
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet 2. etg., Rådhuset 
Dato: 11.05.2017 
Tidspunkt: 10:00- 13:00 
 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Arnstein Hanssen Medlem SP 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Berit Wika MEDL AP 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tor Inge Lillestøl Berit Wika AP 
Kjartan Sørøy                     Ann Hege Lervåg KY  

 
Merknader Sak 34 – 42/17 
 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Margrethe Wika s Miljøvernsjef    Sak 39/17 
 

 

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 34/17 Referater  
PS 35/17 Næringsfond - videreføring av markedsarbeid Vegadagan  
PS 36/17 Næringsfond - U/L Skogholt  
PS 37/17 Næringsfond - Ylvingen kafédrift as  
PS 38/17 Tilbud på salgs-, skjenke- og røykekontroller  
PS 39/17 Bestilling av kunnskapsinnhenting.  
PS 40/17 Reguleringsendring - Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser Viksåssjøen godkjenning 

og offentlig ettersyn j. pbl. § 12-10,12-11, og 12-14. 
 

PS 41/17 Søknad om kjøp av tomt Salg av eiendom - 1815/3/63  
PS 42/17 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Nes kafe  

 

 

 

Ordfører orienterte. 

- Fiberutbygging, møter i grendene er gjennomført 
- Samferdselssak kommer til formannskapet 8. juni 
- Nylig avholdt møte på Vega  i prosjektet Træna-Røst-Vega 

 

Arnstein Hanssen 

- Som leder i 17mai komiteen anslo han utgiftene til kr.  10.000 – 15.000 
- Brev vedr PC er i  skolen, rådmannen orienterer i neste kommunestyremøte 

 

Varaordfører Hilde Sprækenhus 

- Fortalte fra møte i Helgelandskraft  og skal delta i forhandlingsmøte 24.5. 
 

PS 34/17 Referater 
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Behandling: 

Vedtak: 

Referat nr 54/17  Formannskapet bevilger kr. 5.000 til prosjektet Noisy. Beløpet dekkes av 
formannskapets post for tilleggsbevilgninger, enstemmig. 

 

Referat nr. 66/17 Formannskapet bevilger kr. 5.000,- til 16.mai arrangement på Harry Cafe. 

Beløpet dekkes av formannskapets post for tilleggsbevilgninger, enstemmig 



 

 

 

RS 47/17 Alt for Norge til Vega 22.-25.mai 

RS 48/17 SHR: Nærpolitireformen - Flytting av sivile tjenester 

RS 49/17 Søknad om ambulerende bevilling juni 2017 

RS 50/17 NFK: Invitasjon til dialogmøte om tannhelsetjenesten i distrikt sør 

RS 51/17 Vega tannklinikk: Tannlegesituasjonen på Sør-Helgeland 

RS 52/17 NFK: Markering av 25 årsjubileum - Skulpturlandskap Nordland 

RS 53/17 Statusrapport Frisklivssentral 

RS 54/17 Brønnøysund vgs: Søknad om støtte til kultur- og formidlingsprosjektet Noisy 

RS 55/17 Takkebrev fra Barnas Turlag 

RS 56/17 Alstahaug kommune: Prosess Helgelandssykehuset 2025 

RS 57/17 NFK: Kommunale næringsfond og gründerfond 2017 

RS 58/17 Søknad om tillatelse til tiltak ombygging/tilbakeføring/tilbygg Byggesak - 1815/39/7 -tilbygg 

RS 59/17 Tillatelse til tiltak/rammetillatelse Byggesak - 1815/41/41  - tomt B13  - Bolig og garasje, 
veg, vann og kloakk 

RS 60/17 Tillatelse til tiltak/rammetillatelse Fritidsbolig med tilhørende anlegg Byggesak - 1815/41/45 
tomt B4 

RS 61/17 Tillatelse til tilta/rammetillatelse Byggesak - 1815/41/41  tomt B2   - bolig med tilhørende 
anlegg. 

RS 62/17 Tillatelse til tiltak/rammetillatelse Enebolig med tilhørende anlegg Byggesak - 1815/41/41 - 
tomt B12 

RS 63/17 Delingssak - 1815/38/1 - tilleggstomt til bolig 1815/38/109 

RS 64/17 Tillatelse til tiltak fritidsbolig med tilhørende anlegg Byggesak - 1815/34/273 

RS 65/17 FNK:  Vega gamle prestegård - tilsagn om tilskudd til bygningsvern 2017 

RS 66/17 Vega Ungdomsråd: Søknad om støtte til rusfritt arrangement 16. mai 2017 

 

PS 35/17 Næringsfond - videreføring av 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 (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 og gruppeunntak. 
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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 (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 og gruppeunntak. 

 

PS 36/17 Næringsfond - U/L Skogholt 

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 «Himmelblå festivalen» og 
inntil 20 % 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 sluttrapport og regnskap i 



henhold til søknad og vedtak. 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte og gruppeunntak. 
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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 25 000,- i tilskudd til «Himmelblå festivalen» og 
inntil 20 % 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 sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte og gruppeunntak. 

 

PS 37/17 Næringsfond - Ylvingen kafédrift as 

Rådmannens innstilling 

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

Formannskapet som næringsstyre innvilger for 2017 inntil kr 20 000 til Ylvingen kafédrift 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. 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte og gruppeunntak. 
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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 2017 inntil kr 20 000 til Ylvingen kafédrift 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. 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig 
støtte og gruppeunntak. 

 

PS 38/17 Tilbud på salgs-, skjenke- og røykekontroller 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune godtar tilbud fra Nordfjeldske kontroll AS om utførelse av salgs-, skjenke- og 
røykekontroller. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vega kommune godtar tilbud fra Nordfjeldske kontroll AS om utførelse av salgs-, skjenke- og 
røykekontroller. 

 

PS 39/17 Bestilling av kunnskapsinnhenting. 

Rådmannens innstilling 

Vega formannskap godkjenner bestilling av kunnskapsinnhenting jf. forslag til «Konkurransegrunnlag 
for en begrenset anbudskonkurranse for kjøp av Rapport om utredning av effekter av havbruk på 



ærfugldriften - Vega kommune. 

Utredningen finansieres med midler fra Vega verneområdestyre kr 75 000, Stiftelsen Vegaøyan 
Verdensarv kr 55 000 og Vega kommune kr 30.000 (avsetning: viltfondsmidler). Totalt kr 150 000,- 

Det sammenstilte materiale og rapporten skal brukes som utgangspunkt for et større prosjekt. Dette 

blir en omfattende, langsiktig utredning (fase 2) med kartlegging av flere faktorer og kumulativ 

påvirkning. 
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Behandling: 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

Med bakgrunn i innkomne innsigelse fra Riksantikvaren i forbindelse med andre gangs høring på 
Kystplan Helgeland - Vega, endrer Vega formannskap oppdraget for kunnskapsinnhenting.  

Vega formannskap endrer oppdraget i tråd med forslaget fra Fiskeridirektoratet om innhenting av 
kunnskap om effektene av all menneskelig aktivitet og effektene av naturgitte endringer på 
ærfuglene og ærfugldriften i Vegaøyan verdensarvområde. Utredningen skal tjene som faktagrunnlag 
for beslutninger om forvaltning og arealdisponering i Vegaøyan. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i innkomne innsigelse fra Riksantikvaren i forbindelse med andre gangs høring på 
Kystplan Helgeland - Vega, endrer Vega formannskap oppdraget for kunnskapsinnhenting.  

Vega formannskap endrer oppdraget i tråd med forslaget fra Fiskeridirektoratet om innhenting av 
kunnskap om effektene av all menneskelig aktivitet og effektene av naturgitte endringer på 
ærfuglene og ærfugldriften i Vegaøyan verdensarvområde. Utredningen skal tjene som faktagrunnlag 
for beslutninger om forvaltning og arealdisponering i Vegaøyan. 

 

 

PS 40/17 Reguleringsendring - Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser Viksåssjøen 
godkjenning og offentlig ettersyn j. pbl. § 12-10,12-11, og 12-14. 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet godkjenner i medhold av plan og bygningsloven § 12-10 fremlagte forslag til 
reguleringsendring i plankart og bestemmelser, datert 26.4.2017. 

 

Planendringen kunngjøres, legges ut til offentlig ettersyn i min 6 uker og sendes til høring, jf. pbl. §§ 
12-10, 12-11 og 12-14. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet godkjenner i medhold av plan og bygningsloven § 12-10 fremlagte forslag til 
reguleringsendring i plankart og bestemmelser, datert 26.4.2017. 

Planendringen kunngjøres, legges ut til offentlig ettersyn i min 6 uker og sendes til høring, jf. pbl. §§ 
12-10, 12-11 og 12-14. 

 

PS 41/17 Søknad om kjøp av tomt Salg av eiendom - 1815/3/63 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner salg av del av gnr. 3, bnr. 63, til Fredriksens Eiendom AS til angitt pris 7 
kr. m2 med tillegg av omkostninger. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner salg av del av gnr. 3, bnr. 63, til Fredriksens Eiendom AS til angitt pris 7 
kr. m2 med tillegg av omkostninger. 

 

PS 42/17 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Nes kafe 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune innvilger søknad fra Alf Johan Breivik om serveringsbevilling og 

skjenkebevilling gruppe I, II og III i lokalene til Nes kafe, 

2. Det gis bevilling for servering/skjenking gruppe I og II i uterestaurant på avgrenset 

område ved inngangspartiet. 

3. Skjenkebevillingen gjelder ut inneværende bevillingsperiode til 30.9.2020. 

4. Daglig leder Alf Johan Breivik, skjenkestyrer er Kjirsti Nikolaisen, stedfortreder  Hege Nergård.. 



5. Gebyr for 2017 fastsettes foreløpig til kr. 4.900,- som er minsteavgift. 

6. Vedtaket gjøres med hjemmel i KL § 13 og refereres for kommunestyret i 

førstkommende møte. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Vega kommune innvilger søknad fra Alf Johan Breivik om serveringsbevilling og 

skjenkebevilling gruppe I, II og III i lokalene til Nes kafe, 

2. Det gis bevilling for servering/skjenking gruppe I og II i uterestaurant på avgrenset 

område ved inngangspartiet. 

3. Skjenkebevillingen gjelder ut inneværende bevillingsperiode til 30.9.2020. 

4. Daglig leder Alf Johan Breivik, skjenkestyrer er Kjirsti Nikolaisen, stedfortreder  Hege Nergård.. 

5. Gebyr for 2017 fastsettes foreløpig til kr. 4.900,- som er minsteavgift. 

6. Vedtaket gjøres med hjemmel i KL § 13 og refereres for kommunestyret i 

førstkommende møte. 

 

 


