
 

 

Møteprotokoll  
 

 
 
Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset, Vega 
Dato: 04.02.2016 
Tidspunkt: 10:00 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
André Møller LEDER AP 
Hilde Sprækenhus NESTL AP 
Berit Wika MEDL AP 
Arnstein Hanssen MEDL SP 
   
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Eirin Sannes Sleteng Ann-Hege Lervåg SP 
 
Merknader Sak 1/16 – 16/16 

 

 
 
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. 
 



 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 



 

Saksliste 
Utv.saksnr Innhold Unntatt off. 

PS 1/16 Referatsaker  

PS 2/16 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/1/11- fradeling av tomt til 
fritidsformål - dispensasjon 

 

PS 3/16 Søknad om konsesjon - erverv av parsell fra gnr. 38, bnr. 13  

PS 4/16 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/10/9 - fradeling av 
tilleggsareal til 1815/38/13, landbruk 

 

PS 5/16 Søknad om kjøp av  tilleggstomt til 1815/38/144  

PS 6/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 
1815/31/22 - tilbygg og platt 

 

PS 7/16 Oppdrettsanlegg Skogsholmen - strømforsyning via 
Buøyan/Skogsholmen 

 

PS 8/16 Uttalelse/behandling ny oppdrettslokalitet i Hysvær -Vega 
Sjøfarm AS 

 

PS 9/16 Egenandeler og fribeløp for kommunale egenandeler  

PS 10/16 Framdriftsplan folkehelsearbeid 2016  

PS 11/16 Næringsfond - Per Wallhaug  

PS 12/16 Næringsfond - Narins Matverden  

PS 13/16 Næringsfond - Daniel Johannesen  

PS 14/16 Næringsfond - Vega Delikatesser AS  

PS 15/16 Søknad om støtte til leie av teaterinstruktør  

PS 16/16 Ordensreglement ved Vega barne- og ungdomsskole  

 
 
 
Orientering om havbruk v/Arnljot Arntsen og regionrådets høringsuttalelse vedr «forslaget til 
innretning på havbruksfondet» 
 
Formannskapet støtter uttalelsen  men  med fordelingsnøkkel  90/10. 
 
 
Orientering v/ordfører 
Avholdt møte 19.1.16 med  miljøverndep/direktorat om ny plassering av verdensarvsenter. 
 
Fiskerihavn – møte med fylkesråd i uke 6. 



 
 
Neste møte i formannskapet blir 18.3.16. 
 
 
 
 
Interpellasjon fra Hilde Sprækenhus. 
Fredag 22. januar var det væromslag som førte til at det ble mye sørpe og svært glatt. Ved avreise fra 
Rørøy kai kl 14.25 var det ikke strødd eller brøytet ved hurtigbåtkai.  Dette har vært diskusjonstema 
blant befolkningen.  Er det kommunen eller fylkeskommunen som har ansvar for brøyting og strøing 
ved hurtigbåtkaia?  
 
Ordfører: ansvaret ligger på Statens vegvesen. 
PS 1/16 Referatsaker 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 04.02.2016  
 
Behandling: 
 
Vedtak: 
 
 
 
RS 1/16 Helse/omsorgsdep. og Komm. og modern.dep.: Midler til oppbygging av helsetjenester til 
barn og unge i kommunene 
RS 2/16 Kulturdep.: Avslag på investeringssøknad 2016 - verdensarvsenter 
RS 3/16 NFK: Tilsagn kr. 60.000,- Den kulturelle spaserstokken 
RS 4/16 Felles høring Urbanets Ringvirkningsanalyse 
RS 5/16 NFK: Befaringsrapport september 2014 - idrettsanlegg i Vega kommune 
RS 6/16 Pressemelding fra Helgeland Kraft AS - Nettleie 2016 
RS 7/16 Resultatet etter anbud på forsikringene til kommunen Paretofm:00432756 
RS 8/16 Tillatelse til tiltak Grensejustering - 1815/34/178 



RS 9/16 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/29/53 - enebolig, vei/adkomst, vann og kloakk med 
tilhørende anlegg. 
RS 10/16 NFK: Høring - ruter buss 
PS 2/16 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/1/11- fradeling av tomt til fritidsformål - dispensasjon 
Rådmannens innstilling 

Formannskapet avslår søknad om dispensasjon til fradeling av inntil 1 daa tomt på gnr. 1, bnr. 11 som 
omsøkt. 
Avslaget begrunnes i kommuneplanens bestemmelser for LNF 1, § 3. 
 
 
Saksprotokoll i Vega formannskap - 04.02.2016  
 
Behandling: 
Ordføreren foreslo nytt pkt. 2: 
Søker anbefales  å søke tomt i BEF området. 
Innstillinga og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1 Formannskapet avslår søknad om dispensasjon til fradeling av inntil 1 daa tomt på gnr. 1, bnr.   11 
som omsøkt. 
Avslaget begrunnes i kommuneplanens bestemmelser for LNF 1, § 3. 
 
2. Søker anbefales  å søke tomt i BEF området. 
 
 
PS 3/16 Søknad om konsesjon - erverv av parsell fra gnr. 38, bnr. 13 
Rådmannens innstilling 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003 gir Vega kommune Arnt Åge Svendsen konsesjon 
på erverv av fradelt parsell på gnr. 10, bnr. 9 i Vega kommune. 
2. Vega kommune setter vilkår om at erverver innen et år oppfyller driveplikten og driver 
eiendommen landbruksmessig forsvarlig sammen med gnr. 9, bnr. 8 m.fl så lenge han er eier, jamfør 
jordloven § 8. 
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Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003 gir Vega kommune Arnt Åge Svendsen konsesjon 
på erverv av fradelt parsell på gnr. 10, bnr. 9 i Vega kommune. 
2. Vega kommune setter vilkår om at erverver innen et år oppfyller driveplikten og driver 
eiendommen landbruksmessig forsvarlig sammen med gnr. 9, bnr. 8 m.fl så lenge han er eier, jamfør 
jordloven § 8. 
 
 
PS 4/16 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/10/9 - fradeling av tilleggsareal til 1815/38/13, landbruk 
Rådmannens innstilling 

Tillatelse til fradeling av inntil 15 daa utmark godkjennes i henhold til jordloven §§ 1 og 12.  Det 
settes som vilkår at den nye matrikkelenheten selges som tilleggsareal til gnr. 9, bnr. 8 m.fl. 
Fradelingen godkjennes også i henhold til kommuneplanen 2010, da arealet ligger innenfor LNF 
området. 
Fradelingen er forutsetter at kjøper får innvilget konsesjon. 
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Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tillatelse til fradeling av inntil 15 daa utmark godkjennes i henhold til jordloven §§ 1 og 12.  Det 
settes som vilkår at den nye matrikkelenheten selges som tilleggsareal til gnr. 9, bnr. 8 m.fl. 
Fradelingen godkjennes også i henhold til kommuneplanen 2010, da arealet ligger innenfor LNF 
området. 
Fradelingen er forutsetter at kjøper får innvilget konsesjon. 



 
 
PS 5/16 Søknad om kjøp av  tilleggstomt til 1815/38/144 
Rådmannens innstilling 

 Søknaden godkjennes som en mindre grensejustering i samsvar med plan og 
dispensasjonsbehandling er ikke nødvendig da hensikten med plan ikke tilsidesettes vesentlig, jf. Pbl. 
§ 20-1, m og 19, sentrumsplan/kommunedelplan Gladstad og planbestemmelser i § 5. Fradeling som 
omsøkt av tilleggsareal til gnr. 38, bnr. 144 godkjennes, og til følgende priser/gebyrer: 
 
Salg av tilleggstomt kr. 12 pr m2, ca kr. 2640,-/justeres i henhold til målebrev. 
Oppmåling/matrikkelbrev kr. 4500,- 
Saksbehandling  kr. 1200,- 
Tinglysing   kr. 525,-  
Dokumentavgift  kr. 250,- 
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Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søknaden godkjennes som en mindre grensejustering i samsvar med plan og 
dispensasjonsbehandling er ikke nødvendig da hensikten med plan ikke tilsidesettes vesentlig, jf. Pbl. 
§ 20-1, m og 19, sentrumsplan/kommunedelplan Gladstad og planbestemmelser i § 5. Fradeling som 
omsøkt av tilleggsareal til gnr. 38, bnr. 144 godkjennes, og til følgende priser/gebyrer: 
 
Salg av tilleggstomt kr. 12 pr m2, ca kr. 2640,-/justeres i henhold til målebrev. 
Oppmåling/matrikkelbrev kr. 4500,- 



Saksbehandling  kr. 1200,- 
Tinglysing   kr. 525,-  
Dokumentavgift  kr. 250,- 
 
 
PS 6/16 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/31/22 - tilbygg og platt 
Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon og tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg/platt som 
omsøkt på Ytterøya i Hysvær jf. Søknad på gnr. 31, bnr. 22 på 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, i henhold til verneområdestyrets vedtak og 
kulturminneavdelingens uttalelse. Dette er et mindre tiltak som også faller inn under bestemmelsene 
i § 3. 
 
Søker/tiltakshaver er forvalter av eiendommen og er derfor en viktig bidragsyter til opprettholdelse 
av status og den del av kulturarven, som er i forhold til Verdensarvstausen.  
 
Tillatelse til tiltak for omsøkte tiltak innvilges i samsvar med dette jf. Pbl. § 20-2.  
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Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet/dfufps innvilger dispensasjon og tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg/platt som 
omsøkt på Ytterøya i Hysvær jf. Søknad på gnr. 31, bnr. 22 på 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, i henhold til verneområdestyrets vedtak og 
kulturminneavdelingens uttalelse. Dette er et mindre tiltak som også faller inn under bestemmelsene 
i § 3. 
 
Søker/tiltakshaver er forvalter av eiendommen og er derfor en viktig bidragsyter til opprettholdelse 
av status og den del av kulturarven, som er i forhold til Verdensarvstausen.  
 
Tillatelse til tiltak for omsøkte tiltak innvilges i samsvar med dette jf. Pbl. § 20-2. 
 
 
PS 7/16 Oppdrettsanlegg Skogsholmen - strømforsyning via Buøyan/Skogsholmen 
Rådmannens innstilling 

Formannskapet/planutvalget har vurdert saken i forhold til fremlagte saksfremlegg/forelegg om 
planer fra Kraftlaget, Fylkesmannens uttalelse og administrasjonens utredning. Med hjemmel i 
kommuneplanbestemmelsene § 8, herunder av hensyn til landskapet i Verdensarvområdet, 
anbefaler kommunen at det legges sjøkabel til nettstasjon i strømforsyningen over Buøyan til 
oppdrettslokalitet ved Skogsholmen. Søknad om dispensasjon for nettstasjon vil bli behandlet i 
forhold til dette. 
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Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
Kommunen innvilger varig godkjenning av dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene i § 3 og 8 i 
medhold av plan og bygningslovens § 19 mht. interesseavveining for oppføring av 900 m høyspent 
luftlinje og nettstasjon som omsøkt jf. Søknad og utredning av 30.11.2015. 
 
Dispensasjon kan innvilges om tiltaket ikke tilsidesetter hensikten ved bestemmelsene og etter en 
grundig interesseavveining jf. Pbl. § 19, som fremgår av kraftlagets forelegging av planer og søknad, 
samt saksfremlegg. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 



Kommunen innvilger varig godkjenning av dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene i § 3 og 8 i 
medhold av plan og bygningslovens § 19 mht. interesseavveining for oppføring av 900 m høyspent 
luftlinje og nettstasjon som omsøkt jf. Søknad og utredning av 30.11.2015. 
 
Dispensasjon kan innvilges om tiltaket ikke tilsidesetter hensikten ved bestemmelsene og etter en 
grundig interesseavveining jf. Pbl. § 19, som fremgår av kraftlagets forelegging av planer og søknad, 
samt saksfremlegg. 
 
 
PS 8/16 Uttalelse/behandling ny oppdrettslokalitet i Hysvær -Vega Sjøfarm AS 
Rådmannens innstilling 

Omsøkte tiltak er i samsvar med kommunens målsetting om økonomisk vekst innenfor 
havbruksnæringen og ønske om økt sysselsetting for å styrke bosettingen i kommunen. 
Jfr kommuneplanens samfunnsdel 2007 – 2020, vedtatt av kommunestyret 14.6.07 sak 26/07. 
 
Vega kommune forventer at Nordland fylkeskommune vurderer denne saken ut fra en godt og 
kunnskapsbasert forvaltning. Konsekvensene av tiltaket må vurderes for å sikre en bærekraftig 
bruk og vern av naturressursene i området. 
 
Tiltaket må samsvare med kommunes mål om at Natur – og kulturarvverdiene i området skal 
bestå jfr. innskrivingen av Vegaøyene på UNESCOs verdensarvliste. 
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Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Omsøkte tiltak er i samsvar med kommunens målsetting om økonomisk vekst innenfor 
havbruksnæringen og ønske om økt sysselsetting for å styrke bosettingen i kommunen. 
Jfr kommuneplanens samfunnsdel 2007 – 2020, vedtatt av kommunestyret 14.6.07 sak 26/07. 



 
Vega kommune forventer at Nordland fylkeskommune vurderer denne saken ut fra en godt og 
kunnskapsbasert forvaltning. Konsekvensene av tiltaket må vurderes for å sikre en bærekraftig 
bruk og vern av naturressursene i området. 
 
Tiltaket må samsvare med kommunes mål om at Natur – og kulturarvverdiene i området skal 
bestå jfr. innskrivingen av Vegaøyene på UNESCOs verdensarvliste. 
 
 
PS 9/16 Egenandeler og fribeløp for kommunale egenandeler 
Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar å endre fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester i 
henhold til rundskrivI-1/2016 HOD. 
Gjeldende fra 1.janaur 2016. 
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Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Vega kommune vedtar å endre fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester i 
henhold til rundskrivI-1/2016 HOD. 
Gjeldende fra 1.janaur 2016. 
 
 
PS 10/16 Framdriftsplan folkehelsearbeid 2016 
Rådmannens innstilling 

Formannskapet  godkjenner fremdriftsplan for folkehelsearbeid 2016. 
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Behandling: 
Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet  godkjenner fremdriftsplan for folkehelsearbeid 2016. 
 
PS 11/16 Næringsfond - Per Wallhaug 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre avslår søknad om tilskudd fra næringsfondet i forbindelse med 
anskaffelse av stillas.  
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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 avslår søknad om tilskudd fra næringsfondet i forbindelse med 
anskaffelse av stillas. 
 
 
PS 12/16 Næringsfond - Narins Matverden 
Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre innvilger Narins Matverden inntil kr 30 000,- i tilskudd i forbindelse 
med etableringen av kro-/restaurantvirksomhet. 



 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  
• Investeringer i bedrifter 

 
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. 
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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 Narins Matverden inntil kr 30 000,- i tilskudd i forbindelse 
med etableringen av kro-/restaurantvirksomhet. 
 
Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  
• Investeringer i bedrifter 
 
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. 
 
 
PS 13/16 Næringsfond - Daniel Johannesen 



Rådmannens innstilling 

 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre avslår søknad fra Daniel Johannesen til kjøp av ny motor til sin 
fiskebåt.  
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Behandling: 
Arnstein Hanssen  SP fremmet følgende forslag. 
Daniel Johannesen innvilges kr. 20.000,- i forbindelse med skifte av motor i sitt fiskefartøy.  
 
Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer avgitt for forslaget fra 
Arnstein Hanssen  SP 
 
Vedtak: 
 
I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 
 
Formannskapet som næringsstyre avslår søknad fra Daniel Johannesen til kjøp av ny motor til sin 
fiskebåt.  
 
 
 
PS 14/16 Næringsfond - Vega Delikatesser AS 
Rådmannens innstilling 

Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 40 000 til Vega Delikatesser AS til ny profilering 
av selskapet. 
 
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. 
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Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet som næringsstyre innvilger inntil kr 40 000 til Vega Delikatesser AS til ny profilering 
av selskapet. 
 
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. 
 
 
PS 15/16 Søknad om støtte til leie av teaterinstruktør 
Rådmannens innstilling 

Det bevilges kr 40 000 til bruk av teaterinstruktør i forbindelse med gjennomføring av musikal. Dette 
finansieres med bruk av ubrukte fond kr 25 000 (konto 25100300/25100546) og økte inntekter på 
funksjon 21300 Voksenopplæring kr 15 000,-. 
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Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det bevilges kr 40 000 til bruk av teaterinstruktør i forbindelse med gjennomføring av musikal. Dette 
finansieres med bruk av ubrukte fond kr 25 000 (konto 25100300/25100546) og økte inntekter på 
funksjon 21300 Voksenopplæring kr 15 000,-. 
 
 
PS 16/16 Ordensreglement ved Vega barne- og ungdomsskole 
Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar det framlagte ordensreglementet for Vega barne- og ungdomsskole 
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Behandling: 
Ingen endringsforslag. Innstillinga enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar det framlagte ordensreglementet for Vega barne- og ungdomsskole 
 
 
 


