
 

 

Møteprotokoll  
 

 
 
Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 18.03.2016 
Tidspunkt: 10:00- 12.30 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
Berit Wika Medlem AP 
Ann-Hege Lervåg Medlem SP 
Arnstein Hanssen Medlem SP 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
 
Merknader Sak 18 – 23/16 

 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Margrethe Wika Miljøvernsjef sak 22/16 
 
 
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 
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PS 18/16 Referatsaker  

PS 19/16 Søknad om reguleringsendring boligtomter - Reg.plan Vegstein 
B4 -  1815/41/1 

 

PS 20/16 Søknad om tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/89 - flytekai  

PS 21/16 Alkoholgebyr 2016  

PS 22/16 Utarbeidelse av kommunal planstrategi for perioden 2016-2019. 
Oppstart og plan for arbeidet. 

 

PS 23/16 Søknad om permisjon X 

 
Orienteringer. 

- Om samferdsel 
- Om bredbånd 
- Om lysløypa 

 
PS 18/16 Referatsaker 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 18.03.2016  
Behandling: 
 
Vedtak: 
Referat nr 12: Formannskapet foreslår Hilde Sprækenhus medlem i Helgeland Krafts 
bedriftsforsamling. 
Referat nr 15: Formannskapet bevilger kr. 2.000,- til barnas turlag. 
Referat nr.16: Henvendelsen tas med i det pågående arbeid med framtidig samferdsel. 
Referat nr 23: Formannskapet bevilger kr. 5.000,- til kultur og formidlingsprosjektet «NOISY» 
 
 
RS 10/16 Kreftforeningen -søknad om bidrag 
RS 11/16 Kystlaget - årsmelding 2015 
RS 12/16 Valgkomite for valg til bedriftsforsamling 
RS 13/16 Valg SHMIL IKS 
RS 14/16 Søknad sjenkebevilling 26.03.16 
RS 15/16 Søknad om økonomisk støtte 



RS 16/16 Ønske om behovsanløp mellom Vega og Langøy i Sandvær i Herøy kommune 
RS 17/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/38/214 - riving garasje 
RS 18/16 Tillatelse til tiltak grensejustering/tilleggsareal Delingssak 1815 gnr. 41, bnr 1 til bnr. 30. 
RS 19/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/39/15 - tilbygg og bruksendring 
RS 20/16 Vann- og kloakkavgift - 2015 
RS 21/16 Tillatelse til tiltak Delingssak - 1815/41/1 - areal i hht reg.plan 
RS 22/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/35/36 - gjenoppbygging av revet bygg på 1815/37/43 
RS 23/16 Søknad om støtte til kultur- og formidlingsprosjektet "Noisy" 
 
PS 19/16 Søknad om reguleringsendring boligtomter - Reg.plan Vegstein B4 -  1815/41/1 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps vedtar følgende: 
Tomteutvidelsen med 4 tomter anses å være en mindre vesentlig endring av plan og utenfor 
vesentlig virkning for miljø og samfunn, og være innenfor innenfor rammene av 
reguleringsplan/kommuneplan 2010 og godkjennes jf. Plan og bygningslovens bestemmelser § 12-14, 
samt reguleringsplan /bestemmelser Vegstein B4. 
 
Reguleringsendringen kunngjøres og legges ut til offentlig ettersyn, og sendes ut til høring jf. 
bestemmelsene i pbl. § 12-10. 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 18.03.2016  
 
Behandling: 
Under denne saken var ordføreren inhabil og fratrådte. Varaordføreren overtok møteledelsen. 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet/dfufps vedtar følgende: 
Tomteutvidelsen med 4 tomter anses å være en mindre vesentlig endring av plan og utenfor 
vesentlig virkning for miljø og samfunn, og være innenfor innenfor rammene av 
reguleringsplan/kommuneplan 2010 og godkjennes jf. Plan og bygningslovens bestemmelser § 12-14, 
samt reguleringsplan /bestemmelser Vegstein B4. 
 
Reguleringsendringen kunngjøres og legges ut til offentlig ettersyn, og sendes ut til høring jf. 
bestemmelsene i pbl. § 12-10. 



 
 
PS 20/16 Søknad om tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/34/89 - flytekai 

Rådmannens innstilling 

Søknad om tillatelse til tiltak for flytekai etter både alt. I og II avslås med hjemmel i reguleringsplan 
for område A6, § 3,7 og 6.6, jf. Pbl. § 20-1, og med hensyn til/begrunnelse i merknader fra Boreal og 
naboeiendommene. Dette begrunnes med at eiendommen ikke er egnet for tiltaket og med at 
trafikksikkerheten på sjø i sundet må sikres i forhold til privatrettslig utøvelse av eiendommer på 
land.  
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 18.03.2016  
 
Behandling: 
Formannskapet var på befaring i området.  
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
 
Formannskapet/dfufps har vurdert saken og innvilger tillatelse til tiltak i samsvar med 
reguleringsplan Nes-Kirkøy og planbestemmelser for område A6, i medhold av plan og 
bygningslovens bestemmelser § 20-1 med tilhørende. 
 
Tillatelsen gjelder utlegging av flytekai på 3 x 5,25 m ut fra kaien og landgang plassert som angitt i 
forhold til egen kai og eiendom. Før tiltaket kan igangsettes skal det leveres målsatte tegninger av 
tiltaket flytekai, landgang og forankring i målestokk 1:50. Det forutsettes at tiltaket ikke begrenser 
rute/båtfart i sundet utover det som er akseptabelt. 
 
Søknaden oversendes kystverket til endelig behandling etter havn og farvannslovens § 27-29. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet/dfufps har vurdert saken og innvilger tillatelse til tiltak i samsvar med 
reguleringsplan Nes-Kirkøy og planbestemmelser for område A6, i medhold av plan og 
bygningslovens bestemmelser § 20-1 med tilhørende. 
 



Tillatelsen gjelder utlegging av flytekai på 3 x 5,25 m ut fra kaien og landgang plassert som angitt i 
forhold til egen kai og eiendom. Før tiltaket kan igangsettes skal det leveres målsatte tegninger av 
tiltaket flytekai, landgang og forankring i målestokk 1:50. Det forutsettes at tiltaket ikke begrenser 
rute/båtfart i sundet utover det som er akseptabelt. 
 
Søknaden oversendes kystverket til endelig behandling etter havn og farvannslovens § 27-29. 
 
 
PS 21/16 Alkoholgebyr 2016 

Rådmannens innstilling 

Under henvisning til alkohollovgivningen og omsetningens størrelse fastsetter formannskapet 
følgende gebyr for salg av alkohol i 2016: 
Spar Vega kr. 5.177,- 
Coop Marked kr. 4.448,- 
Hav og landbruk kr. 500,- 
 
Gebyr for ambulerende bevilling kr. 340. For søknader om ambulerende bevilling innkommet senere 
enn 10 dager før skjenkedato fordobles bevillingsgebyret, det vil si kr. 680,-. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 18.03.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Under henvisning til alkohollovgivningen og omsetningens størrelse fastsetter formannskapet 
følgende gebyr for salg av alkohol i 2016: 
Spar Vega kr. 5.177,- 
Coop Marked kr. 4.448,- 
Hav og landbruk kr. 500,- 
 
Gebyr for ambulerende bevilling kr. 340. For søknader om ambulerende bevilling innkommet senere 
enn 10 dager før skjenkedato fordobles bevillingsgebyret, det vil si kr. 680,-. 



 
 
PS 22/16 Utarbeidelse av kommunal planstrategi for perioden 2016-2019. Oppstart og plan for 
arbeidet. 

Rådmannens innstilling 

Vega formannskap vedtar oppstart av kommunal planstrategi for 2016-2019. 
 
Vega formannskap / planutvalget vedtar organisering og framdrift i arbeidet jf. saksutredningen. 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 18.03.2016  
 
Behandling: 
Under denne saken møtte saksbehandler Margrethe Wika. 
 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Vega formannskap vedtar oppstart av kommunal planstrategi for 2016-2019. 
 
Vega formannskap / planutvalget vedtar organisering og framdrift i arbeidet jf. saksutredningen. 
 
 
PS 23/16 Søknad om permisjon 

Rådmannens innstilling 

Søknad fra Kai Andrè Mortensen om forlenget permisjon 2016-2017 med mulighet til forlengelse ut 
skoleåret 2017-2018, avslås.  
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 18.03.2016  
 
Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 



 
Vedtak: 
Søknad fra Kai Andrè Mortensen om forlenget permisjon 2016-2017 med mulighet til forlengelse ut 
skoleåret 2017-2018, avslås. 
 
 
 


