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PS 2/17 Referatsaker 
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Vedtak: 

 



RS 1/17 Omstrukturering i Boreal Norge pr 1.11.2016 

RS 2/17 Vega havhotell søknad om tillatelse til innførsel av alkohol fra utlandet. 

RS 3/17 Forsvarsdep.: Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2017 

RS 4/17 NFK: Oppsigelse av samarbeidsavtale - Den kulturelle skolesekken 

RS 5/17 NFK: Invitasjon til å søke om midler til utarbeidelse av kommunal kulturminneplan 

RS 6/17 Søknad om tilskudd til Norsk narkotikapolitiforening avd. Helgeland 

Avslag. 

RS 7/17 Sømna  Bondelag: Søknad om støtte - motivasjons- og fagseminar landbruk i Sømna 
25.01.17 

Avslag. 

RS 8/17 FMN: Oppfølging av kommunenes/skoleeieres tiltak for et godt læringsmiljø 2016 i 
grunnskolene 

RS 9/17 Helgelandssykehuset: Vedr. ambulansetjenestens bistand i kommunale oppgaver 

RS 10/17 Rusforum Nordland: Søknad om økonomisk støtte 

Avslag. 

RS 11/17 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Nordland politidistrikt 

RS 12/17 Foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobanê: Søknad om tilskudd til bygging av 
fotballbane 

Avslag. 

RS 13/17 Vega Frivillighetssentrals videre drift 

RS 14/17 Takkebrev 

RS 15/17 Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2017 - 2019 

RS 16/17 Ansettelse av miljøarbeider (boveileder) i flyktningtjenesten 

RS 17/17 Ansettelse miljøarbeider (boveileder) - tilsettingsbrev Ingar Hilmarsen 

RS 18/17 Ansettelse i vikariat (skolen) 

RS 19/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/38/28/7 - tilbygg,  riving deler av bygg 

RS 20/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/98/11 - ombygging/bruksendring 

RS 21/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/16/34 - garasje 

RS 22/17 Tillatelse til tiltak og utslippstillatelse Byggesak - 1815/35/115 - Anneks 

RS 23/17 Rapport kultur- og formidlingsprosjekt Noisy 2015-2016 

RS 24/17 Oppsigelse av bevilling for salg av alkohol 

RS 25/17 Orientering om utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av 



 

langtidsopphold eller tilsvarende bolig med heldøgns tjenester 

PS 3/17 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. 

Rådmannens innstilling 

PKT. 1 

Planutvalget/formannskapet vedtar å legge revidert planforslag ut til ny høring/offentlig ettersyn i 
min. 6 uker i samsvar med KPH felles føringer (felles ny høring) jf. pbl. § 11-14 når følgende 
vedtatte endringer i planforslaget er gjort. 

 

Planforslaget endres slik: 

 

PKT. 2 

Vedtak (F-sak 131/16): 

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. 

 

Områder for akvakultur i planforslaget blir da som rene akvakulturområder og følgende 

 

Nye A-områder: 

A område Måsskjæret/Sølasundet A17 (nytt areal – med søknad) Plankartet justeres 



A område Hysvær A18 (nytt areal – med søknad) Plankartet justeres 

 

A-område Sørvær A20 eksisterende anlegg (anlegget er flyttet, hoveddelen ligger i Herøy 
kommune, en mindre del i Vega kommune (ankerfester)) justeres i henhold faktisk areal som 
berører Vega kommune. 

 

A-område Sandvær A21 tas ut av planen (ikke etablert/omsøkt, ligger delvis i Vega og Herøy 
kommuner). 

 

Eksisterende A-områder: 

Skogsholmen opprettholdes, 

Igerøy opprettholdes, og 

Bøbukta opprettholdes i forslag i planforslaget 

 

A-områder i flerbruksområder utgår og blir rene FFFN områder eller tilsvarende jf. bestemmelsene 
til plan kap. 3.: 

 

Endringen imøtekommer uttalelser/merknader og innsigelser på flere plan og tenger ikke 
begrunnelse utover det som fremgår i vedlegg 22 til 27. Denne endringen er allerede vedtatt av 
planutvalget/formannskapet i sak 131/16, og imøtekommer innsigelse til planforslaget fra 
fylkesmannen og nordland fylkeskommune så langt det er mulig, FIN i pkt. 2, 3, og 4, NFK i vedtak, 
med begrunnelse i kommunens tilleggs vurdering i KU for disse to A-områdene og politisk vedtak. 
Kommunen vil avklare spørsmålet om akvakultur vs. Verdensarvstatus og eventuelt senere i 
planrevisjon gjøre planvedtak i forhold til en slik avklaring i senere planrevisjon. 

 

PKT 3: (begrunnelse, se vedlegg 22 og 27) 

 

NVE: 

 

Forslag til bestemmelser etter dialog med NVE: 

Planbestemmelser: Utredning av fare for kvikkleireskred 

  

I områder under marin grense med marine avsetninger, må det ved utarbeidelse av 
reguleringsplan eller ved enkeltsaksbehandling gjennomføres en geoteknisk vurdering av 
kvikkleireskredfaren. 



Hvis det blir funnet kvikkleire i området skal utbyggingens effekt på hele områdestabiliteten 
utredes av fagkyndig. Det skal også vurderes om planområdet kan bli berørt av skred som utløses 
utenfor planområdet. Undersøkelser skal være gjennomført og dokumentert før reguleringsplan 
sendes på høring. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen av disse 
dokumenteres. 

Retningslinjer: Utredning av fare for kvikkleireskred 

Det er viktig at man ved alle typer terrenginngrep og utbygging på marine avsetninger under marin 
grense (MG) og i sjø, viser aktsomhet i forhold til mulig fare for kvikkleireskred. Dette gjelder blant 
annet ved utfylling av masser i sjø, ved mudring, ved molobygging osv. I områder under marin 
grense må det ved utarbeidelse av søknadspliktige tiltak gjennomføres en geoteknisk vurdering av 
faren for kvikkleireskred. 

Hvis det blir funnet kvikkleire eller andre sprøbruddsmaterialer i området skal utbyggingens effekt 
på hele områdestabiliteten utredes av fagkyndig (geotekniker). 

Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i 
anleggsfasen og permanent jf. krav i TEK 10 kap.7 og NVEs veileder nr. 7/2014 ”Sikkerhet mot 
kvikkleireskred” eller til en hver tids gjeldende lov og retningslinjer". 

Dette er i tråd med NVEs innsigelse og fylkesmannens innsigelse i pkt. 1. 

PKT. 4: 

Reindriftsavdelingens innsigelse. 

Vega kommune er ikke et reindriftsdistrikt. Bestemmelsen gjelder ikke Vega kommune men kan tas 
inn i Kystplan Helgeland som helhet for de områdene den vil gjelde. 

PKT. 5: 

Planfaglige råd: 

Fylkeskommunen, Kystverket, NVE, Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen mfl. 

 

Fylkeskommunen: 

Kartframstillingen gjøres bedre med hensyn til stedsnavn og landområder. Plankartet navnsettes 
enkelt med stedsnavn. 

 

Kystverket har kommet med planfaglige råd når det gjelder at alle farleder skal tegnes som svart 
strek. Vi har tegnet rød strek der Nordland Fylkeskommune har kommer med sine farleder. 
Nordland er eneste fylke hvor det er deling mellom Kystverket og fylkeskommunen på farleder, og 
siden fylkeskommunen har ansvar for ferger og hurtigbåter så tegnet vi disse innmed rødt. 
Farleder tegnes om til svart strek i plankartet. 

 

NVE, jf. pkt. 3: 

Kraftlinjer, herunder luftspenn og sjøkabler tegnes inn plankartet da dette regnes som avklart, jf. 
pbl. § 11-8 d og a– hensynssone H740/ - faresone H370. 

 



 

Fiskeridirektoratet – 

Kommunegrensen i plankartet er korrigert/er riktig – og det gjøres derfor ingen endring. 

Fiskeområder gjøres entydige i plankartet. 

Nasjonale laksefjorder berører ikke Vega kommunes områder – ingen endringer. 

 

Statens vegvesen - 

Ingen endring i plankart. 

 

Fylkesmannen i Nordland – 

Akvakulturområde i Skogsholmen legges inn i plankartet som eksisterende anlegg jf. pkt 2. 

Fylkesmannen i Nordland konkluderer i sin innsigelse at planforslaget revideres og legges ut til ny 
offentlig høring 

 

Med bakgrunn i forslag til vedtak har vi utarbeidet forslag til plankart Vega datert 25.1.2017 med 
tegnforklaring for Kystplan Helgeland Vega. Bestemmelsene er ikke revidert men vil følge av 
vedtak og felles bestemmelser for KPH.  
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Behandling: 

Arnstein Hansen SP foreslo: 

 

Alle akvakultur (A) områder og Aèr som del av �erbruksområder 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, utredes nærmere for aktivitet innen fremtidens 
akvakultur/marine næring.  
Tilleggsforslaget og innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

PKT. 1 



Planutvalget/formannskapet vedtar å legge revidert planforslag ut til ny høring/offentlig ettersyn i 
min. 6 uker i samsvar med KPH felles føringer (felles ny høring) jf. pbl. § 11-14 når følgende 
vedtatte endringer i planforslaget er gjort. 

 

Planforslaget endres slik: 

 

PKT. 2 

Vedtak (F-sak 131/16): 

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, utredes nærmere for aktivitet innen fremtidens akvakultur/marine 
næring. 

 

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. 

 

Områder for akvakultur i planforslaget blir da som rene akvakulturområder og følgende 

 

Nye A-områder: 

A område Måsskjæret/Sølasundet A17 (nytt areal – med søknad) Plankartet justeres 

A område Hysvær A18 (nytt areal – med søknad) Plankartet justeres 

 

A-område Sørvær A20 eksisterende anlegg (anlegget er flyttet, hoveddelen ligger i Herøy 
kommune, en mindre del i Vega kommune (ankerfester)) justeres i henhold faktisk areal som 
berører Vega kommune. 

 



A-område Sandvær A21 tas ut av planen (ikke etablert/omsøkt, ligger delvis i Vega og Herøy 
kommuner). 

 

Eksisterende A-områder: 

Skogsholmen opprettholdes, 

Igerøy opprettholdes, og 

Bøbukta opprettholdes i forslag i planforslaget 

 

A-områder i flerbruksområder utgår og blir rene FFFN områder eller tilsvarende jf. bestemmelsene 
til plan kap. 3.: 

 

Endringen imøtekommer uttalelser/merknader og innsigelser på flere plan og tenger ikke 
begrunnelse utover det som fremgår i vedlegg 22 til 27. Denne endringen er allerede vedtatt av 
planutvalget/formannskapet i sak 131/16, og imøtekommer innsigelse til planforslaget fra 
fylkesmannen og nordland fylkeskommune så langt det er mulig, FIN i pkt. 2, 3, og 4, NFK i vedtak, 
med begrunnelse i kommunens tilleggs vurdering i KU for disse to A-områdene og politisk vedtak. 
Kommunen vil avklare spørsmålet om akvakultur vs. Verdensarvstatus og eventuelt senere i 
planrevisjon gjøre planvedtak i forhold til en slik avklaring i senere planrevisjon. 

 

PKT 3: (begrunnelse, se vedlegg 22 og 27) 

 

NVE: 

 

Forslag til bestemmelser etter dialog med NVE: 

Planbestemmelser: Utredning av fare for kvikkleireskred 

  

I områder under marin grense med marine avsetninger, må det ved utarbeidelse av 
reguleringsplan eller ved enkeltsaksbehandling gjennomføres en geoteknisk vurdering av 
kvikkleireskredfaren. 

Hvis det blir funnet kvikkleire i området skal utbyggingens effekt på hele områdestabiliteten 
utredes av fagkyndig. Det skal også vurderes om planområdet kan bli berørt av skred som utløses 
utenfor planområdet. Undersøkelser skal være gjennomført og dokumentert før reguleringsplan 
sendes på høring. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen av disse 
dokumenteres. 

Retningslinjer: Utredning av fare for kvikkleireskred 

Det er viktig at man ved alle typer terrenginngrep og utbygging på marine avsetninger under marin 



grense (MG) og i sjø, viser aktsomhet i forhold til mulig fare for kvikkleireskred. Dette gjelder blant 
annet ved utfylling av masser i sjø, ved mudring, ved molobygging osv. I områder under marin 
grense må det ved utarbeidelse av søknadspliktige tiltak gjennomføres en geoteknisk vurdering av 
faren for kvikkleireskred. 

Hvis det blir funnet kvikkleire eller andre sprøbruddsmaterialer i området skal utbyggingens effekt 
på hele områdestabiliteten utredes av fagkyndig (geotekniker). 

Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i 
anleggsfasen og permanent jf. krav i TEK 10 kap.7 og NVEs veileder nr. 7/2014 ”Sikkerhet mot 
kvikkleireskred” eller til en hver tids gjeldende lov og retningslinjer". 

Dette er i tråd med NVEs innsigelse og fylkesmannens innsigelse i pkt. 1. 

PKT. 4: 

Reindriftsavdelingens innsigelse. 

Vega kommune er ikke et reindriftsdistrikt. Bestemmelsen gjelder ikke Vega kommune men kan tas 
inn i Kystplan Helgeland som helhet for de områdene den vil gjelde. 

PKT. 5: 

Planfaglige råd: 

Fylkeskommunen, Kystverket, NVE, Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen mfl. 

 

Fylkeskommunen: 

Kartframstillingen gjøres bedre med hensyn til stedsnavn og landområder. Plankartet navnsettes 
enkelt med stedsnavn. 

 

Kystverket har kommet med planfaglige råd når det gjelder at alle farleder skal tegnes som svart 
strek. Vi har tegnet rød strek der Nordland Fylkeskommune har kommer med sine farleder. 
Nordland er eneste fylke hvor det er deling mellom Kystverket og fylkeskommunen på farleder, og 
siden fylkeskommunen har ansvar for ferger og hurtigbåter så tegnet vi disse innmed rødt. 
Farleder tegnes om til svart strek i plankartet. 

 

NVE, jf. pkt. 3: 

Kraftlinjer, herunder luftspenn og sjøkabler tegnes inn plankartet da dette regnes som avklart, jf. 
pbl. § 11-8 d og a– hensynssone H740/ - faresone H370. 

 

Fiskeridirektoratet – 

Kommunegrensen i plankartet er korrigert/er riktig – og det gjøres derfor ingen endring. 

Fiskeområder gjøres entydige i plankartet. 



Nasjonale laksefjorder berører ikke Vega kommunes områder – ingen endringer. 

 

Statens vegvesen - 

Ingen endring i plankart. 

 

Fylkesmannen i Nordland – 

Akvakulturområde i Skogsholmen legges inn i plankartet som eksisterende anlegg jf. pkt 2. 

Fylkesmannen i Nordland konkluderer i sin innsigelse at planforslaget revideres og legges ut til ny 
offentlig høring 

 

Med bakgrunn i forslag til vedtak har vi utarbeidet forslag til plankart Vega datert 25.1.2017 med 
tegnforklaring for Kystplan Helgeland Vega. Bestemmelsene er ikke revidert men vil følge av 
vedtak og felles bestemmelser for KPH.  

 

 

PS 4/17 Drift av cafe på Nes - 2017 

Rådmannens innstilling 

1. Vega kommune lyser ut drift av cafe ihht vedlagt annonse  
2. Leiekontrakt med ny driver tegnes ihht vedlagt forslag.  

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Vega kommune lyser ut drift av cafe ihht vedlagt annonse  
2. Leiekontrakt med ny driver tegnes ihht vedlagt forslag.  

 

 

PS 5/17 Skolerute for Vega 2017 - 2018 



Rådmannens innstilling 

 

Forslag til skolerute for Vega 2017 – 2018 vedtas. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Forslag til skolerute for Vega 2017 – 2018 vedtas. 

 

 

PS 6/17 Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar å endre fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 
i henhold til rundskriv I-1/2017 HOD. 

Gjeldende fra 1.janaur 2017. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar å endre fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 
i henhold til rundskriv I-1/2017 HOD. 

Gjeldende fra 1. janaur 2017. 



 

 

PS 7/17 Planbehandling Ny 22kV sjøkabelforbindelse til Vega 

Rådmannens innstilling 

Tiltaket godkjennes jf. kommuneplan Vega. Det tas forbehold om sektormyndigheters godkjenning. 
Dispensasjonsbehandling er ikke nødvendig. 
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Behandling: 

Under denne saken møtte saksbehandler Rune Kristiansen 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tiltaket godkjennes jf. kommuneplan Vega. Det tas forbehold om sektormyndigheters godkjenning. 
Dispensasjonsbehandling er ikke nødvendig. 

 

 

PS 8/17 Salg av eiendom på Gardsøya (Rorsundet) 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar å selge sjøhustomt på 328,2 m2 i Rorsundet – område B/F/K4. 

Eiendommen legges ut til salg til høystbydende over kr 250.000,-  inkl. oppmåling, med tillegg av 
tinglysingsgebyr/dokumentavgift.  Salget finansieres over post for eiendomssalg Gardsøya. 
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Behandling: 

 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar å selge sjøhustomt på 328,2 m2 i Rorsundet – område B/F/K4. 

Eiendommen legges ut til salg til høystbydende over kr 250.000,-  inkl. oppmåling, med tillegg av 
tinglysingsgebyr/dokumentavgift.  Salget finansieres over post for eiendomssalg Gardsøya. 

 

 

 

PS 9/17 Planstrategi 2016-2019 for Vega kommune. 

Rådmannens innstilling 

Vega formannskap tar rådmannens planstrategi 2016-2017 for Vega kommune til orientering. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 10-1 gjøres forslag til planstrategi 2016-2019 for Vega 
kommune med tilhørende kunnskapsgrunnlag offentlig minst 30 dager før endelig behandling i 
Vega kommunestyre. 

 

Forslag til planstrategi med vedlegg annonseres på Vega kommunes hjemmeside og oversendes til 
Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og nabokommuner. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Hilde Sprækenhus erklærte seg inhabil i saken. Formannskapet godkjente forespørselen, og hun 
fratrådte. 

 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Vega formannskap tar rådmannens planstrategi 2016-2017 for Vega kommune til orientering. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 10-1 gjøres forslag til planstrategi 2016-2019 for Vega 
kommune med tilhørende kunnskapsgrunnlag offentlig minst 30 dager før endelig behandling i 
Vega kommunestyre. 



 

Forslag til planstrategi med vedlegg annonseres på Vega kommunes hjemmeside og oversendes til 
Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og nabokommuner. 

 

 

PS 10/17 Igangsetting - prosjekt skolemat 

Rådmannens innstilling 

1. Innkjøp av utstyr iverksettes inntil kr 460.000,-  
2. Investeringen finansieres med lån. 
 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Innkjøp av utstyr iverksettes inntil kr 460.000,-  
2. Investeringen finansieres med lån. 

 

 

PS 11/17 Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn 
med og feiing av fyringsanlegg 

Rådmannens innstilling 

 

1. Vega kommune vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

tilsyn med og feiing av fyringsanlegg med hjemmel i lov av 14. juni 2002 (brann og 
eksplosjonsvernloven) § 28 Gebyr mm. 

 

2. Gebyr for 2017 fastsettes som følger: 

a. Fyringsanlegg med vanlig skorstein pr. stk kr. 395,- eks mva 



b. Fyringsanlegg med skorsteinsløp over 11 m pr. stk. kr. 475,- eks mva 

c. Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (4 etasjer og mer) fabrikkskorsteiner 

pr. stk kr. 1.377,- eks mva 

d. Annet feierarbeid utført av feiertjenesten, utføres etter brann- og 

redningstjenestens timesats, fortiden kr. 650,- eks mva 

 

3. Årlig justering av gebyret foretas etter den til en hver tid gjeldende konsumpris indeks. 

 

Gebyrene/forskriften gjelder fom. 1.1.2017. Kommunens forskrift av 2014 oppheves. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Ordføreren foreslo nytt pkt. 4. 

Det utarbeides et informasjonsskriv til innbyggerne om den nye forskriften. 

 

Innstillinga og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

Vedtak: 

1. Vega kommune vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

tilsyn med og feiing av fyringsanlegg med hjemmel i lov av 14. juni 2002 (brann og 
eksplosjonsvernloven) § 28 Gebyr mm. 

 

2. Gebyr for 2017 fastsettes som følger: 

a. Fyringsanlegg med vanlig skorstein pr. stk kr. 395,- eks mva 

b. Fyringsanlegg med skorsteinsløp over 11 m pr. stk. kr. 475,- eks mva 

c. Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (4 etasjer og mer) fabrikkskorsteiner 

pr. stk kr. 1.377,- eks mva 

d. Annet feierarbeid utført av feiertjenesten, utføres etter brann- og 

redningstjenestens timesats, fortiden kr. 650,- eks mva 

 



3. Årlig justering av gebyret foretas etter den til en hver tid gjeldende konsumpris indeks. 

4. Det utarbeides et informasjonsskriv til innbyggerne om den nye forskriften. 

 

 

Gebyrene/forskriften gjelder fom. 1.1.2017. Kommunens forskrift av 2014 oppheves. 

 

 

 

PS 12/17 Utlysning ledige stillinger i pleie og omsorgstjenesten 

Rådmannens innstilling 

Administrasjonen gis dispensasjon til å lyse ut internt og eksternt følgende ledige stillinger: 

100 % st. som assistent kjøkken Vega sykeheim. 

  90 % st. helsefagarbeider/ hjelpepleier pr. tiden Nordstuå, Vega sykeheim 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen gis dispensasjon til å lyse ut internt og eksternt følgende ledige stillinger: 

100 % st. som assistent kjøkken Vega sykeheim. 

  90 % st. helsefagarbeider/ hjelpepleier pr. tiden Nordstuå, Vega sykeheim 

 

 

PS 13/17 Forespørsel om endring av spredetidspunkt for husdyrgjødsel 

Rådmannens innstilling 

Fristen for spredning husdyrgjødsel som er 15.09. fastholdes.  

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  



 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Fristen for spredning husdyrgjødsel som er 15.09. fastholdes.  

 

 

PS 14/17 Økonomisk støtte SMISO Nordland 

Rådmannens innstilling 

Vega formannskap støtter drift av SMISO- Nordland med kr. 5 000,-. Beløpet dekkes innenfor eget 
ansvarsområde. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Hilde Sprækenhus erklærte seg inhabil i saken. Formannskapet godkjente forespørselen  og hun 
fratrådte 

 

Ann Hege Lervåg foreslo støtte med kr. 10.000 for 2017.  

Ordfører foreslo at beløpet dekkes innenfor ansvarsområde helse, pleie og omsorg. 

 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vega formannskap støtter drift av SMISO- Nordland med kr. 10 000,- for 2017. Beløpet dekkes 
innenfor ansvarsområde helse, pleie og omsorg. 

 

 

PS 15/17 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/27/40 - fradeling av 



tilleggsareal til 1815/28/4 

Rådmannens innstilling 

Tillatelse til fradeling av inntil 2 daa tilleggstomt til fritidsformål av gnr. 27, bnr. 40 godkjennes 

i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 11, 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. Den nye matrikkelenheten skal slås sammen med gnr. 28, bnr. 4. 

 

I henhold til jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes fradeling av inntil 2 daa tilleggstomt til 
fritidsformål på gnr. 27, bnr. 40 i Vega kommune. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Tillatelse til fradeling av inntil 2 daa tilleggstomt til fritidsformål av gnr. 27, bnr. 40 godkjennes 

i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 11, 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. Den nye matrikkelenheten skal slås sammen med gnr. 28, bnr. 4. 

 

I henhold til jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes fradeling av inntil 2 daa tilleggstomt til 
fritidsformål på gnr. 27, bnr. 40 i Vega kommune. 

 

 



PS 16/17 Oppstart av arbeidet med kunnskapsinnhenting og etablering av 
prosjektgruppe. 

Rådmannens innstilling 

A. Vega kommune igangsetter arbeidet med å innhente god kunnskap med formål om å få 
belyst effekter av havbruk på ærfugldrift i verdensarvområdet.  
 
Kunnskapsgrunnlagets viktigste funksjon vil være et rent faktagrunnlag som grunnlag for 
beslutninger om forvaltning og arealdisponering i Vegaøyan verdensarvområde. 

 

B. Arbeidet organiseres som et prosjekt med formannskapet som styringsgruppe og 
rådmann som prosjektansvarlig. Følgende prosjektgruppe oppnevnes:  

 

Representant for Stiftelsen Vegaøyan verdensarv 

Representant for Vegaøyan verneområdestyre 

Representant fra Fylkesmannen i Nordland 

 

Representant / bistand fra Miljødirektoratet 

Representant / bistand fra Fiskeridirektoratet 

Representant / bistand fra Nordland fylkeskommune 

 

Rådmann oppnevner egne representanter fra administrasjonen som skal lede prosjektet. 

 

Rådmann får fullmakt til å godkjenne / velge beste anbud i tråd med godkjent bestilling. 

 

C. Prosjektgruppa skal utforme forslag til bestilling av kunnskapsinnhenting. 
● Tidsplan: Prosjektgruppa bes om å gi arbeidet meget høy prioritet jf. skisse til 

fremdriftsplan.  
● Ressurser: Kostnadsrammen for kunnskapsgrunnlaget 130 000,- (evt. 200 

000,-) og finansierer med tilskudd fra Stiftelsen Vegaøayn verdensarvområde 
og Vega verneområdestyre og evt. andre. Kommunens bidrag blir egne 
ansattes arbeidsinnsats. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 



Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

A. Vega kommune igangsetter arbeidet med å innhente god kunnskap med formål om å få 

belyst effekter av havbruk på ærfugldrift i verdensarvområdet.  

 
Kunnskapsgrunnlagets viktigste funksjon vil være et rent faktagrunnlag som grunnlag for 
beslutninger om forvaltning og arealdisponering i Vegaøyan verdensarvområde. 

 

B. Arbeidet organiseres som et prosjekt med formannskapet som styringsgruppe 
og rådmann som prosjektansvarlig. Følgende prosjektgruppe oppnevnes:  

 

Representant for Stiftelsen Vegaøyan verdensarv 

Representant for Vegaøyan verneområdestyre 

Representant fra Fylkesmannen i Nordland 

 

Representant / bistand fra Miljødirektoratet 

Representant / bistand fra Fiskeridirektoratet 

Representant / bistand fra Nordland fylkeskommune 

 

Rådmann oppnevner egne representanter fra administrasjonen som skal lede prosjektet. 

 

Rådmann får fullmakt til å godkjenne / velge beste anbud i tråd med godkjent bestilling. 

 

C. Prosjektgruppa skal utforme forslag til bestilling av kunnskapsinnhenting. 

● Tidsplan: Prosjektgruppa bes om å gi arbeidet meget høy prioritet jf. skisse til 
fremdriftsplan.  

● Ressurser: Kostnadsrammen for kunnskapsgrunnlaget 130 000,- (evt. 200 
000,-) og finansierer med tilskudd fra Stiftelsen Vegaøayn verdensarvområde 
og Vega verneområdestyre og evt. andre. Kommunens bidrag blir egne 
ansattes arbeidsinnsats. 

 

 

 

PS 17/17 Søknad om tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/27/11 - riving av del 



av naust 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps avslår søknad om rivning av bygninger – naust på sjøhustomt gnr. 27, bnr. 
11 ved Gullsvågsjøen matrikkel bygning nr. 187 683 165 med hjemmel i plan og bygningslovens § 
20-1 a og e, og § 31-5 med begrunnelse i Helgeland museums vurdering og 
kulturminnemyndighetenes vurdering, samt kommuneplan for Vega 2010 bestemmelser i § 1.4.1 
(side 22) og jf. § 3 LNF 1. 

 

Tiltakshavere, eiere av bygningene og eier av grunn gjøres spesielt oppmerksom på de 
mulighetene for tilskudd som fremgår av kulturminnemyndighetenes uttalelse og at planer for 
fremtidig bruk av bygningene/eiendommen skal fremlegges for kommunen, jf. pbl. § 31-5.. 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Under denne saken møtte saksbehandler Rune Kristiansen 

 

Ordføreren foreslo: Saken utsettes i påvente av flere undersøkelser i saken. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes i påvente av flere undersøkelser i saken. 

 

 

PS 18/17 Næringsfond - Vega Media as 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Vega Media AS et tilskudd på inntil  

kr 50 000,- i forbindelse med etablering av kino på Vega. 



 

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. 

 

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 

 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for 
bagatellmessig støtte og gruppeunntak. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Vega Media AS et tilskudd på inntil  

kr 50 000,- i forbindelse med etablering av kino på Vega. 

 

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. 

 



Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 

 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for 
bagatellmessig støtte og gruppeunntak. 

 

 

PS 19/17 Næringsfond - Vega Fiskeriutvikling as 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Vega Fiskeriutvikling AS et tilskudd på inntil  

kr 30 000,- i forbindelse med tiltak i bedriften. 

 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

● Tiltaksarbeid 
 

For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 

 

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 

 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for 
bagatellmessig støtte og gruppeunntak. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Vega Fiskeriutvikling AS et tilskudd på inntil  

kr 30 000,- i forbindelse med tiltak i bedriften. 

 

Bevilgningen gis på standardvilkår, og dekkes over konto 147040.32501,  

● Tiltaksarbeid 
 

For utbetaling av tilskudd, skal det sendes skriftlig anmodning med sluttrapport og regnskap i 
henhold til søknad og vedtak. 

 

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 

 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for 
bagatellmessig støtte og gruppeunntak. 

 

 

PS 20/17 Næringsfond - Nessyen Eiendom AS 

Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger tilskudd til drift av gjestehavna på Nes på inntil  

kr 30 000,- for året 2017. 

 

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. 

 

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 



Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 

 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for 
bagatellmessig støtte og gruppeunntak. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger tilskudd til drift av gjestehavna på Nes på inntil  

kr 30 000,- for året 2017. 

 

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. 

 

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 

 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for 
bagatellmessig støtte og gruppeunntak. 

 

 

PS 21/17 Næringsfond - Studio Vega ANS 



 Rådmannens innstilling 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Studio Vega ANS et tilskudd på inntil  

kr 40 000,- i henhold til godkjente kostnader i forbindelse med utvikling av sin bedrift. 

 

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. 

 

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 

 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for 
bagatellmessig støtte og gruppeunntak. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 09.02.2017  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

I medhold av delegasjonsreglementet pkt. 2.0 pkt. 4, fattes følgende vedtak: 

 

Formannskapet som næringsstyre innvilger Studio Vega ANS et tilskudd på inntil  

kr 40 000,- i henhold til godkjente kostnader i forbindelse med utvikling av sin bedrift. 

 

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. 

 

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra 
Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. 

 

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for 
bagatellmessig støtte og gruppeunntak. 

 


