 92/16 Midlertidig dispensasjon som barnehagelærer 

Rådmannens innstilling 

Brit Heidi Hermansen gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer  



(80 %) ved Vega barnehage i perioden 01.03.2016 – 31.07.2016. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Brit Heidi Hermansen gis midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer  
(80 %) ved Vega barnehage i perioden 01.03.2016 – 31.07.2016. 
 


