
 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 13.12.2017 
Tidspunkt: 10:00- 12:00 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Sprækenhus NESTL AP 
Berit Wika MEDL AP 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
Arnstein Hanssen MEDL SP 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Per-Fredrik Bang 
Kjartan Sørøy 
Ove Mortensen 

Berit Wika 
Ann-Hege Lervåg 
Arnstein Hanssen 

AP 
SP 
SP 

Merknader  Sak 116 – 118/17 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Rune Kristiansen Saksbehandler  sak 118/17 
 

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 



 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

  



 

Saksliste 

 
Utv.saksnr Innhold Unntatt off. 
PS 116/17 Rapport "Vegaøyan verdensarv - visuell karakter"  
PS 117/17 Sammenstilling av eksisterende kunnskap om 

påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i 
Vegaøyan verdensarvområde (NINA-rapport 1405). 

 

PS 118/17 Andre gangs behandling Kystplan Helgeland - Vega jf. sak F- 
49/17 

 

 

 

 

Orientering av ordfører:  

1. Ferjetrafikk og farlig last. Henvendelse fra Vega kommune til TTS om dette. 
2. Møtet med fylkesråden 14.12.17 

 

PS 116/17 Rapport "Vegaøyan verdensarv - visuell karakter" 

Rådmannens innstilling 

Rapporten «Vegaøyan verdensarv – visuell karakter» av 15.08.2016 utarbeidet av Sweco  

tas til orientering. 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 13.12.2017  

Behandling: 

Forslag til pkt 2: 

Formannskapet registrerer at rapporten ikke har vært forelagt aktuelle faginstanser-/områder og 
Vega kommune for evt. uttalelse før avleggelse av endelig rapport. 

Innstillinga og forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1.Rapporten «Vegaøyan verdensarv – visuell karakter» av 15.08.2016 utarbeidet av Sweco  

tas til orientering. 

2.Formannskapet registrerer at rapporten ikke har vært forelagt aktuelle faginstanser-/områder og 
Vega kommune for evt. uttalelse før avleggelse av endelig rapport. 

 

PS 117/17 Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl 
og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde (NINA-rapport 1405). 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune tar rapporten til orientering. 
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Behandling: 

Forslag til pkt. 2 

Styringsgruppen takker prosjektgruppen for god prosess og godt utført arbeid 

Innstillinga og forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1.Vega kommune tar rapporten til orientering. 

2.Styringsgruppen takker prosjektgruppen for god prosess og godt utført arbeid 

 

 

PS 118/17 Andre gangs behandling Kystplan Helgeland - Vega jf. sak F- 49/17 

Rådmannens innstilling 

Planutvalget/formannskapet vedtar planforslaget som er lagt ut til høring og opprettholder vedtaket i 
sak 3/17 av 09.02.2017 «Andre gangs behandling av Kystplan Helgeland Vega etter høring jf. pbl. § 
9-3 og kap. 11, behandling av eventuelle endringer i og innsigelse til planforslag 

og ny høring.» 

Kystverkets planfaglige merknad tas inn i plankart og bestemmelser. 
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Behandling: 

Under denne saken møtte saksbehandler Rune Kristiansen. 

 I hht anmodning fra Riksantikvaren ble referat fra møte (Skype) 08.12.2017 referert. 

Rådmannen føyde til sin innstilling følgende:  

Etter første setning: Som følge av dette ber kommunen Fylkesmannen innkalle til mekling. 

 

 

Vedtak: 

Planutvalget/formannskapet vedtar planforslaget som er lagt ut til høring og opprettholder vedtaket i 
sak 3/17 av 09.02.2017 «Andre gangs behandling av Kystplan Helgeland Vega etter høring jf. pbl. § 
9-3 og kap. 11, behandling av eventuelle endringer i og innsigelse til planforslag 

og ny høring.» 



Som følge av dette ber kommunen Fylkesmannen innkalle til mekling. 

Kystverkets planfaglige merknad tas inn i plankart og bestemmelser. 

 

 

 


