
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

 
  
 
 

Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 15.12.2016 
Tidspunkt: 08:30 – 09:15 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller LEDER AP 
Hilde Sprækenhus NESTL AP 
Berit Wika MEDL AP 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Arnstein Hanssen MEDL SP 
 

 

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

Merknader 

131/16 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Brit Skjevling Rådmann 
 

 

 

 

 

 



 

 

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 131/16 Kommunens behandling av innsigelse Kystplan Helgeland  

 

 

PS 131/16 Kommunens behandling av innsigelse Kystplan Helgeland 

Rådmannens innstilling 

Kommunen tar ut alle akvakultur (A) områder og Aèr som del av flerbruksområder i Kystplan 
Helgeland Vega med unntak av eksisterende anlegg og omsøkte A-anlegg i Hysvær (A18) og 
Sølasundet/Måsskjæret (A17) med bakgrunn i innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland 
fylkeskommune. 

 

Kommunen forutsetter at disse A17 og A18 -områdene avklares med bakgrunn i ny/tillegg KU, og 
at denne delen av innsigelse trekkes.  Kommunen legger stor vekt på at disse anleggene kan 
etableres selv om forhold til verdensarv ikke er avklart. 

 

Begrunnelsen for dette er at forholdet mellom akvakultur i verdensarvområde og buffersone og 
verdensarvstatus skal avklares, og dette kan ta noe tid. Dette legges også til grunn ved videre 
behandling av Kystplan Helgeland Vega i den kommende prosess, vedtak om endring av plan og 
nytt offentlig ettersyn. 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 15.12.2016  

 

Behandling: 

Referat fra møte med Nordland fylkeskommune ble delt ut i møtet. 

 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Vedtak: 

Kommunen tar ut alle akvakultur (A) områder og Aèr som del av flerbruksområder i Kystplan 
Helgeland Vega med unntak av eksisterende anlegg og omsøkte A-anlegg i Hysvær (A18) og 
Sølasundet/Måsskjæret (A17) med bakgrunn i innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland 
fylkeskommune. 

 



Kommunen forutsetter at disse A17 og A18 -områdene avklares med bakgrunn i ny/tillegg KU, og 
at denne delen av innsigelse trekkes.  Kommunen legger stor vekt på at disse anleggene kan 
etableres selv om forhold til verdensarv ikke er avklart. 

 

Begrunnelsen for dette er at forholdet mellom akvakultur i verdensarvområde og buffersone og 
verdensarvstatus skal avklares, og dette kan ta noe tid. Dette legges også til grunn ved videre 
behandling av Kystplan Helgeland Vega i den kommende prosess, vedtak om endring av plan og 
nytt offentlig ettersyn. 

 

 

 

 


