
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 01.12.2016 
Tidspunkt: 10:00- 13.30 
 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Ann-Hege Lervåg Medlem SP 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Berit Wika MEDL AP 
Arnstein Hanssen MEDL SP 
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Alf Johan Breivik Berit Wika AP 
 

Merknader Sak 124 – 130/16 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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PS 125/16 Søknad om dispensasjon, bruksendring og fradeling av tomt til 

fritidsbolig - 1815/98/11 
 

PS 126/16 Endring av reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Gardsøya 
Reguleringsvedtak pbl. §12-12. 

 

PS 127/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 
1815/30/27 - ombygging av stall til hotellrom 

 

PS 128/16 Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 
2013-2016 -videreføring. 
Rullering av handlingsprogram 2017 og prioritering av 
spillemiddelsøknader. 

 

PS 129/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020  
PS 130/16 Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse 

med elgmerking, Vega kommune. 
 

 

 

Ordfører orienterte om: 

-møte i Brønnøysund 25.11.16 om verdensarv og oppdrett. 

-bygging av verdensarvsenter, egen kommunestyresak 8.12.16 

 

 

Ann-Hege Lervåg SP tok opp spørsmålet om informasjon til innbyggerne over temaet verdensarv 
og oppdrett. 

 

 

PS 124/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 01.12.2016  

Behandling: 

Vedtak: 

Referat nr. 121/16 : Formannskapet støtter oppropet. 

Referat nr. 122/16: Ordføreren tar et møte med eldrerådet. 

 

RS 115/16 Tillatelse til tiltak Grensejustering/tilleggsareal av - 1815/34/221 til 34/130 

RS 116/16 Tillatelse til tiltak Dellingssak - 1815/12/1 - tomt til overnattingshytte 



 

RS 117/16 Tillatelse til tiltak bruksendring/produksjonslokale Byggesak - 1815/3/89 - 
ombygging/bruksendring av lager 

RS 118/16 Protokoll 3-2016 - Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg 

RS 119/16 Igangsettingstillatelse Byggesak - 1815/100/7 

RS 120/16 Lovlighetskontroll - krav om lovlighetskontroll - div valg - delvis opphevelse 

RS 121/16 Ordføreropprop - et likeverdig helsetilbud 

RS 122/16 De eldre og den digitale hverdag 

 

PS 125/16 Søknad om dispensasjon, bruksendring og fradeling av tomt til fritidsbolig - 
1815/98/11 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger i medhold av pbl. § 19 og 20-1 a, d og m, varig dispensasjon for 
tiltaket fra bestemmelsene i kommuneplan 2010 § 3, jf. § 8, og godkjenner i medhold av 
kommuneplan 2010 § 3 og 8, bruksendring av tidligere uthus til fritidsbolig, og fradeling av tomt til 
denne på inntil 1,1 daa. Eiendommen skal gis vanlige tinglyste rettigheter til veg/adkomst, vann og 
avløp/kloakk over avgivereiendommen. Tillatelsen/dispensasjon begrunnes med at tiltaket ikke har 
vesentlige innvirkninger på offentlige interesser og ikke er ytterligere privatiserende i forhold til 
bestemmelser i gjeldende kommuneplan, men legger til rette for hensiktsmessig bruk av 
eiendommen/bygningene. 

Det forutsettes at kulturminnemyndigheter/NFK godkjenner tiltaket. 

Tiltaket godkjennes i henhold til jordlovens §§ 1, 9 og 12. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet/dfufps innvilger i medhold av pbl. § 19 og 20-1 a, d og m, varig dispensasjon for 
tiltaket fra bestemmelsene i kommuneplan 2010 § 3, jf. § 8, og godkjenner i medhold av 
kommuneplan 2010 § 3 og 8, bruksendring av tidligere uthus til fritidsbolig, og fradeling av tomt til 
denne på inntil 1,1 daa. Eiendommen skal gis vanlige tinglyste rettigheter til veg/adkomst, vann og 
avløp/kloakk over avgivereiendommen. Tillatelsen/dispensasjon begrunnes med at tiltaket ikke har 
vesentlige innvirkninger på offentlige interesser og ikke er ytterligere privatiserende i forhold til 
bestemmelser i gjeldende kommuneplan, men legger til rette for hensiktsmessig bruk av 
eiendommen/bygningene. 

Det forutsettes at kulturminnemyndigheter/NFK godkjenner tiltaket. 

Tiltaket godkjennes i henhold til jordlovens §§ 1, 9 og 12. 

 



PS 126/16 Endring av reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Gardsøya Reguleringsvedtak pbl. 
§12-12. 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps anbefaler kommunestyret følgende vedtak 
 

Kommunestyret vedtar følgende reguleringsvedtak i medhold av plan og bygningslovens § 12-12 
for endring av reguleringsbestemmelsen § 4.7 i reguleringsplan Gardsøya (kommunestyret sak 
5/14): 

§ 4.3.7 endres til: « maks 8 x 5 m» 

§ 4.7.7 endres til: «Maks mønehøyde settes til maks 6 m.»  
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

Vedtak: 

Formannskapet/dfufps anbefaler kommunestyret følgende vedtak 

Kommunestyret vedtar følgende reguleringsvedtak i medhold av plan og bygningslovens § 12-12 
for endring av reguleringsbestemmelsen § 4.7 i reguleringsplan Gardsøya (kommunestyret sak 
5/14): 

§ 4.3.7 endres til: « maks 8 x 5 m» 

§ 4.7.7 endres til: «Maks mønehøyde settes til maks 6 m.» 

 

PS 127/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/30/27 - ombygging av 
stall til hotellrom 

Rådmannens innstilling 

 

Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon fra bygge bestemmelsene i TEK 10 i medhold av pbl. 
§ 19 og § 31-2, begrunnet i bygningens bruk og av tiltakshaver hensiktsmessige grunner. Bygningen 
skal ha brannsikring med varsling og slukkeutstyr. Bruksendring og tillatelse til tiltak innvilges på 
dette grunnlag i medhold av pbl. § 20-1 pkt. a og d. 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 01.12.2016  

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon fra bygge bestemmelsene i TEK 10 i medhold av pbl. 
§ 19 og § 31-2, begrunnet i bygningens bruk og av tiltakshaver hensiktsmessige grunner. Bygningen 



skal ha brannsikring med varsling og slukkeutstyr. Bruksendring og tillatelse til tiltak innvilges på 
dette grunnlag i medhold av pbl. § 20-1 pkt. a og d. 

 

PS 128/16 Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 -videreføring. 

Rullering av handlingsprogram 2017 og prioritering av spillemiddelsøknader. 

Rådmannens innstilling 

A. Kommunedelplan  for fysisk aktivitet og naturopplevelser med sine mål, 
vurderinger/analyser og handlingsprogram videreføres i 2017. 

B. Tiltak i Handlingsprogram  for utbygging og tilrettelegging for anlegg og områder for 
fysisk aktivitet gis følgende prioritering (jf. vedlegg): 

1. Turvei Grimsøysundet. 
2. Holmvatnet brygge. 
3. Svømmehall. 
4. Delanlegg friidrett. 

C. Tiltak for kommunale anlegg inngår i rullert økonomiplanen for perioden 2017-2020. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

A. Kommunedelplan  for fysisk aktivitet og naturopplevelser med sine mål, 
vurderinger/analyser og handlingsprogram videreføres i 2017. 

B. Tiltak i Handlingsprogram  for utbygging og tilrettelegging for anlegg og områder for fysisk 
aktivitet gis følgende prioritering (jf. vedlegg): 

1. Turvei Grimsøysundet. 
2. Holmvatnet brygge. 
3. Svømmehall. 
4. Delanlegg friidrett. 

C. Tiltak for kommunale anlegg inngår i rullert økonomiplanen for perioden 2017-2020. 
 

PS 129/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 

Rådmannens innstilling 

1. Budsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A 
2. Budsjettrammen for det enkelte virksomhetsområde vedtas slik det framgår av 

budsjettskjema 1B 
3. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser 
4. Skattetakst på eiendommer settes til 4 promille. 
5. Fellingsavgift for elg i Vega kommune fastsettes til den gjeldende maksimalsats bestemt i 

lov og forskrift. 
6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp 

lån på kr 10 290 000 i 2017 til finansiering av investering i anleggsmidler. 



 

7. Kommunestyret opprettholder ansettelsesstopp i Vega kommune med formannskapet som 
dispensasjonsinstans. 

8. Økonomiplan for 2017 – 2020 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 
økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for 
Vega kommune. 
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Behandling: 

Formannskapets enstemmige  vedtak:  

Forslag til  budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med endringer gjort i møtet legges ut til 
offentlig ettersyn. 

Endring Pkt 6: 

Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på 
kr 7 690 000 i 2017 til finansiering av investering i anleggsmidler. 

Vedtak: 

1. Budsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A 

2. Budsjettrammen for det enkelte virksomhetsområde vedtas slik det framgår av 
budsjettskjema 1B 

3. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser 

4. Skattetakst på eiendommer settes til 4 promille. 

5. Fellingsavgift for elg i Vega kommune fastsettes til den gjeldende maksimalsats bestemt i 
lov og forskrift. 

6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp 
lån på kr 7 690 000 i 2017 til finansiering av investering i anleggsmidler. 

7. Kommunestyret opprettholder ansettelsesstopp i Vega kommune med formannskapet som 
dispensasjonsinstans. 

8. Økonomiplan for 2017 – 2020 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 
økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for 

Vega kommune. 

 

PS 130/16 Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking, Vega 
kommune. 

Rådmannens innstilling 

Vega formannskap gir med hjemmel i § 6 (tillatelse etter søknad) i lov om motorisert ferdsel i 
utmark og vassdrag av 10.juni 1977, Norsk Institutt for naturforskning (NINA) ved Morten Heim, 
tillatelse til å lande med helikopter i utmark i forbindelse med elgmerking på Vega hovedøy og 
Ylvingen, og evt. nærliggende øyer i Vega kommune.  



Tillatelsen gelder for tidsperioden 1.1.2017-31.3.2017 og innfor feltperioden beskrevet i søknad, 
for å foreta radiomerking, veiing og evt. telling av elg. 

Samtykke fra berørte grunneiere om tillatelse til landing med helikopter på privat eiendom 
forutsettes innhentet på forhånd. 

Vega formannskap anmoder NINA til forsiktighet ved utøvelse av lavtflyging med helikopter i 
kommunen. 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Vega formannskap gir med hjemmel i § 6 (tillatelse etter søknad) i lov om motorisert ferdsel i 
utmark og vassdrag av 10.juni 1977, Norsk Institutt for naturforskning (NINA) ved Morten Heim, 
tillatelse til å lande med helikopter i utmark i forbindelse med elgmerking på Vega hovedøy og 
Ylvingen, og evt. nærliggende øyer i Vega kommune. 

Tillatelsen gelder for tidsperioden 1.1.2017-31.3.2017 og innfor feltperioden beskrevet i søknad, 
for å foreta radiomerking, veiing og evt. telling av elg. 

Samtykke fra berørte grunneiere om tillatelse til landing med helikopter på privat eiendom 
forutsettes innhentet på forhånd. 

Vega formannskap anmoder NINA til forsiktighet ved utøvelse av lavtflyging med helikopter i 
kommunen. 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

 

 

 


