
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 28.08.2017 
Tidspunkt: 10:00- 12:00 
 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Berit Wika Medlem AP 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
Arnstein Hanssen MEDL SP 
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kjartan Sørøy Arnstein Hanssen KY 
 

Merknader  Sak 73 – 83/17 

 

 

 

 

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 73/17 Referatsaker  
PS 74/17 Behandling av reguleringsendring etter offentlig ettersyn / 

reguleringsvedtak reguleringsplan og reguleringsbestemmelser 
Viksåssjøen jf. pbl. § 12-12 og 12-14. 

 

PS 75/17 Prosjekt beredskap og ROS  
PS 76/17 Skoleruta 2017/2018 - ny behandling  
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PS 78/17 Næringsfond - Slipen på Nes v/Robert Strand  
PS 79/17 Næringsfond - Vega Mekaniske as - diagnoseutstyr til 

landbruksmaskiner 
 

PS 80/17 Næringsfond - Vega Mekaniske as - diagnose/feilsøkningsutstyr 
til personbil 

 

PS 81/17 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak - Byggesak 1815/18/1  
PS 82/17 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/3/3 - fradeling av tomt til 

fritidsbolig 
 

PS 83/17 Fellingstillatelse elg, Ylvingen 2017  

 

Ordfører orienterte: 

Omsorgsboliger har vært på anbud, sak i kommunestyret i oktober. 

Fiskerihavn har vært på anbud, sak i kommunestyret i oktober 

Møte med fylkesrådet i august  anbud ferjer sendt ut. 

Statlig kjøp av friluftsområde  gjelder Sundsvold, kommunestyresak før jul. 

 

PS 73/17 Referatsaker 
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Behandling: 

 

Vedtak: 

Referat nr 105/17: Formannskapet bevilger kr. 800,- til årbok 2017. Dekkes over konto for reservert 
tilleggsbevilgning. 



PS 73/17 Referatsaker 

RS 94/17 Brit Pedersen: Stans vannskuterslippet i vår kommune 

RS 95/17 Tilbud kunnskapsinnhenting. Valg av leverandør 

RS 96/17 Spar Vega  søknad om skjenkebevilling 17.7.17 Slipen Nes 

RS 97/17 Søknad om ambulerende skjenkebevilgninger - Pubkvelder - Vega Kystlag - 
21.7.17 og 4.8.17 

RS 98/17 Søknad om skjenkebevilling - IL Vega - Hallfest 22.7.17 

RS 99/17 Søknad om skjenkebevilling 14.07.17 

RS 100/17 Søknad om skjenkebevilling 10.07.17 

RS 101/17 Søknad om skjenkebevilling for helga 23. - 25.06 

RS 102/17 Søknad om skjenkebevilling til festival område 

RS 103/17 Politiet: Tjenestetilbud til kommunen i ny struktur 

RS 104/17 Helgeland Sparebank: Vedr. TV-aksjonen 

RS 105/17 Helgeland Historielag: Søknad om støtte til årbok 2017 

RS 106/17 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/34/147 - sjøhustomt 

RS 107/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/21 - Riving av bygg og bygging garasje 

RS 108/17 Tillatelse til tiltak/dispensasjon tilbygg fritidsbolig Byggesak - 1815/98/23. 

RS 109/17 Pålegg om opprydding av bygningsrester fra falleferdig hus og naust - 
1815/99/5 

RS 110/17 Igangsettingstillatelse Byggesak - 1815/38/114 

RS 111/17 Tillatelse til tiltak/fradeling av tomt -1815/3/63. 

RS 112/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/280 -oppføring av vdelt bolig med 
tilhørende anlegg. 

RS 113/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/173 - bruksendring fra Naust til 
fritidsbolig 

RS 114/17 Tillatelse til tiltak pbl/hfl ny flytebrygge - 1815/41/1 

RS 115/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/41/5 - flytebrygge (tilhørende 1815/41/14) 

RS 116/17 Tillatelse til tiByggesak - 1815/34/243 - toalett/våtrom 



 

RS 117/17 Uttalelse om biomasseendring/planavklaring - Vega Sjøfarm AS - 
Skogsholmen 

RS 118/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/41/12 - påbygging/ombygging bolig 

RS 119/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/39/57 - vei til fritidsbolig 

RS 120/17 Ansettelse av pedagogisk leder 

RS 121/17 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke-, og røykekontroller 

RS 122/17 Utværet Lånan: Takkebrev - plakett til 10 års jubileum 

 

PS 74/17 Behandling av reguleringsendring etter offentlig ettersyn / reguleringsvedtak 
reguleringsplan og reguleringsbestemmelser Viksåssjøen jf. pbl. § 12-12 og 12-14. 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret: 

 

Reguleringsvedtak i medhold av plan og bygningslovens § 12-12: 

 

Kommunestyret vedtar ny reguleringsplan/reguleringsendring med reguleringsbestemmelser for 
Viksåssjøen datert, datert 26.4.2017. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret: 

 

Reguleringsvedtak i medhold av plan og bygningslovens § 12-12: 

 

Kommunestyret vedtar ny reguleringsplan/reguleringsendring med reguleringsbestemmelser for 
Viksåssjøen datert, datert 26.4.2017. 

 



 

PS 75/17 Prosjekt beredskap og ROS 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune igangsetter arbeidet med å revidere kommunens planverk innenfor 
samfunnssikkerhet og beredskap (Prosjekt «Beredskap og ROS»)  

2. Det settes en økonomisk ramme på kr 500 000,- som forutsettes finansiert med 
eksterne tilskuddsmidler 

3. Arbeidet organiseres som et prosjekt med formannskapet som styringsgruppe og 
rådmann som prosjektansvarlig. Prosjektgruppen skal bestå av ledergruppen.  
 

Rådmann får fullmakt til å godkjenne /velge beste anbud i tråd med bestillingen. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

4. Vega kommune igangsetter arbeidet med å revidere kommunens planverk innenfor 
samfunnssikkerhet og beredskap (Prosjekt «Beredskap og ROS»)  

5. Det settes en økonomisk ramme på kr 500 000,- som forutsettes finansiert med eksterne 
tilskuddsmidler 

6. Arbeidet organiseres som et prosjekt med formannskapet som styringsgruppe og rådmann 
som prosjektansvarlig. Prosjektgruppen skal bestå av ledergruppen.  

 

Rådmann får fullmakt til å godkjenne /velge beste anbud i tråd med bestillingen. 

 

 

PS 76/17 Skoleruta 2017/2018 - ny behandling 

Rådmannens innstilling 
Nytt forslag til skolerute 2017/2018 for Vega vedtas. 
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Behandling: 

Rådmannen trakk saken. 

 

Vedtak: 

Saken trekkes 

 

PS 77/17 Næringsfond - Vega Challenge 2017 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 40 000,- i tilskudd til IL Vega og prosjektet Vega 
Challenge. 

 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

● Bedriftsutvikling 
● Investeringer i bedrifter 
● Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
● Grunnlagsinvesteringer 

 

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 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 40 000,- i tilskudd til IL Vega og prosjektet Vega 
Challenge. 

 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

● Bedriftsutvikling 
● Investeringer i bedrifter 
● Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
● Grunnlagsinvesteringer 

 

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 og gruppeunntak. 

 

 



PS 78/17 Næringsfond - Slipen på Nes v/Robert Strand 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger tilskudd til oppgradering av slip med inntil  

kr 50 000,- i henhold til kostnadsoverslaget. 

 

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. 
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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 tilskudd til oppgradering av slip med inntil  

kr 50 000,- i henhold til kostnadsoverslaget. 

 



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 79/17 Næringsfond - Vega Mekaniske as - diagnoseutstyr til landbruksmaskiner 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 15 000,- til anskaffelse av diagnoseutstyr til 
landbruksmaskiner i henhold til søknadssum. 

 

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 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 15 000,- til anskaffelse av diagnoseutstyr til 
landbruksmaskiner i henhold til søknadssum. 

 

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 og gruppeunntak. 

 

 

 

PS 80/17 Næringsfond - Vega Mekaniske as - diagnose/feilsøkningsutstyr til personbil 

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

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 30 000,- til anskaffelse av diagnoseutstyr til 
personbiler i henhold til søknadssum. 

 



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 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,- til anskaffelse av diagnoseutstyr til 
personbiler i henhold til søknadssum. 

 

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 og gruppeunntak. 

 

 

PS 81/17 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak - Byggesak 1815/18/1 

Rådmannens innstilling 
I samsvar med verneområdestyrets behandling fremlegges følgende forslag til vedtak: 

 

Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av nytt uthus som 
omsøkt med de begrensninger og vilkår som følger av verneområdestyrets behandling, i Muddvær jf. 
Søknad på gnr. 18, bnr. 1 på dvs. 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 (ærfuglvokter) av egg og dunvær i Muddvær i 

næringssammenheng og er derfor en viktig bidragsyter til opprettholdelse av status og 

den del kulturarven, også i forhold til Verdensarvstaus. Denne formen for drift og 

opprettholdelse av ærfugl som husdyr i sommerhalvåret og som turistnæring er svært 

viktig for kommunen, jf. forvaltningsplan for øyområdene. Ut fra dette er det svært viktig 

at ærfuglvoktere har muligheter for tilfredsstillende husvære. 

 

Rammetillatelse for oppføring bygningen innvilges i samsvar med dette jf. Pbl. § 20-1. 

 

Før tiltaket kan igangsette skal det foreligge avklarende igangsettingssøknad, med fasadetegninger av 
bygningen og beskrivelse av material og fargebruk. 

 

Tillatelse til tiltak omfatter i samsvar med forvaltningsmyndighetens vedtak av 19.6.2017. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

I samsvar med verneområdestyrets behandling fremlegges følgende forslag til vedtak: 

 

Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av nytt uthus som 
omsøkt med de begrensninger og vilkår som følger av verneområdestyrets behandling, i Muddvær jf. 
Søknad på gnr. 18, bnr. 1 på dvs. 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 (ærfuglvokter) av egg og dunvær i Muddvær i 

næringssammenheng og er derfor en viktig bidragsyter til opprettholdelse av status og 

den del kulturarven, også i forhold til Verdensarvstaus. Denne formen for drift og 

opprettholdelse av ærfugl som husdyr i sommerhalvåret og som turistnæring er svært 

viktig for kommunen, jf. forvaltningsplan for øyområdene. Ut fra dette er det svært viktig 

at ærfuglvoktere har muligheter for tilfredsstillende husvære. 

 

Rammetillatelse for oppføring bygningen innvilges i samsvar med dette jf. Pbl. § 20-1. 

 

Før tiltaket kan igangsette skal det foreligge avklarende igangsettingssøknad, med fasadetegninger av 
bygningen og beskrivelse av material og fargebruk. 

 

Tillatelse til tiltak omfatter i samsvar med forvaltningsmyndighetens vedtak av 19.6.2017. 

 



 

PS 82/17 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/3/3 - fradeling av tomt til fritidsbolig 

1 Kart 

Rådmannens innstilling 
Tillatelse til fradeling av inntil 1,5 daa tomt til fritidsformål av gnr. 3, bnr. 3 godkjennes 

i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 2, med hjemmel i plan og bygningslovens 

§ 20-1, pkt. m, på følgende vilkår: 

1. Tomten skal gis en enkel og hensiktsmessig arrondering (grenseforløp) jfr. bestemmelsene i 

pbl. § 20-1 og 29-4. 

2. Tomten gis tinglyst rett til å legge og vedlikeholde vann og avløpsledninger over 
avgivereiendommen gnr. 3, bnr. 3, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-1 og 27-2. 

3. Tomten gis tinglyst rett til avkjørsel/adkomst frem til tomten, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-4.  

 

I henhold til jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes fradeling av inntil 1,5 daa tomt til fritidsformål på 
gnr. 3, bnr. 3 i Vega kommune. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble  enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 

Tillatelse til fradeling av inntil 1,5 daa tomt til fritidsformål av gnr. 3, bnr. 3 godkjennes 

i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 2, med hjemmel i plan og bygningslovens 

§ 20-1, pkt. m, på følgende vilkår: 

1. Tomten skal gis en enkel og hensiktsmessig arrondering (grenseforløp) jfr. bestemmelsene i 

pbl. § 20-1 og 29-4. 

2. Tomten gis tinglyst rett til å legge og vedlikeholde vann og avløpsledninger over 
avgivereiendommen gnr. 3, bnr. 3, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-1 og 27-2. 

3. Tomten gis tinglyst rett til avkjørsel/adkomst frem til tomten, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-4.  

 



I henhold til jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes fradeling av inntil 1,5 daa tomt til fritidsformål på 
gnr. 3, bnr. 3 i Vega kommune. 

 

 

PS 83/17 Fellingstillatelse elg, Ylvingen 2017 

Rådmannens innstilling 
Ylvingen elgvald tildeles en fellingstillatelse på 13 dyr, der kvote for 2017 fordeles slik: 

4 kalver, 5 voksen hanndyr (2 1 ½ år og 3 eldre), 4 voksne hunndyr (1 1 ½ år og 3 eldre). 

Vedtaket er hjemlet i hjorteviltforskriftens § 21 om målrettet avskyting. 

 

Ylvingen jaktfelt oppfordres til årlig forvaltning av elgstammen i samsvar med fellingstillatelse gitt av 
Vega kommune 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Ylvingen elgvald tildeles en fellingstillatelse på 13 dyr, der kvote for 2017 fordeles slik: 

4 kalver, 5 voksen hanndyr (2 1 ½ år og 3 eldre), 4 voksne hunndyr (1 1 ½ år og 3 eldre). 

Vedtaket er hjemlet i hjorteviltforskriftens § 21 om målrettet avskyting. 

 

Ylvingen jaktfelt oppfordres til årlig forvaltning av elgstammen i samsvar med fellingstillatelse gitt av 
Vega kommune 

 

 

 

 

 

 

 


