
 

 

Møteprotokoll  

 

 
 
Utvalg: Vega formannskap 

Møtested: Møterommet, Vega rådhus 

Dato: 14.04.2016 

Tidspunkt: 10:00- 14.00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

André Møller Leder AP 

Hilde Sprækenhus Nestleder AP 

Berit Wika Medlem AP 

Arnstein Hanssen Medlem SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Ann-Hege Lervåg MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kjartan Sørøy Ann-Hege Lervåg KY 

 
Merknader  Sak 24/16 – 40/16 

 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  



 
 
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 24/16 Referatsaker  

PS 25/16 Endring av plassering av oppdrettslokalitet Bindalslaks AS - Ny 
lokalitet ved Sørvær 

 

PS 26/16 Overtakelse av vedlikehold - Kalvåsveien  

PS 27/16 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/35/39 - fradeling av tomt til 
fritidsbolig 

 

PS 28/16 Søknad om felling av skadegås i Vega kommune 2016  

PS 29/16 Høring-Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske 
eiendommer 

 

PS 30/16 Klage Renovasjonsavgift - 1815/26/7  

PS 31/16 Næringsfond - Hege Katrin Pedersen  

PS 32/16 Næringsfond - Andreas Pettersen  

PS 33/16 Næringsfond - IL Vega - Vega Challenge 2016  

PS 34/16 Næringsfond - Kåre Knutsen / Halibut Kingdom  

PS 35/16 Næringsfond - Kystsnekker´n as - Øyvind Svenning  

PS 36/16 Næringsfond - Ylvingen kafedrift  

PS 37/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/14/3 
- grillhytte til allment bruk 

 

PS 38/16 Søknad om startlån X 

PS 39/16 Søknad om startlån X 

PS 40/16 Søknad om startlån X 

 
Ordfører:  orientering om 
- samferdsel 
- lysløypa 
- fiberutbygging 
- testamentsarv til kommunen 
- besøk fra fylkestinget 11.5.16,  fiskerihavn 
- om verdensarvsenter, fylkesråd for kultur og miljø kommer 13.5.16  
 
Befaring til Gardsøya om tomter. Sak til kommunestyret 12.5.16. 



 
PS 24/16 Referatsaker 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
Behandling: 
Vedtak: 
Referat nr. 33/16 – Petter Dass-dagene.  Avslag. 
Referat nr. 34/16 – Buss til Vegamøte innvilges kr. 2.500. 
 
RS 24/16 Helsedirektoratet informerer om endringer i alkoholloven - fireårsregelen og engrossalg 
RS 25/16 Skjenking av øl og vin 19.03.16 på samfunnshuset 
RS 26/16 KMDEP.: Tilskudd til vei, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som vedtar 
sammenslåing 
RS 27/16 Klagebehandling - stadfesting av kommunens vedtak 
RS 28/16 Tillatelse til etablering av luftspenn over sjø - Burøyan - Vega kommune 
RS 29/16 NFK: Nytt hurtigbåt- og fergekart.  Invitasjon til dialog/innspillsmøte  Brønnøysund 1. april 
RS 30/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/274 - fritidsbolig med tilhørende anlegg 
RS 31/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/27/44 - fritidsbolig med tilhørende anlegg. 
RS 32/16 Utslippstillatelse for kloakk byggeområde Vegstein B4 
RS 33/16 Petter Dass-dagene: Søknad om prosjektstøtte - Ung scene Helgeland 
RS 34/16 Buss til Vegamøte 
RS 35/16 Helgeland Kraft as: Pressemelding - Uavklart situasjon i Tosbotn 
RS 36/16 KMDep.: State of Censervation of WH Property  "Vegaøyan - Vega Archipelago" 
RS 37/16 NFK: Tilsagn om tilskudd inntil kr. 300.000,- Utbygging av mobildekning i Vega 
RS 38/16 Helgl. Kraft: Endelig regnskap 2015 – styret foreslår 32 millioner kroner i utbytte 
 
 
PS 25/16 Endring av plassering av oppdrettslokalitet Bindalslaks AS - Ny lokalitet ved Sørvær 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps uttalelse - har ingen merknader til endringen og viser til kommunens uttalelse 
i sak 30/15. 
 
 



Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet/dfufps uttalelse - har ingen merknader til endringen og viser til kommunens uttalelse 
i sak 30/15. 
 
 
PS 26/16 Overtakelse av vedlikehold - Kalvåsveien 

Rådmannens innstilling 

Søknad, datert 01.04.2016, om å få overta vedlikeholdsansvar for omsøkt vegstrekning innvilges. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søknad, datert 01.04.2016, om å få overta vedlikeholdsansvar for omsøkt vegstrekning innvilges. 
 
PS 27/16 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/35/39 - fradeling av tomt til fritidsbolig 
 

Rådmannens innstilling 

I henhold til søknad innvilges tillatelse til tiltak for fradeling av ca. 1,5 daa tomt til fritidsformål på 
gnr. 35, bnr. 39. Tiltaket godkjennes i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 14, med hjemmel i plan 
og bygningslovens § 20-1, pkt. m, på følgende vilkår: 
1. Tomten gis tinglyst rett til å legge og vedlikeholde vann og avløpsledninger over 
avgivereiendommen gnr. 35, bnr. 39 og gnr. 35, bnr. 5, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-1 og 27-2. 
2. Tomten gis tinglyst rett til avkjørsel/adkomst frem til tomten over avgivereiendommen gnr. 35, 
bnr. 39, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-4. 
3. 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 ubebygd tomt til fritidsformål 
på gnr. 35, bnr. 39 i Vega kommune i samsvar med bestemmelsene i kommuneplan 2010, område 
BEF 14, jfr. § 3.1.3. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I henhold til søknad innvilges tillatelse til tiltak for fradeling av ca. 1,5 daa tomt til fritidsformål på 
gnr. 35, bnr. 39. Tiltaket godkjennes i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 14, med hjemmel i plan 
og bygningslovens § 20-1, pkt. m, på følgende vilkår: 
1. Tomten gis tinglyst rett til å legge og vedlikeholde vann og avløpsledninger over 
avgivereiendommen gnr. 35, bnr. 39 og gnr. 35, bnr. 5, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-1 og 27-2. 
2. Tomten gis tinglyst rett til avkjørsel/adkomst frem til tomten over avgivereiendommen gnr. 35, 
bnr. 39, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-4. 
3. 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 ubebygd tomt til fritidsformål 
på gnr. 35, bnr. 39 i Vega kommune i samsvar med bestemmelsene i kommuneplan 2010, område 
BEF 14, jfr. § 3.1.3. 
 
PS 28/16 Søknad om felling av skadegås i Vega kommune 2016 

Rådmannens innstilling 

Viltnemda i Vega kommune velger å imøtekomme søknad om felling av skadegås i henhold til 
disse punktene : 
 
1. Det er grunneier/bønder som lider økonomiske tap, som kan søke om tillatelse til å felle 
skadegås. 
2. Søknaden skal skrives på særskilt skjema som en får ved henvendelse til Vega kommune ved 
jordbrukssjefen. 
3. Grunneier/bønder som oppfyller alle vilkår i henhold til søknadsskjema, kan få tillatelse. 



Søknaden skal være undertegnet. 
4. Tillatelsen gjelder fra innvilgning til tidlig jaktstart, fra mandager kl. 00.00 til fredager kl. 
13.00. Tillatelsen gjelder ikke bevegelige helligdager. 
5. Tidsperiode : Hele døgnet, men regler i viltloven om forsvarlig bruk av våpen og avliving 
skal følges. 
6. Bruk av kunstig lys og motoriserte kjøretøy er ikke tillatt brukt under skadefelling. 
7. Skadegås skal bare felles på drevet fulldyrket mark – det skal ikke felles flere gås en det som er 
nødvendig for å holde grågåsa borte fra innmarka. 
8. Tall på gås som kan felles : Det kan felles inntil 6 gås pr. tillatelse. Det skal gis 
tilbakemelding til kommunen på antall felte skadegås i perioden, jfr. pkt. 11 og pkt. 5 i retningslinjer 
for vilt som gjør skade. Rapport om felling skal leveres til kommunen så 
snart som mulig og innen 10.08.16. 
9. Felte skade gås skal brukes til best mulig skremsel mot annen skade gås. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Viltnemda i Vega kommune velger å imøtekomme søknad om felling av skadegås i henhold til 
disse punktene : 
 
1. Det er grunneier/bønder som lider økonomiske tap, som kan søke om tillatelse til å felle 
skadegås. 
2. Søknaden skal skrives på særskilt skjema som en får ved henvendelse til Vega kommune ved 
jordbrukssjefen. 
3. Grunneier/bønder som oppfyller alle vilkår i henhold til søknadsskjema, kan få tillatelse. 
Søknaden skal være undertegnet. 
4. Tillatelsen gjelder fra innvilgning til tidlig jaktstart, fra mandager kl. 00.00 til fredager kl. 
13.00. Tillatelsen gjelder ikke bevegelige helligdager. 
5. Tidsperiode : Hele døgnet, men regler i viltloven om forsvarlig bruk av våpen og avliving 
skal følges. 



6. Bruk av kunstig lys og motoriserte kjøretøy er ikke tillatt brukt under skadefelling. 
7. Skadegås skal bare felles på drevet fulldyrket mark – det skal ikke felles flere gås en det som er 
nødvendig for å holde grågåsa borte fra innmarka. 
8. Tall på gås som kan felles : Det kan felles inntil 6 gås pr. tillatelse. Det skal gis 
tilbakemelding til kommunen på antall felte skadegås i perioden, jfr. pkt. 11 og pkt. 5 i retningslinjer 
for vilt som gjør skade. Rapport om felling skal leveres til kommunen så 
snart som mulig og innen 10.08.16. 
9. Felte skade gås skal brukes til best mulig skremsel mot annen skade gås. 
 
PS 29/16 Høring-Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunen uttalelse: 
Kommunen ser positivt på fredningen og har ingen innvendinger til fredningen i forslag til forskrift. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunen uttalelse: 
Kommunen ser positivt på fredningen og har ingen innvendinger til fredningen i forslag til forskrift. 
 
 
PS 30/16 Klage Renovasjonsavgift - 1815/26/7 
 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet opprettholder SHMILs avvisning av klage sist i brev av 10.2.16 og abonnenten / eier 
av gnr. 26, bnr. 7 skal levere avfall i renovasjonsruten ved hovedveg og betale renovasjonsgebyr. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 



Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet opprettholder SHMILs avvisning av klage sist i brev av 10.2.16 og abonnenten / eier 
av gnr. 26, bnr. 7 skal levere avfall i renovasjonsruten ved hovedveg og betale renovasjonsgebyr. 
 
PS 31/16 Næringsfond - Hege Katrin Pedersen 
 

Rådmannens innstilling 

 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Hege Katrin Pedersen inntil kr 40 000,- for etablering av 
bedrift ved å overta Vega Taxi. Det forutsettes at søker registreres som foretak med transportløyve. 
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

• Investeringer i bedrifter 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Hege Katrin Pedersen inntil kr 40 000,- for etablering av 
bedrift ved å overta Vega Taxi. Det forutsettes at søker registreres som foretak med transportløyve. 



Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  
• Investeringer i bedrifter 
 
For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 
 
Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
PS 32/16 Næringsfond - Andreas Pettersen 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Andreas Pettersen inntil kr 10 000,- i tilskudd til oppstart 
av forsøksfiske etter snegler. Tilskuddet gis med inntil 25 % av godkjente kostnader.  
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. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Andreas Pettersen inntil kr 10 000,- i tilskudd til oppstart 
av forsøksfiske etter snegler. Tilskuddet gis med inntil 25 % av godkjente kostnader.  
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. 
 
PS 33/16 Næringsfond - IL Vega - Vega Challenge 2016 

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 IL Vega og prosjektet Vega 
Challenge. 
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. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
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 IL Vega og prosjektet Vega 
Challenge. 
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. 
 
PS 34/16 Næringsfond - Kåre Knutsen / Halibut Kingdom 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 



Formannskapet som næringsstyre innvilger Halibut Kingdom AS inntil kr 25 000,- i tilskudd i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Viksåssjøen. 
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. 
Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Halibut Kingdom AS inntil kr 25 000,- i tilskudd i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Viksåssjøen. 
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. 
 
Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
PS 35/16 Næringsfond - Kystsnekker´n as - Øyvind Svenning 



Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Kystsnekker'n AS et etablerertilskudd på inntil  
kr 40 000,- i forbindelse med utvikling av sin bedrift. 
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. 
Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Kystsnekker'n AS et etablerertilskudd på inntil  
kr 40 000,- i forbindelse med utvikling av sin bedrift. 
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. 
Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
 
PS 36/16 Næringsfond - Ylvingen kafedrift 
 



Rådmannens innstilling 

 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger for 2016 inntil kr 20 000 til Ylvingen kafèdrift AS for tilbud 
knyttet til Himmelblåeiendommen (inkl. drift av toalettanlegg). 
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. 
 
Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger for 2016 inntil kr 20 000 til Ylvingen kafèdrift AS for tilbud 
knyttet til Himmelblåeiendommen (inkl. drift av toalettanlegg). 
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. 
Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 
 
Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte. 



 
PS 37/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/14/3 - grillhytte til allment 
bruk 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon for tiltaket i samsvar med og på det grunnlaget som 
fremgår av grunneiers brev av 8.4.2016, jf. Pbl. § 19, § 1-8 strandsone og fra byggeforbudet i LNF 1, 
jf. § 3.1 A. 
 
Formannskapet/dfufps innvilger tillatelse til tiltak for oppføring av bygningen i samsvar med søknad 
jf. Pbl.§ 20-2. 
 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 14.04.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon for tiltaket i samsvar med og på det grunnlaget som 
fremgår av grunneiers brev av 8.4.2016, jf. Pbl. § 19, § 1-8 strandsone og fra byggeforbudet i LNF 1, 
jf. § 3.1 A. 
 
Formannskapet/dfufps innvilger tillatelse til tiltak for oppføring av bygningen i samsvar med søknad 
jf. Pbl.§ 20-2. 
 
PS 38/16 Søknad om startlån 
 
PS 39/16 Søknad om startlån 
 
PS 40/16 Søknad om startlån 
 
 



 
 
 


