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Møteprotokoll 

 

 

 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 

Dato: 28.09.2017 

Tidspunkt: 10:00 – 12:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

André Møller Leder AP 

Berit Wika Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Hilde Sprækenhus NESTL AP 

Ann-Hege Lervåg MEDL SP 

Arnstein Hanssen MEDL SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kjartan Sørøy  Ann-Hege Lervåg  KP 

Eirin S. Sleteng              Arnstein Hanssen   SP 

 

Merknader             Sak 84/17 – 91/17 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Brit Skjevling    Rådmann 

Ove Horpestad  Jordbrukssjef, møtte i sak 88/17 

 

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. 
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______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utv.saksnr Innhold Unntatt 

off. 

PS 84/17 Referatsaker  

RS 123/17 Søknad om støtte til konferanse for å forebygge vold mot kvinner og barn  

RS 124/17 Ann-Hege Lervåg: Vedr. politiske møter høsten 2017  

RS 125/17 Forsvarsdep.: Avvikling av kommunale heimevernsnemder  

RS 126/17 NFK: Invitasjon til høringsmøte 18.10.17 forslag til ny tannklinikkstruktur i Nordland  

RS 127/17 BLDep.: Endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 – Kommunale vigsler  

RS 128/17 Vevelstad kommune: Utredning om fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud  

RS 129/17 Herøy kommune: Melding om vedtak - støtte til utgivelse av lokalhistorisk bok  

RS 130/17 Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon til å komme med forslag til 

kandidater 

 

RS 131/17 Herøy kommune:  2. gangs høring og offentlig ettersyn - kystplan Helgeland  

RS 132/17 Helgeland Kraft as: Prinsippvedtak - børsmelding  

RS 133/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/3/75 - garasje  

RS 134/17 Tillatelse til tiltak/Fradeling av 12 tomter i samsvar med reguleringsplan Delingssak - 

1815/41/41 

 

RS 135/17 Vannforsyning til gårdsbruk - 1815/12/2  

RS 136/17 Tillatelse til tiltak/Igangsettingstillatelse Byggesak - 1815/41/46  (tomt B2)   - bolighus  

RS 137/17 Tillatelse til tiltak/rammetillatelse Byggesak - 1815/41/41 - tomt 16 -småhus  

RS 138/17 Igangsettingstillatelse Byggesak - 1815/34/147 - Vega verdensarvsenter  

RS 139/17 Igangsettingstillatelse Byggesak - 1815/41/44 - (tomt B12) - Bolighus med tilhørende 

anlegg. 

 

RS 140/17 Norges Vels gründerpris 2018 - Har dere en god kandidat i din kommune?  

RS 141/17 NFK: Godkjenning av Stortingsvalget 2017 i Nordland  

RS 142/17 UNICEF/TV-aksjonen 2017: Takkebrev  

RS 143/17 Helgeland Historielag: Takker for tilskuddet  

RS 144/17 Helgeland Veiutvikling AS: Tilbakebetaling av innskutt aksjekapital  

RS 145/17 Henvendelse angående evt omlegging til kommunal Frivilligsentral i Vega  

PS 85/17 Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon Byggesak - 1815/38/1 - gang/sykkelveg 

og oppgradering adkomstveg 

 

PS 86/17 Endringssøknad/dispensasjon jf. reguleringsplan Vegstein B4 Byggesak - 

1815/41/43   (tomt B13)   - plassering av tomt, bolig og garasje 

 

PS 87/17 Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2018-2021.  

PS 88/17 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/41/6 - fradeling av tomt til fritidsbolig  

PS 89/17 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune for 2018-2023  

PS 90/17 Stedsutvikling Gardsøy - del I  

PS 91/17 Fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland. Fylkestingsak  
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Orienteringer ved ordfører: 

 Fiskerihavn 

 Omsorgsboliger 

 Fiberutbygging 

 Kystverket 

 Henv. vedr. pasientreiser – uttalelse til kommunestyret 

 Varmmat skole – markering 31.10.17 

 Helsefremmende skole – markering 16.11.17 

 Skola v/rektor og rådmann vil orientere i neste kommunestyremøte 

 Verdensarvsenter 

 

PS 84/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 28.09.2017  

Vedtak: 

RS 123/17 Søknad om støtte til konferanse for å forebygge vold mot kvinner og barn 

Formannskapet avslår søknaden. 

RS 124/17 Ann-Hege Lervåg: Vedr. politiske møter høsten 2017 

RS 125/17 Forsvarsdep.: Avvikling av kommunale heimevernsnemder 

RS 126/17 NFK: Invitasjon til høringsmøte 18.10.17 forslag til ny tannklinikkstruktur i Nordland 

RS 127/17 BLDep.: Endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 – Kommunale vigsler 

RS 128/17 Vevelstad kommune: Utredning om fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud 

RS 129/17 Herøy kommune: Melding om vedtak - støtte til utgivelse av lokalhistorisk bok 

RS 130/17 Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon til å komme med forslag til 

kandidater 

RS 131/17 Herøy kommune:  2. gangs høring og offentlig ettersyn - kystplan Helgeland 

RS 132/17 Helgeland Kraft as: Prinsippvedtak - børsmelding 

RS 133/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/3/75 - garasje 

RS 134/17 Tillatelse til tiltak/Fradeling av 12 tomter i samsvar med reguleringsplan Delingssak - 

1815/41/41 

RS 135/17 Vannforsyning til gårdsbruk - 1815/12/2 

RS 136/17 Tillatelse til tiltak/Igangsettingstillatelse Byggesak - 1815/41/46  (tomt B2)   - bolighus 

RS 137/17 Tillatelse til tiltak/rammetillatelse Byggesak - 1815/41/41 - tomt 16 -småhus 

RS 138/17 Igangsettingstillatelse Byggesak - 1815/34/147 - Vega verdensarvsenter 

RS 139/17 Igangsettingstillatelse Byggesak - 1815/41/44 - (tomt B12) - Bolighus med tilhørende 

anlegg. 

RS 140/17 Norges Vels gründerpris 2018 - Har dere en god kandidat i din kommune? 

RS 141/17 NFK: Godkjenning av Stortingsvalget 2017 i Nordland 

RS 142/17 UNICEF/TV-aksjonen 2017: Takkebrev 

RS 143/17 Helgeland Historielag: Takker for tilskuddet 
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RS 144/17 Helgeland Veiutvikling AS: Tilbakebetaling av innskutt aksjekapital 

RS 145/17 Henvendelse angående evt omlegging til kommunal Frivilligsentral i Vega 

Blir kommunestyresak. 

 

 

PS 85/17 Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon Byggesak - 1815/38/1 - 

gang/sykkelveg og oppgradering adkomstveg 

Rådmannens innstilling 

Hommellien eiendom AS innvilges dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til tiltak for endring 

av gang og sykkelveg til adkomstveg for kun personbiler til eiendommen, og bygging av ny sykkel og 

gangveg som skissert på vestre side av adkomstveg til Burshaugen boligfelt. 

Hjemmel pbl § 12-14, 20-1 og § 19. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 28.09.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hommellien eiendom AS innvilges dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til tiltak for endring 

av gang og sykkelveg til adkomstveg for kun personbiler til eiendommen, og bygging av ny sykkel og 

gangveg som skissert på vestre side av adkomstveg til Burshaugen boligfelt. 

Hjemmel pbl § 12-14, 20-1 og § 19. 

 

 

PS 86/17 Endringssøknad/dispensasjon jf. reguleringsplan Vegstein B4 

Byggesak - 1815/41/43   (tomt B13)   - plassering av tomt, bolig og garasje 

Rådmannens innstilling 

Kommunens plan og bygningsmyndigheter beklager at situasjonen har oppstått og finner det 

dokumentert at det er tiltakshaver som har ansvaret for gjennomføring av tiltaket. Uklarheter i 

byggesak skal rettes til ansvarlig søker som tar dette opp med kommunens plan og 

bygningsmyndigheter. Utgangspunktet for plassering av bygningen er at bygningen skal plasseres i 

henhold til reguleringsplan og i henhold til godkjent situasjonsplan.  
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Formannskapet/dfufps godkjenner endringssøknad og innvilger dispensasjon fra bestemmelser om 

bygnings og tomteplassering i reguleringsplan. Endringen innarbeides i reguleringsplan.  

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14, jf. § 20-1, a og m, samt § 19. 

 

Formannskapet/dfufps fastsetter i samsvar med dette til tiltakshaver et overtredelsesgebyr på kr. 

25.000,- for forsettlig gjennomføring av tiltaket med feil utmåling og plassering av bygningen, jf. 

bestemmelsene i pbl. § 32-8, jf. byggesaksforskriften § 16 pkt. g og 16-2. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 28.09.2017  

 

Behandling: 

Ordfører tok opp spørsmål om sin habilitet i denne saken. 

Formannskapet anså ordfører som ikke inhabil. 

 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunens plan og bygningsmyndigheter beklager at situasjonen har oppstått og finner det 

dokumentert at det er tiltakshaver som har ansvaret for gjennomføring av tiltaket. Uklarheter i 

byggesak skal rettes til ansvarlig søker som tar dette opp med kommunens plan og 

bygningsmyndigheter. Utgangspunktet for plassering av bygningen er at bygningen skal plasseres i 

henhold til reguleringsplan og i henhold til godkjent situasjonsplan.  

 

Formannskapet/dfufps godkjenner endringssøknad og innvilger dispensasjon fra bestemmelser om 

bygnings og tomteplassering i reguleringsplan. Endringen innarbeides i reguleringsplan.  

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14, jf. § 20-1, a og m, samt § 19. 

 

Formannskapet/dfufps fastsetter i samsvar med dette til tiltakshaver et overtredelsesgebyr på kr. 

25.000,- for forsettlig gjennomføring av tiltaket med feil utmåling og plassering av bygningen, jf. 

bestemmelsene i pbl. § 32-8, jf. byggesaksforskriften § 16 pkt. g og 16-2. 
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PS 87/17 Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser 2018-2021. 

Rådmannens innstilling 

Vega formannskap vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 igangsetting av arbeidet 

med revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

 

Planarbeidet varsles igangsatt samtidigtidig med høring av planprogram datert 28.9.2017. jf. plan- og 

bygningslovens § 11-13. 

 

Gjeldende KDP forlenges for 2018 og den årlige rulleringen av handlingsprogrammet gjennomføres. 

Kommunen innhenter synspunkter fra aktører med ansvar for gjennomføring av tiltak i 

kommuneplanens handlingsdel. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 28.09.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vega formannskap vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 igangsetting av arbeidet 

med revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

 

Planarbeidet varsles igangsatt samtidig med høring av planprogram datert 28.9.2017. jf. plan- og 

bygningslovens § 11-13. 

 

Gjeldende KDP forlenges for 2018 og den årlige rulleringen av handlingsprogrammet gjennomføres. 

Kommunen innhenter synspunkter fra aktører med ansvar for gjennomføring av tiltak i 

kommuneplanens handlingsdel. 

 

 

PS 88/17 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/41/6 - fradeling av tomt til 

fritidsbolig 

Rådmannens innstilling 

Tillatelse til fradeling av inntil 1,5 daa tomt til fritidsformål av gnr. 41, bnr. 6 godkjennes 
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i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 16, 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. 41, bnr. 6, 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. 41, bnr. 6 i Vega kommune. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 28.09.2017  

Behandling: 

Forslag fra ordfører om endring: 

Tillatelse til fradeling av inntil 1daa tomt til fritidsformål av gnr. 41, bnr. 6 godkjennes i h.h.t. vedlagte 

skisse, i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 16, 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. 41, bnr. 6, 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 1daa tomt til fritidsformål på gnr. 

41, bnr. 6 i Vega kommune. 

 

Innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Tillatelse til fradeling av inntil 1daa tomt til fritidsformål av gnr. 41, bnr. 6 godkjennes i h.h.t. vedlagte 

skisse, i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 16, 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. 
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2. Tomten gis tinglyst rett til å legge og vedlikeholde vann og avløpsledninger over 

avgivereiendommen gnr. 41, bnr. 6, 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 1daa tomt til fritidsformål på gnr. 

41, bnr. 6 i Vega kommune. 

 

PS 89/17 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune 

for 2018-2023 

Rådmannens innstilling 

 

Vega kommune vedtar «å fullføre prosessen» med statlig sikring av Sundsvollstranda som et svært 

viktig friluftsområde der folk får gode naturopplevelser og stimuleres til uteaktivitet. 

 

Utkast til Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder i Vega kommune legges ut til offentlig 

ettersyn for en begrenset høringsperiode. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 28.09.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar «å fullføre prosessen» med statlig sikring av Sundsvollstranda som et svært 

viktig friluftsområde der folk får gode naturopplevelser og stimuleres til uteaktivitet. 

 

Utkast til Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder i Vega kommune legges ut til offentlig 

ettersyn for en begrenset høringsperiode. 

 

PS 90/17 Stedsutvikling Gardsøy - del I 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune vedtar å sette i gang stedsutviklingsprosjekt på Gardsøy. 

2. Formannskapet utses til styringsgruppe 
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3. En prosjektgruppe utses med rådmannen som prosjektansvarlig, teknisk sjef som 

prosjektleder samt med en representant fra Vega Verdensarvsenter AS og en 

representant fra Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv 

4. Prosjektgruppen gis et budsjett på kr 100.000,- til prosjektering av stedsutvikling del I 

5. Budsjettet finansieres med inntekter fra eiendomssalg  
 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 28.09.2017  

 

Behandling: 

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

 

Vedtak: 

1. Vega kommune vedtar å sette i gang stedsutviklingsprosjekt på Gardsøy. 

2. Formannskapet utses til styringsgruppe 

3. En prosjektgruppe utses med rådmannen som prosjektansvarlig, teknisk sjef som 

prosjektleder samt med en representant fra Vega Verdensarvsenter AS og en 

representant fra Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv 

4. Prosjektgruppen gis et budsjett på kr 100.000,- til prosjektering av stedsutvikling del I 

5. Budsjettet finansieres med inntekter fra eiendomssalg  
 

 

PS 91/17 Fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland. Fylkestingsak 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune opprettholder sin høringsuttalelse av 23.06.2017 med følgende 

tilføyelse:  

- Fergesambandet Igerøy – Tjøtta opprettholdes som i dag med supplering på 

sommeren 

- Hurtigbåtruten til Ylvingen opprettholdes  

2. Vega kommune er tilfreds med et styrket sommertilbud som en av satsningene i den 

nye tilbudsstrukturen.  
 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 28.09.2017  

 

Behandling: 

Forslag i møtet om endringer: 

1. Vega kommune opprettholder sin høringsuttalelse av 23.06.2017. 
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2. Forslaget vil få store negative konsekvenser for oss. Dette knytter seg spesielt til: 

- Hurtigbåt mellom Brønnøysund og Vega med reduksjon i tilbudet på dagtid 

(formiddagsturene). Dette begrunnes med at en rekke tjenester blir lagt til 

regionsenteret, blant annet tannhelsetjeneste og en del andre helsetjenester som vil bli 

lagt til det planlagte distriktsmedisinske senteret i Brønnøysund.  

- Hurtigbåtruten til Ylvingen som vurderes nedlagt og får betydning for blant annet 

skoleskyssen. 

- Hurtigbåten mellom Sandnessjøen – Herøy – Vega (fisketransporten Vega – Træna 

og sykehustransport spesielt) der Vega blir anløpssted kun på sommeren. 

- Fergesambandet Igerøy – Tjøtta der tirsdags- og fredagsavgangene vurderes nedlagt. 

Dette vil få stor betydning for næringslivet, spesielt frakt til slakteriet på Hemnes. 

- Vega kommune forventer at det tilrettelegges for pasienttransport i hht krav om 

universell utforming på hurtigbåtrutene til Sandnessjøen. 

 

3. Vega kommune er tilfreds med et styrket sommertilbud som en av satsningene i den 

nye tilbudsstrukturen.  

 

Innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Vega kommune opprettholder sin høringsuttalelse av 23.06.2017. 

2. Forslaget vil få store negative konsekvenser for oss. Dette knytter seg spesielt til: 

- Hurtigbåt mellom Brønnøysund og Vega med reduksjon i tilbudet på dagtid 

(formiddagsturene). Dette begrunnes med at en rekke tjenester blir lagt til 

regionsenteret, blant annet tannhelsetjeneste og en del andre helsetjenester som vil bli 

lagt til det planlagte distriktsmedisinske senteret i Brønnøysund.  

- Hurtigbåtruten til Ylvingen som vurderes nedlagt og får betydning for blant annet 

skoleskyssen. 

- Hurtigbåten mellom Sandnessjøen – Herøy – Vega (fisketransporten Vega – Træna 

og sykehustransport spesielt) der Vega blir anløpssted kun på sommeren. 

- Fergesambandet Igerøy – Tjøtta der tirsdags- og fredagsavgangene vurderes nedlagt. 

Dette vil få stor betydning for næringslivet, spesielt frakt til slakteriet på Hemnes. 

- Vega kommune forventer at det tilrettelegges for pasienttransport i hht krav om 

universell utforming på hurtigbåtrutene til Sandnessjøen. 

 

3. Vega kommune er tilfreds med et styrket sommertilbud som en av satsningene i den 

nye tilbudsstrukturen.  

 

 

 


