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Møteprotokoll  
 

 
 
Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 06.06.2016 
Tidspunkt: 10:00 – 15:15 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Berit Wika Medlem AP 
Ann-Hege Lervåg Medlem SP 
Arnstein Hanssen Medlem SP 
 
 
Merknader  

Sak 43/16 – 83/16 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Brit Skjevling Rådmann 
 
 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 
Utv.saksnr Innhold Unntatt 

off. 

PS 43/16 Referatsaker  

PS 44/16 Vega kommunes regnskap 2015  

PS 45/16 Prosjekt rus - og psykisk helsearbeid. Budsjettregulering  

PS 46/16 Utlysning ledige stillinger helse, pleie og omsorg  

PS 47/16 Søknad om dispensasjon/rammetillatelse Byggesak - 1815/100/7  

PS 48/16 Andre gangs behandling av forslag om reguleringsendring etter høring /reguleringsvedtak 
pbl. § 12 -  10 og 12 - 12 Reguleringsplan Vegstein B4 

 

PS 49/16 Klage på vedtak/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/89 - flytekai  

PS 50/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/95/2 - kai og flytebrygge  

PS 51/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/96/2 - energianlegg Tåvær  

PS 52/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/39/10 - tilleggsareal til 39/85  

PS 53/16 Søknad om tillatelse til tiltak/endring av gitt tillatelse Byggesak - 1815/92/10 - Naust  

PS 54/16 Tilbud om kjøp av veiareal Tollberget boligfelt - 1815/34/38  

PS 55/16 Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger  

PS 56/16 Alkoholgebyr skjenking 2016  

PS 57/16 TV-aksjon NRK 2016 - kommunekomite  

PS 58/16 Miljøfyrtårn  

PS 59/16 Bærekraftig reisemål - handlingsplan  

PS 60/16 Skoleruta 2016 - 2017  

PS 61/16 Fornyet avtale om Skulpturlandskap Nordland  

PS 62/16 Årsmelding Vega kommune 2015  

PS 63/16 Klagesak - Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/1/11 - fradeling av tomt til fritidsbolig  

PS 64/16 Søknad om fritak for boplikt - 1815/1/13  

PS 65/16 Søknad om SMIL midler - fast kai med flytebrygge - Beate Ludvigsen og Andreas Nyheim  

PS 66/16 Søknad om SMIL midler - inngjerding av beiteområde - Kjetil Trøan  

PS 67/16 Søknad om SMIL midler - inngjerding av gammel kulturmark - Hårek Fredriksen  

PS 68/16 Søknad om SMIL midler - istandsetting av sommerfjøs - Torbjørn Magne Lund  

PS 69/16 Søknad om SMIL midler - lagerplass for rundballer og rasteplass ved Husvatnet - Tom-
Rune Davidsen 

 

PS 70/16 Søknad om SMIL midler - opparbeidelse av parkeringsplass - Hanne W. Kluge  

PS 71/16 Søknad om SMIL midler - opparbeidelse av parkeringsplass - Kjetil Nikolaisen  

PS 72/16 Søknad om SMIL midler - opparbeidelse av parkeringsplass til jegere/turister - Arnt Åge 
Svendsen 

 

PS 73/16 Søknad om SMIL midler - utskiftning av utvendig kledning driftsbygning - Jarle Ulriksen  

PS 74/16 Søknad om SMIL midler - ærfuglvokterkurs - Øystein Ludvigsen  
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PS 75/16 Søknad om SMIL midler, tynning og fjerning av kratt i beite - Kjetil Nikolaisen  

PS 76/16 Næringsfond - Brønnøy og Omegn Akevittforening  

PS 77/16 Næringsfond - Markedsarbeid - Vegadagan  

PS 78/16 Næringsfond - Kystriksveien - ferjevert  

PS 79/16 Næringsfond - Vega Kystlag  

PS 80/16 Næringsfond - NIBIO Tjøtta  

PS 81/16 Næringsfond - Taste of Salt - Lena Fagerwing  

PS 82/16 Kvartalsrapport I - 2016  

PS 83/16 Kystplan Helgeland. Første gangs behandling av interkommunal kystsoneplan for 
Helgeland. 

 

 
Ordfører orienterte om: 

• Brev fra fiskeridirektoratet ved. fiskerihavn 
• Kulturlandskapsdag 6. juni 

 
Rådmann orienterte om: 

• Ansettelser ved skolen 
• Permisjonssøknader 

 
Kl. 10.30 møtte Runar Omnø fra Statens naturoppsyn, Jannike Wika, verneområdeforvalter og teknisk 
sjef ang. felles retningslinjer for tilsyn i verneområder. 

 
Neste møte i formannskapet blir torsdag 30. juni, med befaring i Ylvingen. 
 
Saker:  

• Sak 63/16 Klagesak – søknad om tillatelse til tiltak – 1815/1/11 – fradeling av tomt til 
fritidsbolig 

 
• Sak 83/16 Kystplan Helgeland. Første gangs behandling av interkommunal kystsoneplan for 

Helgeland 
 

• Ansettelsessak 
 
 
Spørsmål fra Berit Wika vedr. drosjeløyve. 
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PS 43/16 Referatsaker 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 

RS 40/16 Vega menighet m.fl.: Søknad om støtte - M for Møteplass 

Saksbehandles 

 

RS 41/16 Helgeland Kraft: Vant prestisjetung arkitektpris i USA  

RS 42/16 Vega Hornmusikk: Søknad om tilskudd til kjøp av uniformer 

Vega kommune innvilger søknad med kr. 10.000,-. 
Bevilgningen overføres fra konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
19041.149000, til konto 147000.38500 Andre kulturaktiviteter . 

 

RS 43/16 Søknad skjenkebevilling 22.07.16  

RS 44/16 Helgeland Kraft as: Pressemelding - Regnskap 1. kvartal 2016  

RS 45/16 Rana kommune: Arctic Race-magasin om HELE Helgeland 

Vega kommune innvilger søknad med kr. 2.500,-. 

Bevilgningen overføres fra konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
19041.149000, til konto 147000.38500 Andre kulturaktiviteter . 

 

RS 46/16 Evensen Pictures: Søknad om økonomisk støtte 

Vega kommune avslår søknaden. 

 

RS 47/16 Vefsn kommune: Helgeland Ungdomsråd - Årsmøtepapirer  

RS 48/16 NFK: Oppdragsbrev - Kommunale næringsfond og gründerfond 2016  

RS 49/16 Helgeland Kraft as: Pressemelding - Satte Helgeland på verdenskartet  

RS 50/16 NFK: Mulig omlegging av tilskuddsordningen Den kulturelle 
spaserstokken 

 

RS 51/16 KS: Tariffrevisjonen per 01.05.2016 - Forslag til ny Hovedtariffavtale  

RS 52/16 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/29/3 - sjøhustomt -1815/29/13 - 
avkjørsel/veg 

 

RS 53/16 Tillatelse til tiltak/rammetillatelse Byggesak - 1815/34/235 - bolig  

RS 54/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/130 - riving uthus/ ny garasje  

RS 55/16 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/16/50 - Nausttomt  

RS 56/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/38/214 - garasje  

RS 57/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/10/41 -  uthus  

RS 58/16 Tillatelse til tiltak Rivning av bygning/tilbygg bolig -/Byggesak - 
1815/16/8 - tilbygg 

 

RS 59/16 Søknad om reduksjon av vannavgift - 1815/1/4  

RS 60/16 Søknad om reduksjon av vannavgift - 1815/28/17  
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PS 44/16 Vega kommunes regnskap 2015 
Rådmannens innstilling 

1. Vega kommunestyre viser til kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet og godkjenner 
driftsregnskapet for 2015 som er avlagt med et mindreforbruk på kr 2 920 830 og 
investeringsregnskapet som er avlagt i balanse 
2. Vega kommunestyre vedtar at mindreforbruket på kr 2 920 830 avsettes til disposisjonsfond  
 
3. Årsberetning for 2015 godkjennes 
4. Revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
Vedtak: 
1. Vega kommunestyre viser til kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet og godkjenner 
driftsregnskapet for 2015 som er avlagt med et mindreforbruk på kr 2 920 830 og 
investeringsregnskapet som er avlagt i balanse 
2. Vega kommunestyre vedtar at mindreforbruket på kr 2 920 830 avsettes til disposisjonsfond  
 
3. Årsberetning for 2015 godkjennes 
4. Revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse tas til etterretning 
 
 
PS 45/16 Prosjekt rus - og psykisk helsearbeid. Budsjettregulering 
Rådmannens innstilling 

Budsjett på funksjon 23443 Psykiatrisk sykepleier endres slik: 
120000 Inventar og utstyr  kr 25 000 
119040 Husleie   kr 10 000 
101000 Lønn faste stillinger  kr 35 000-  

 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
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Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Budsjett på funksjon 23443 Psykiatrisk sykepleier endres slik: 

120000 Inventar og utstyr  kr 25 000 
119040 Husleie   kr 10 000 
101000 Lønn faste stillinger  kr 35 000-  

 
 
PS 46/16 Utlysning ledige stillinger helse, pleie og omsorg 
Rådmannens innstilling 

Administrasjonen gis dispensasjon til å lyse ut internt og eksternt følgende ledige stillinger: 
Helsesøster      80% fast.st. 
Sykepleier med autorisasjon 100 % fast st.  
Helsefagarbeider/hjelpepl.      25 % fast st. 
Helsefagarbeider/hjelpepl.      60 % st. (vikariat med mulighet for fast ansettelse) 
Helsefagarbeider/ hjelpepl.     50 % st.( vikariat med mulighet for fast ansettelse) 
Helsefagarbeider/ hjelpepl.     Helgestillinger 7 stk. 10-15 % hver. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen gis dispensasjon til å lyse ut internt og eksternt følgende ledige stillinger: 
Helsesøster      80% fast.st. 
Sykepleier med autorisasjon 100 % fast st.  
Helsefagarbeider/hjelpepl.      25 % fast st. 
Helsefagarbeider/hjelpepl.      60 % st. (vikariat med mulighet for fast ansettelse) 
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Helsefagarbeider/ hjelpepl.     50 % st.( vikariat med mulighet for fast ansettelse) 
Helsefagarbeider/ hjelpepl.     Helgestillinger 7 stk. 10-15 % hver. 
 
 
PS 47/16 Søknad om dispensasjon/rammetillatelse Byggesak - 1815/100/7 
Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger varig dispensasjon og rammetillatelse/tillatelse til tiltak for 
oppføring av ny hovedbygning (type Dønna) og rivning av eksisterende hovedbygning 
 
 • Riving av eksisterende bolighus og erstatning av dette med en ny fritidsbolig type Dønna 
 
• Erstatning av eksisterende uthus med et nytt uthus i samme stil som hovedhuset.  
• Gjenetablering av brygge og kai.  
 
Dvs. rivning av bygninger, gjenoppbygging/fornyelse av tidligere våningshus, uthus og smie, 
kaianlegg, landgang og flytekai, samt vannforsyning kloakk og strømanlegg, jf. pbl. § 19 og 
kommuneplan 2010 § 3 og 8, som omsøkt på Sørvær, jf. Søknad på gnr. 100, bnr. 7 på følgende vilkår 
og grunnlag. 
 
Utførelse av bygninger i samsvar med kulturminneavdelingens uttalelse 
 
Dispensasjon fra arealplanbestemmelsene i kommuneplan 2010 om generelt byggeforbud i § 3 og § 8 
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, og i henhold til fylkeskommunens 
kulturminneavdelings uttalelse. Dette er et tiltak som også faller inn under kommuneplanens 
bestemmelser i § 3 og 8. 
 
Søker/tiltakshaver er forvalter av eiendommen og er derfor en viktig bidragsyter til opprettholdelse 
av status og den del av kulturarven, som er i forhold til Verdensarvstatusen.  
Tillatelse til tiltak for omsøkte tiltak innvilges i samsvar med dette jf. Pbl. § 20-1. Før tiltaket kan 
igangsettes skal det foreligge søknad om igangsettingstillatelse i samsvar med dette vedtaket, med 
tegninger i målestokk av alle bygninger/tiltak. 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
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Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet/dfufps innvilger varig dispensasjon og rammetillatelse/tillatelse til tiltak for 
oppføring av ny hovedbygning (type Dønna) og rivning av eksisterende hovedbygning 
 
 • Riving av eksisterende bolighus og erstatning av dette med en ny fritidsbolig type Dønna 
 
• Erstatning av eksisterende uthus med et nytt uthus i samme stil som hovedhuset.  
• Gjenetablering av brygge og kai.  
 
Dvs. rivning av bygninger, gjenoppbygging/fornyelse av tidligere våningshus, uthus og smie, 
kaianlegg, landgang og flytekai, samt vannforsyning kloakk og strømanlegg, jf. pbl. § 19 og 
kommuneplan 2010 § 3 og 8, som omsøkt på Sørvær, jf. Søknad på gnr. 100, bnr. 7 på følgende vilkår 
og grunnlag. 
 
Utførelse av bygninger i samsvar med kulturminneavdelingens uttalelse 
 
Dispensasjon fra arealplanbestemmelsene i kommuneplan 2010 om generelt byggeforbud i § 3 og § 8 
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, og i henhold til fylkeskommunens 
kulturminneavdelings uttalelse. Dette er et tiltak som også faller inn under kommuneplanens 
bestemmelser i § 3 og 8. 
 
Søker/tiltakshaver er forvalter av eiendommen og er derfor en viktig bidragsyter til opprettholdelse 
av status og den del av kulturarven, som er i forhold til Verdensarvstatusen.  
Tillatelse til tiltak for omsøkte tiltak innvilges i samsvar med dette jf. Pbl. § 20-1. Før tiltaket kan 
igangsettes skal det foreligge søknad om igangsettingstillatelse i samsvar med dette vedtaket, med 
tegninger i målestokk av alle bygninger/tiltak. 
 
 
PS 48/16 Andre gangs behandling av forslag om reguleringsendring etter høring 
/reguleringsvedtak pbl. § 12 -  10 og 12 - 12 Reguleringsplan Vegstein B4 
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Rådmannens innstilling 

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Reguleringsvedtak: 
Kommunestyret i Vega vedtar på dette grunnlag reguleringsendring i reguleringsplan Vegstein B4 
reguleringsvedtak i K-sak 12/13, med 4 nye tomter og tilhørende anlegg som veg/adkomst, endringer 
i henhold til F- sak 19/16 og 99/15 i medhold av bestemmelser i plan og bygningslovens § 12-12. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
André Møller erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av denne saken. 
 
Ingen endringsforslag. Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Reguleringsvedtak: 
Kommunestyret i Vega vedtar på dette grunnlag reguleringsendring i reguleringsplan Vegstein B4 
reguleringsvedtak i K-sak 12/13, med 4 nye tomter og tilhørende anlegg som veg/adkomst, endringer 
i henhold til F- sak 19/16 og 99/15 i medhold av bestemmelser i plan og bygningslovens § 12-12. 
 
 
PS 49/16 Klage på vedtak/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/89 - flytekai 
Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps opprettholder vedtak i sak 20/16 og oversender klagen til endelig 
klagebehandling av Fylkesmannen i Nordland. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Formannskapet/dfufps opprettholder vedtak i sak 20/16 og oversender klagen til endelig 
klagebehandling av Fylkesmannen i Nordland. 
 
PS 50/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/95/2 - kai 
og flytebrygge 
  

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon og tillatelse til tiltak rivning av eksisterende kai og 
oppføring av ny kai med landgang og flytebrygge på angitt sted i Kvalholmen på gnr. 95, bnr. 2, på 
følgende vilkår og grunnlag: 
 
Dispensasjon fra arealplanbestemmelsene i kommuneplan 2010 om generelt byggeforbud i § 3 og § 8 
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 av eiendommen med hensyn til fremtidig bruk av bygningene, jf. 
Søknad 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 landskapet med beite av sau 
er i sommerhalvåret og som turistnæring er svært viktig for kommunen, jf. forvaltningsplan for 
øyområdene.  
 
Tillatelse til tiltak for oppføring av kai med flytebrygge innvilges i samsvar med dette jf. Pbl. § 20-1.  
 
Tillatelse til tiltak etter havn og farvannsloven jf. § 27 innvilges på vanlige standard vilkår. 
 
Saken/søknad om dispensasjon og rammetillatelse oversendes til uttalelse/behandling av berørte 
statlige og regionale myndigheter mht. dispensasjonsaken, fylkesmannen i Nordland og Nordland 
fylkeskommune, før endelig behandling av kommunen etter plan og bygningsloven. 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon og tillatelse til tiltak rivning av eksisterende kai og 
oppføring av ny kai med landgang og flytebrygge på angitt sted i Kvalholmen på gnr. 95, bnr. 2, på 
følgende vilkår og grunnlag: 
 
Dispensasjon fra arealplanbestemmelsene i kommuneplan 2010 om generelt byggeforbud i § 3 og § 8 
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 av eiendommen med hensyn til fremtidig bruk av bygningene, jf. 
Søknad og er derfor en viktig bidragsyter til opprettholdelse av status og den del kulturarven, også i 
forhold til Verdensarvstatus. Denne formen for drift og opprettholdelse landskapet med beite av sau 
er i sommerhalvåret og som turistnæring er svært viktig for kommunen, jf. forvaltningsplan for 
øyområdene.  
 
Tillatelse til tiltak for oppføring av kai med flytebrygge innvilges i samsvar med dette jf. Pbl. § 20-1.  
 
Tillatelse til tiltak etter havn og farvannsloven jf. § 27 innvilges på vanlige standard vilkår. 
 
Saken/søknad om dispensasjon og rammetillatelse oversendes til uttalelse/behandling av berørte 
statlige og regionale myndigheter mht. dispensasjonssaken, Fylkesmannen i Nordland og Nordland 
fylkeskommune, før endelig behandling av kommunen etter plan og bygningsloven. 
 
PS 51/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/96/2 - 
energianlegg Tåvær 
 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon og tillatelse til tiltak for omsøkte energianlegg 
(solceller) med begrunnelse i søkerens behov for anlegget. Tiltaket anses ikke å svekke offentlige 
interesser elle hindre planlagt bruk av området, jf. Kommuneplan 2010. I medhold av plan og 
bygningslovens § 20-2 og § 19, jf. Kommuneplanbestemmelsene § 3 og 8. 
Når det eventuelt foreligger uttalelse fra Nordland Fylkeskommunes kulturminneavdeling tas denne 
med i hensynet/grunnlaget for tillatelsen. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
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Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon og tillatelse til tiltak for omsøkte energianlegg 
(solceller) med begrunnelse i søkerens behov for anlegget. Tiltaket anses ikke å svekke offentlige 
interesser elle hindre planlagt bruk av området, jf. Kommuneplan 2010. I medhold av plan og 
bygningslovens § 20-2 og § 19, jf. Kommuneplanbestemmelsene § 3 og 8. 
 
Når det eventuelt foreligger uttalelse fra Nordland Fylkeskommunes kulturminneavdeling tas denne 
med i hensynet/grunnlaget for tillatelsen. 
 
 
PS 52/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Delingssak –  
1815/39/10 - tilleggsareal til 39/85 
Rådmannens innstilling 

Søknad om tillatelse til tiltak for fradeling av tilleggsareal av bnr. 10 til bnr. 85 avslås med hjemmel i 
kommuneplan 2010 § 3 LNF 1 og § 1.5, da tiltaket vil er i strid med bestemmelsene i kommuneplan 
2010 og vil danne presedens i forholdt tilsvarende saker. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Formannskapet anser ikke Arnstein Hanssen som inhabil i denne saken. 
 
Forslag i møte fra ordfører: 
Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon fra arealplanbestemmelsene i § 3 LNF1 og § 1.5, jf. Pbl. 
§ 19, og tillatelse til tiltak for fradeling av inntil 1 daa tilleggsareal til bnr. 85, i hht. Pbl. § 20-1, m. 
Dette begrunnes med at strandsonen ikke blir ytterligere privatisert enn den allerede er og at 
bygningen kan benyttes som den er. Det foreligger ikke vesentlige offentlige interesser som blir 
tilsidesatt utover det som allerede omfattes av bruken av området/eiendommen slik den er i dag. 
 
I henhold til jordloven §§ 1 og 12 godkjennes fradeling av inntil 1 daa tilleggsareal til fritidstomt 
39/85 fra gnr. 39, bnr. 10 i Vega kommune. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon fra arealplanbestemmelsene i § 3 LNF1 og § 1.5, jf. Pbl. 
§ 19, og tillatelse til tiltak for fradeling av inntil 1 daa tilleggsareal til bnr. 85, i hht. Pbl. § 20-1, m. 
Dette begrunnes med at strandsonen ikke blir ytterligere privatisert enn den allerede er og at 
bygningen kan benyttes som den er. Det foreligger ikke vesentlige offentlige interesser som blir 
tilsidesatt utover det som allerede omfattes av bruken av området/eiendommen slik den er i dag. 
 
I henhold til jordloven §§ 1 og 12 godkjennes fradeling av inntil 1 daa tilleggsareal til fritidstomt 
39/85 fra gnr. 39, bnr. 10 i Vega kommune. 
 
 
 
PS 53/16 Søknad om tillatelse til tiltak/endring av gitt tillatelse Byggesak - 
1815/92/10 - Naust 
Rådmannens innstilling 

Endringssøknaden godkjennes med hjemmel i kommuneplan 2010, jf. Vedtak i F-sak 82/15. 
 
Formannskapet/dfufps for plansaker innvilger dispensasjon og tillatelse til tiltak for endring av 
størrelse på naust med tilhørende kai og flytekai som omsøkt, i henhold til kommuneplan 2010 § 
2.3.6, § 3 og 8, jf. Pbl. § 1-8, 19 og 20-1. 
 
Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannslovens § 27 innvilges i samsvar med dette på vanlige vilkår. 
 
En eventuell uttalelse fra kulturminnemyndighetene gjelder som grunnlag for tillatelsen. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Endringssøknaden godkjennes med hjemmel i kommuneplan 2010, jf. Vedtak i F-sak 82/15. 
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Formannskapet/dfufps for plansaker innvilger dispensasjon og tillatelse til tiltak for endring av 
størrelse på naust med tilhørende kai og flytekai som omsøkt, i henhold til kommuneplan 2010 § 
2.3.6, § 3 og 8, jf. Pbl. § 1-8, 19 og 20-1. 
 
Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannslovens § 27 innvilges i samsvar med dette på vanlige vilkår. 
 
En eventuell uttalelse fra kulturminnemyndighetene gjelder som grunnlag for tillatelsen. 
 
 
PS 54/16 Tilbud om kjøp av veiareal Tollberget boligfelt - 1815/34/38 
Rådmannens innstilling 

Formannskapet avslår tilbud om kjøp av vegarealet i første omgang da dette må ses i sammenheng 
med øvrig vegareal i boligfeltet. Vegarealet er i reguleringsplan båndlagt til eksisterende veg og 
benyttes av grunneierne i området i felleskap som adkomst til eiendommene i boligfeltet. 
Kommunen anser det da ikke som nødvendig å være eier av arealet. 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  
Vedtak: 
Formannskapet avslår tilbud om kjøp av vegarealet i første omgang da dette må ses i sammenheng 
med øvrig vegareal i boligfeltet. Vegarealet er i reguleringsplan båndlagt til eksisterende veg og 
benyttes av grunneierne i området i felleskap som adkomst til eiendommene i boligfeltet. 
Kommunen anser det da ikke som nødvendig å være eier av arealet. 
 
 
PS 55/16 Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 
Rådmannens innstilling 

1. Eksisterende bevillinger forlenges for 4 nye år. 
2. Det opprettes arbeidsgruppe for revidering av Lokal forskrift om åpnings- og 

skjenketider for serveringssteder samt salgstid for øl i Vega kommune/ lage 
retningslinjer som omfatter flere forhold 
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Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
Vedtak: 

1. Eksisterende bevillinger forlenges for 4 nye år. 
2. Det opprettes arbeidsgruppe for revidering av Lokal forskrift om åpnings- og 

skjenketider for serveringssteder samt salgstid for øl i Vega kommune/ lage 
retningslinjer som omfatter flere forhold. 

 
 
PS 56/16 Alkoholgebyr skjenking 2016 
Rådmannens innstilling 

Under henvisning til alkohollovgivningen og omsetningens størrelse fastsetter formannskapet 
følgende gebyr for skjenking av alkohol i 2016: 
Sparstuå kr. 4.800,- 
Sandmo Gård- og hjemmebakeri kr. 1.000,- 
Narims matverden kr. 4.800,- 
Vega Media kr. 4.800,- 
Ylvingen kafedrift kr. 4.800,- 
Gåkkå mathus kr. 1.000,- 
Vega havhotell kr. 4.800,- 
Nes Kafe kr. 4.800,- 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
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Under henvisning til alkohollovgivningen og omsetningens størrelse fastsetter formannskapet 
følgende gebyr for skjenking av alkohol i 2016: 
Sparstuå kr. 4.800,- 
Sandmo Gård- og hjemmebakeri kr. 1.000,- 
Narims matverden kr. 4.800,- 
Vega Media kr. 4.800,- 
Ylvingen kafedrift kr. 4.800,- 
Gåkkå mathus kr. 1.000,- 
Vega havhotell kr. 4.800,- 
Nes Kafe kr. 4.800,- 
 
PS 57/16 TV-aksjon NRK 2016 - kommunekomite 
Rådmannens innstilling 

Følgende personer oppnevnes: 
1 
2 
3 
4 
Formannskapet bevilger kr.          til TV-aksjonen 2016.  Beløpet dekkes av konto for 
tilleggsbevilgninger. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Forslag i møte fra ordfører: 
Følgende personer oppnevnes: 
Hilde Sprækenhus, leder 
1 representant fra Vega Røde Kors  
1 representant fra Helgeland Sparebank, Vega 
Sekretariat: Vega Frivillighetssentral 
 
Formannskapet bevilger kr. 1.300,- til TV-aksjonen 2016.   
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Beløpet dekkes av konto for tilleggsbevilgninger. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Følgende personer oppnevnes: 
Hilde Sprækenhus, leder 
1 representant fra Vega Røde Kors  
1 representant fra Helgeland Sparebank, Vega 
Sekretariat: Vega Frivillighetssentral 
 
Formannskapet bevilger kr. 1.300,- til TV-aksjonen 2016.   
Beløpet dekkes av konto for tilleggsbevilgninger. 
 
 
PS 58/16 Miljøfyrtårn 
Rådmannens innstilling 

Kommunen deltar i Miljøfyrtårnordninga og blir Miljøfyrtårnkommune.  
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Kommunen deltar i Miljøfyrtårnordninga, og blir Miljøfyrtårnkommune.  
 
 
PS 59/16 Bærekraftig reisemål - handlingsplan 
Rådmannens innstilling 

Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Vega 2016-2019 vedtas. 
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Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Vega 2016-2019 vedtas. 
 
PS 60/16 Skoleruta 2016 - 2017 
Rådmannens innstilling 

Forslag til skolerute for Vega 2016 – 2017 vedtas. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Forslag fra ordfører om tillegg: 
Formannskapet ønsker et forslag på løsning ved evt. behov for SFO i fellesferien. 
 
Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til skolerute for Vega 2016 – 2017 vedtas. 
Formannskapet ønsker et forslag på løsning ved evt. behov for SFO i fellesferien. 
 
PS 61/16 Fornyet avtale om Skulpturlandskap Nordland 
Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune inngår fornyet avtale med Nordland fylkeskommune om 
Skulpturlandskap Nordland og verket «En ny samtale». 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
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Vedtak: 

1. Vega kommune inngår fornyet avtale med Nordland fylkeskommune om 
Skulpturlandskap Nordland og verket «En ny samtale». 

 
 
PS 62/16 Årsmelding Vega kommune 2015 
Rådmannens innstilling 

 
Årsmelding 2015 godkjennes. 
 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Årsmelding 2015 godkjennes. 
 
 
 
PS 63/16 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  
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Behandling: 
Forslag i møtet: 
Saken utsettes. Formannskapet ønsker befaring i Ylvingen. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. Formannskapet ønsker befaring i Ylvingen. 
 
 
 
PS 64/16 Søknad om fritak for boplikt - 1815/1/13 
Rådmannens innstilling 

Hilde Kristin Pedersen innvilges fritak for boplikt på eiendommen, og dermed gis konsesjon for erverv 
av gnr 1, bnr 13 i Vega kommune.  
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Hilde Kristin Pedersen innvilges fritak for boplikt på eiendommen, og dermed gis konsesjon for erverv 
av gnr 1, bnr 13 i Vega kommune.  
 
 
PS 65/16 Søknad om SMIL midler - fast kai med flytebrygge –  
Beate Ludvigsen og Andreas Nyheim 
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Rådmannens innstilling 

Vega kommune avslår søknaden om SMIL midler med grunnlag i at søker ikke oppfyller vilkårene i § 
3. i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap. Søker er ikke berettiget 
produksjonstilskudd. 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Vega kommune avslår søknaden om SMIL midler med grunnlag i at søker ikke oppfyller vilkårene i § 
3. i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap. Søker er ikke berettiget 
produksjonstilskudd. 
 
 
PS 66/16 Søknad om SMIL midler - inngjerding av beiteområde - Kjetil Trøan 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Kjetil Trøan innvilges SMIL tilskudd på kr. 85 859,- for inngjerding av beiteområde til storfe/ 
sau. Tilskuddet utgjør 53 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 
31.12.2018 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
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I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Kjetil Trøan innvilges SMIL tilskudd på kr. 85 859,- for inngjerding av beiteområde til storfe/ 
sau. Tilskuddet utgjør 53 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 
31.12.2018 
 
 
PS 67/16 Søknad om SMIL midler - inngjerding av gammel kulturmark –  
Hårek Fredriksen 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Hårek Fredriksen innvilges SMIL tilskudd på kr. 55 000,- for inngjerding av beiteområde til 
sau. Tilskuddet utgjør 53 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 
31.12.2018 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Hårek Fredriksen innvilges SMIL tilskudd på kr. 55 000,- for inngjerding av beiteområde til 
sau. Tilskuddet utgjør 53 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 
31.12.2018 
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PS 68/16 Søknad om SMIL midler - istandsetting av sommerfjøs –  
Torbjørn Magne Lund 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Torbjørn Magne Lund innvilges SMIL tilskudd på kr. 25 204,- for istandsetting av gammel sommerfjøs 
til bruk om skjul for sau. Tilskuddet utgjør 27 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket 
settes til 31.12.2018. 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Torbjørn Magne Lund innvilges SMIL tilskudd på kr. 25 204,- for istandsetting av gammel sommerfjøs 
til bruk om skjul for sau. Tilskuddet utgjør 27 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket 
settes til 31.12.2018. 
 
 
PS 69/16 Søknad om SMIL midler - lagerplass for rundballer og rasteplass ved 
Husvatnet - Tom-Rune Davidsen 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Tom Rune Davidsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 5 300,-, for etablering av lagerplass for rundballer. 
Plassene skal anlegges i henhold til kartskisse vedlagt søknaden. 
Tilskuddet utgjør inntil 50 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2016. 
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Tom Rune Davidsen innvilges også SMIL tilskudd på kr. 10 150,- for etablering av rasteplass ved 
Husvatnet. Tilskuddet utgjør inntil 70 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen settes til 31.12.2016  
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Tom Rune Davidsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 5 300,-, for etablering av lagerplass for rundballer. 
Plassene skal anlegges i henhold til kartskisse vedlagt søknaden. 
Tilskuddet utgjør inntil 50 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2016. 
 
Tom Rune Davidsen innvilges også SMIL tilskudd på kr. 10 150,- for etablering av rasteplass ved 
Husvatnet. Tilskuddet utgjør inntil 70 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen settes til 31.12.2016  
 
PS 70/16 Søknad om SMIL midler - opparbeidelse av parkeringsplass –  
Hanne W. Kluge 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Hanne W. Kluge innvilges SMIL tilskudd på kr. 9 625,- for etablering av parkeringsplass til bruk for 
turister/jegere. Det settes som vilkår at plassene til enhver tid er tilgjengelige for allmennheten. 
Tilskuddet utgjør inntil 61 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen settes til 01.06.2017 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
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10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Hanne W. Kluge innvilges SMIL tilskudd på kr. 9 625,- for etablering av parkeringsplass til bruk for 
turister/jegere. Det settes som vilkår at plassene til enhver tid er tilgjengelige for allmennheten. 
Tilskuddet utgjør inntil 61 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen settes til 01.06.2017. 
 
PS 71/16 Søknad om SMIL midler - opparbeidelse av parkeringsplass –  
Kjetil Nikolaisen 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Kjetil Nikolaisen innvilges SMIL tilskudd på kr. 10 000,- for etablering av parkeringsplass til bruk for 
turister/jegere. Det settes som vilkår at plassene til enhver tid er tilgjengelige for allmennheten. 
Tilskuddet utgjør inntil 55 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen settes til 01.06.2017. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Kjetil Nikolaisen innvilges SMIL tilskudd på kr. 10 000,- for etablering av parkeringsplass til bruk for 
turister/jegere. Det settes som vilkår at plassene til enhver tid er tilgjengelige for allmennheten. 
Tilskuddet utgjør inntil 55 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen settes til 01.06.2017. 
 
 
PS 72/16 Søknad om SMIL midler - opparbeidelse av parkeringsplass til 
jegere/turister - Arnt Åge Svendsen 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
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Arnt Åge Svendsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 14 000,- for etablering av parkeringsplass til bruk for 
turister/jegere. Det settes som vilkår at plassene til enhver tid er tilgjengelige for allmennheten. 
Tilskuddet utgjør inntil 57 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen settes til 01.06.2017 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Arnt Åge Svendsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 14 000,- for etablering av parkeringsplass til bruk for 
turister/jegere. Det settes som vilkår at plassene til enhver tid er tilgjengelige for allmennheten. 
Tilskuddet utgjør inntil 57 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen settes til 01.06.2017. 
 
PS 73/16 Søknad om SMIL midler - utskiftning av utvendig kledning 
driftsbygning - Jarle Ulriksen 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Jarle Ulriksen innvilges SMIL tilskudd på kr. 19 600,- for utskifting av utvendig kledning på fjøs til sau. 
Tilskuddet utgjør 35 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2018. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Jarle Ulriksen innvilges SMIL tilskudd på kr. 19 600,- for utskifting av utvendig kledning på fjøs til sau. 
Tilskuddet utgjør 35 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2018. 
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PS 74/16 Søknad om SMIL midler - ærfuglvokterkurs - Øystein Ludvigsen 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Øystein Ludvigsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 16 000, for gjennomføring av kurs for 
Ærfuglvoktere i samarbeid med Nordland ærfugl lag, den 5 – 7. august 2016. Tiltaket skal 
gjennomføres i tråd med beskrivelsen vedlagt søknaden. Det forutsettes at det gis tilskudd fra 
Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv som omsøkt. 
Tilskuddet utgjør 27 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2016. 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Øystein Ludvigsen innvilges SMIL tilskudd på kr. 16 000, for gjennomføring av kurs for 
Ærfuglvoktere i samarbeid med Nordland ærfugl lag, den 5 – 7. august 2016. Tiltaket skal 
gjennomføres i tråd med beskrivelsen vedlagt søknaden. Det forutsettes at det gis tilskudd fra 
Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv som omsøkt. 
Tilskuddet utgjør 27 % av kostnadsoverslaget. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2016. 
 
PS 75/16 Søknad om SMIL midler, tynning og fjerning av kratt i beite –  
Kjetil Nikolaisen 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
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Kjetil Nikolaisen innvilges SMIL tilskudd på kr. 45 000,- for rydding av skog og kratt i 
beiteområde. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2018. 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.1, og tildelingsbrev fra Fylkesmannen datert 
10.02.16, fattes følgende vedtak: 
Kjetil Nikolaisen innvilges SMIL tilskudd på kr. 45 000,- for rydding av skog og kratt i 
beiteområde. Arbeidsfristen for tiltaket settes til 31.12.2018. 
 
 
PS 76/16 Næringsfond - Brønnøy og Omegn Akevittforening 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Brønnøy og Omegn Akevittforening inntil kr 5 000,- i 
tilskudd i forbindelse med arrangementet «Vegaopplevelse» i august 2016.  
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
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Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Brønnøy og Omegn Akevittforening inntil kr 5 000,- i 
tilskudd i forbindelse med arrangementet «Vegaopplevelse» i august 2016.  
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
 
PS 77/16 Næringsfond - Markedsarbeid - Vegadagan 
Rådmannens innstilling 

 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 30 000,- i tilskudd til prosjektet «Markedsarbeid 
Vegadagan». Tilskuddet innvilges med inntil 30 % av godkjente kostnader i henhold til søknad.  
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  
• Tiltaksarbeid 
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For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med kvitteringer på medgåtte utgifter i 
henhold til vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 30 000,- i tilskudd til prosjektet «Markedsarbeid 
Vegadagan». Tilskuddet innvilges med inntil 30 % av godkjente kostnader i henhold til søknad.  
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  
• Tiltaksarbeid 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med kvitteringer på medgåtte utgifter i 
henhold til vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
 
PS 78/16 Næringsfond - Kystriksveien - ferjevert 
Rådmannens innstilling 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Kystriksveien Reiseliv AS kr 24 000,- i tilskudd til 
ferjevertordningen i 2016. 
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501 Tiltaksarbeid 
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For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Kystriksveien Reiseliv AS kr 24 000,- i tilskudd til 
ferjevertordningen i 2016. 
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501 Tiltaksarbeid 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
 
PS 79/16 Næringsfond - Vega Kystlag 
 

Rådmannens innstilling 

 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 15 000,- til prosjektet "Videre formidling av 
Vegas kystkulturhistorie". 
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Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  
 

• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak) 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Forslag fra ordfører om endring: …inntil kr. 30.000,-… 
 
Innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 30 000,- til prosjektet "Videre formidling av 
Vegas kystkulturhistorie". 
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  
 

• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak) 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
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Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
 
PS 80/16 Næringsfond - NIBIO Tjøtta 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger NIBIO Tjøtta v/ Vibeke Lind, inntil kr 10 000,- i tilskudd i 
forbindelse med Etter-konferanse tur EGF2016. 
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501 Tiltaksarbeid 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger NIBIO Tjøtta v/ Vibeke Lind, inntil kr 10 000,- i tilskudd i 
forbindelse med Etter-konferanse tur EGF2016. 
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501 Tiltaksarbeid 
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For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
 
PS 81/16 Næringsfond - Taste of Salt - Lena Fagerwing 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 25 000,- i tilskudd til prosjektet "Utvikling av 
sjøbaserte familietilbud på Vega".  
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  
 

• Bedriftsutvikling 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Forslag fra ordfører om endring: 
…innvilger inntil 7% av godkjent kostnadsoverslag, max. 35.000,- i tilskudd… 
 
Innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
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I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil 7% av godkjent kostnadsoverslag, max. 35.000,- i 
tilskudd til prosjektet "Utvikling av sjøbaserte familietilbud på Vega".  
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  
 

• Bedriftsutvikling 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
PS 82/16 Kvartalsrapport I - 2016 
Rådmannens innstilling 

1. Økonomisk kvartalsrapport I 2016 – drift, tas til orientering. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Økonomisk kvartalsrapport I 2016 – drift, tas til orientering. 
 
PS 83/16 Kystplan Helgeland. Første gangs behandling av interkommunal 
kystsoneplan for Helgeland. 
Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar å sende interkommunal Kystplan Helgeland på høring og legger den ut til 
offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14, under forutsetning om at 
endringer jf. notat 2, inntas i plandokument og plankartet, før dette legges ut til høring. 
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Vega kommune oppnevner følgende arbeidsgruppe for å følge opp arbeidet med medvirkning og 
involvering i tråd med PBL, i det lokale KPH arbeidet: 

 * Arbeidsgruppe for Verdensarvverdier ledet av miljøvernsjefen 
o Medvirkningsopplegg og dialog med brukergrupper i samarbeid med 

verneområdeforvalter og daglig leder i stiftelsen 
 * Arbeidsgruppe som skal utarbeide konkrete innspill til sjøareal utenfor hyttefelt, 

naustområder/småbåthavner/ frilufts- og rekreasjonområdermv hvor det ikke er 
ønskelig at det etableres akvakultur. 

o Medvirkningsopplegg og dialog med grunneierlag, småbåtforeninger, 
hytteforeninger mv. Arbeidet ledes av teknisk. 

 
Høringsfristen settes til 25. september 2016. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 06.06.2016  
 
Behandling: 
Forslag fra ordfører: 
Saken utsettes. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
 


