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Utvalg: Vega formannskap 
Møtested: Møterommet, Rådhuset 
Dato: 30.11.2017 
Tidspunkt: 10:00 – 15:00 
 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
André Møller Leder AP 
Hilde Sprækenhus Nestleder AP 
 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Berit Wika MEDL AP 
Ann-Hege Lervåg MEDL SP 
Arnstein Hanssen MEDL SP 
 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Per Fredrik Bang Berit Wika AP 
Eirin Sannes Sleteng          Ann-Hege Lervåg             SP 

Merknader  Sak  106 – 115/17 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anders Karlsson Teknisk sjef    sak 112/17 
 

 

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. 
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Utv.saksnr Innhold Unntatt off. 
PS 106/17 Referatsaker  
PS 107/17 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/35/3 og 1815/35/15 - 

fradeling av tomt til bolig 
 

PS 108/17 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/3/70 
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Orienteringer ved ordfører: 

- Møte om kystplan 7.12 
- Møte med riksantikvaren om planarbeid i kommunene 8.12 
- Formannskapet inviteres til møte med Aktiv Vega 9.12 
- Hogst – møte med kystverket om farled til Gardsøya slik at tømmer kan skipes ut 
- Møte med Fylkesråd om samferdsel 14.12. 

 

Teknisk sjef orienterte om: 

Forslag fra arbeidsgruppe stedsutvikling Gardsøya skal prissettes. 

Omsorgsboliger, i direkte kontakt med 3 firma vedr arbeider. Kommer som sak i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PS 106/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.11.2017  

Behandling: 

Vedtak: 

RS 161/17 IMDI: Bosetting av flyktninger i 2018 

RS 162/17 Høringsuttalelse ny sjøkabel mellom Horn-Ylvingen-Vega 

RS 163/17 Tilknytning kloakk Nes-Kirkøy - pålegg 

RS 164/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/27/27 - bruksendring 

RS 165/17 Tillatelse til tiltak  - 1815/35/176 bruksendring 

RS 166/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/38/1/100 - tilbygg bolig 

RS 167/17 Tillatelse til tiltak/utslippstillatelse Byggesak - 1815/6/12 

RS 168/17 Trygg Trafikk: Forslag på medlemmer til styret for perioden 2018 - 2020 

RS 169/17 Forsvarsdep.: Regjeringens minnemedalje - heder til glemte helter. 

RS 170/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/29/35 - Piperehabilitering 

RS 171/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/38/132 - garasje/terrasse 

RS 172/17 Tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/24/8 - tilbygg redskapshus/garasje 

RS 173/17 Avslag på søknad om tillatelse til tiltak/pålegg om flytting Byggesak - 1815/38/163 - uthus 

RS 174/17 Vega Frp nedlagt 

RS 175/17 Vega Kvinne- og familielag: Familiehjelpen 

RS 176/17 Skogsholmen Grendelag: Oppfølging av nytt hurtigbåtopplegg Vega - Sandnessjøen 

RS 177/17 Tannlegesituasjonen på Sør-Helgeland 

 

 

PS 107/17 Søknad om tillatelse til tiltak - 1815/35/3 og 1815/35/15 - fradeling av tomt til bolig 

Rådmannens innstilling 

I henhold til jordloven §§ 1, 9 og 12 avslås søknad om fradeling av tilsammen inntil 1,6 daa tomt til 
boligformål på gnr. 35, bnr. 3 og gnr. 35, bnr. 15 i Vega kommune, da det fører til driftsmessige 
ulemper for landbruket og ikke verner om bruken av arealressursene. 

Vega kommune oppfordrer om å finne en annen plassering av tomt som ikke medfører så store 
arronderingsmessige ulemper. 

 



Saken vurderes ikke etter plan og bygningsloven. 
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Behandling: 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

Tillatelse til fradeling av inntil 1,6 daa tomt til boligformål av gnr. 35, bnr. 3 og gnr. 35, bnr. 15 
godkjennes i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 14, 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. Tomten gis tinglyst rett til å legge og vedlikeholde vann og avløpsledninger over 

avgivereiendommene, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-1 og 27-2. 

3. Tomten gis tinglyst rett til avkjørsel/adkomst frem til tomten, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-4. 

I henhold til jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes fradeling av inntil 1,6 daa tomt til boligformål på gnr. 
35, bnr. 3 og gnr. 35, bnr. 15 i Vega kommune, da fordelene anses mindre en ulempene. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Tillatelse til fradeling av inntil 1,6 daa tomt til boligformål av gnr. 35, bnr. 3 og gnr. 35, bnr. 15 
godkjennes i samsvar med kommuneplan 2010 BEF 14, 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. Tomten gis tinglyst rett til å legge og vedlikeholde vann og avløpsledninger over 

avgivereiendommene, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-1 og 27-2. 

3. Tomten gis tinglyst rett til avkjørsel/adkomst frem til tomten, jfr. bestemmelsene i pbl. § 27-4. 

I henhold til jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes fradeling av inntil 1,6 daa tomt til boligformål på gnr. 
35, bnr. 3 og gnr. 35, bnr. 15 i Vega kommune, da fordelene anses mindre en ulempene. 

 

PS 108/17 Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak Byggesak - 1815/3/70 - Adkomst veg til 
fritidsbolig 



Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger i medhold av plan og bygningsloven § 19 og § 20-1 dispensasjon og 
tillatelse til tiltak for fremføring av veg/adkomst over gnr. 3, bnr. 8 frem til bnr. 70 som omsøkt. Dette 
begrunnes med at tiltaket ikke vil vanskeliggjøre eller være til vesentlig hinder for fremtidig 
utnyttelse av området ihht. Kommuneplan 2010, H2. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet/dfufps innvilger i medhold av plan og bygningsloven § 19 og § 20-1 dispensasjon og 
tillatelse til tiltak for fremføring av veg/adkomst over gnr. 3, bnr. 8 frem til bnr. 70 som omsøkt. Dette 
begrunnes med at tiltaket ikke vil vanskeliggjøre eller være til vesentlig hinder for fremtidig 
utnyttelse av området ihht. Kommuneplan 2010, H2. 

 

PS 109/17 Vedtekter for Vega barnehage - endringer 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar ny ordlyd, som det framgår i saken, i følgende paragrafer i vedtektene  

for Vega barnehage: 

 

Tillegg i § 3.     VEDTEKTER OG FORMÅLSPARAGRAF.  
Ny § 10.6  Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid  
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar ny ordlyd, som det framgår i saken, i følgende paragrafer i vedtektene  

for Vega barnehage: 

 



Tillegg i § 3.     VEDTEKTER OG FORMÅLSPARAGRAF.  
Ny § 10.6  Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid  
 

PS 110/17 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune. 

Rådmannens innstilling 

 

Forvaltningsplan med handlingsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune for perioden 
2018 – 2023 vedtas. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Forvaltningsplan med handlingsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune for perioden 
2018 – 2023 vedtas. 

 

PS 111/17 Økning betalingssatser pleie - og omsorgstjenesten 

Rådmannens innstilling 

Vega kommune vedtar følgende satser for egenbetaling av tjenester fra pleie – og omsorgstjenesten, 
gjeldende fra 1.1.2018: 

 

Matsalg: 

Middag, hverdag hel kr. 100,- 

Middag, hverdag ½ kr.   90,- 

Middag, søndag hel kr. 110,- 

Middag, søndag ½ kr.   95,- 

Helpensjon kr. 3.600,- 

(Det settes en maksimumsgrense pr. mnd, tilsvarende helpensjon for salg av mat). 

 

Vaskeritjenester: 

Abonnement enslig pr.mnd kr. 350,- + mva. 



Abonnement par pr. mnd kr. 400,- + mva. 

 

Trygghetsalarm: 

Installering kr. 1.950,- + mva 

Brukerbetaling pr. mnd. kr. 230,-  

 

Hjemmehjelp: 

Timesats: kr. 265,- 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

Vedtak: 

Vega kommune vedtar følgende satser for egenbetaling av tjenester fra pleie – og omsorgstjenesten, 
gjeldende fra 1.1.2018: 

 

Matsalg: 

Middag, hverdag hel kr. 100,- 

Middag, hverdag ½ kr.   90,- 

Middag, søndag hel kr. 110,- 

Middag, søndag ½ kr.   95,- 

Helpensjon kr. 3.600,- 

(Det settes en maksimumsgrense pr. mnd, tilsvarende helpensjon for salg av mat). 

 

Vaskeritjenester: 

Abonnement enslig pr.mnd kr. 350,- + mva. 

Abonnement par pr. mnd kr. 400,- + mva. 

 

Trygghetsalarm: 

Installering kr. 1.950,- + mva 



Brukerbetaling pr. mnd. kr. 230,-  

 

Hjemmehjelp: 

Timesats: kr. 265,- 

 

PS 112/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 

Rådmannens innstilling 

• Budsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A 
• Budsjettrammen for det enkelte virksomhetsområde vedtas slik det framgår av 

budsjettskjema 1B 
• Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser 
• Skattetakst på eiendommer settes til 4 promille. 
• Fellingsavgift for elg i Vega kommune fastsettes til den gjeldende maksimalsats bestemt i lov 

og forskrift. 
• Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp 

lån på kr 14 035 000 i 2018 til finansiering av investering i anleggsmidler. 
• Kommunestyret opprettholder ansettelsesstopp i Vega kommune med formannskapet som 

dispensasjonsinstans. 
• Økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Vega 
kommune. 
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Behandling: 

Forslag fra ordfører : 

Vedlikehold kommunale veier tilføres kr. 350.000.-.  Inndekkes med prosjektfinansiering kr. 250.000 
og merinntekt på gebyr oppmåling/byggesak kr. 100.00,- 

 

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune tilføres kr. 600.000,- i 2018, 
finansieres med tilskudd kr. 300.000,- og låneopptak kr. 300.000,-.  For 2019 og 2020 hhv kr. 200.000 
og kr 55.000.  Finansieres med låneopptak. 

 

Forslag fra varaordfører : 

Ny carport for hjemmetjenestens biler ved Vega omsorgssenter med kr. 400.000,- i 2018. Finansieres 
med låneopptak. 



Innstillinga med endringer ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

Vedtak: 

• Budsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A med disse endringer i 2018: 
Vedlikehold kommunale veier tilføres kr. 350 000,-. 

Inndekkes med prosjektfinansiering kr. 250.000 og merinntekt på gebyr oppmåling/byggesak 
100.000,- 

• Budsjettrammen for det enkelte virksomhetsområde vedtas slik det framgår av 
budsjettskjema 1B med endringer i første kulepunkt. 

• Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser 
• Skattetakst på eiendommer settes til 4 promille. 
• Fellingsavgift for elg i Vega kommune fastsettes til den gjeldende maksimalsats bestemt i lov 

og forskrift. 
• Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B med følgende 

endringer:  
- Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Vega kommune tilføres  

kr. 600.000,- i 2018, finansieres med tilskudd kr 300 000 og låneopptak  
kr 300 000. For 2019 og 2020 hhv kr 200 000 og kr 55 000. Finansieres med 
låneopptak. 

- Ny carport for hjemmetjenestens biler ved Vega omsorgssenter med kr. 400.000,- i 
2018. Finansieres med låneopptak. 

• Kommunen tar opp lån på kr 14 735 000 i 2018 til finansiering av investering i anleggsmidler. 
• Kommunestyret opprettholder ansettelsesstopp i Vega kommune med formannskapet som 

dispensasjonsinstans. 
• Økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Vega 
kommune. 

 

 

PS 113/17 Fastsetting av renovasjonsgebyr 2018 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet anbefaler kommunestyret følgende vedtak: 

Kommunestyret godkjenner/vedtar følgende renovasjonsgebyrer for 2018:7 

1. Vederlagsfri levering med følgende gebyr: 
vederlagsfri levering av avfall fra privathusholdninger til gjenvinningsstasjoner, med 
virkning fra 1/5-18. 
Husholdning: kr 290,- ekskl mva pr år 
Fritidsbolig 1: kr 150,- ekskl mva pr år 
Fritidsbolig 2, 3 etc: kr 80,- ekskl mva pr år (pr stk) 

 

2. Renovasjonsgebyrer for 2018 fastsettes til: 
 



Renovasjonsgebyr 2018 

 Dunkstr   Grunn-  fri 
levering Volum  Sum   Sum  

   gebyr  fra 1. mai gebyr  eks.mva   inkl. mva  

 80 L  2 040 193 369 2 602 3 253 

 140 L  2 040 193 646 2 879 3 599 

 240 L  2 040 193 1 107 3 340 4 175 

 360L  2 040 193 2 546 4 779 5 974 

 660 L  9 342 193  9 535 11 919 

Hytte alt. 1 950 100  1 050 1 313 

Hytte alt. 2 1450 100  1 550 1 938 

Fritidseiendom nr. 2 475 53  528 660 

 

Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader 
og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. 
tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til 
gjenvinning, andre variable driftskostnader. Tillegg for vederlagsfri levering er spesifisert i 
egen kolonne. 
 

● Fritidsrenovasjon alt. 1 er pris for å benytte oppsamlingspunkt. 
● Fritidsrenovasjon alt. 2 er for de som har valgt egen dunk som tømmes på ordinær 

renovasjonsrute. 
● Det gis 50% rabatt for fritidsbolig/hytte nr. 2 eller flere. Dette må det søkes om særskilt 

til Shmil. Rabatten gjelder levering til samlingspunkt jamfør fritidsrenovasjon alt.1. 
● Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. 

mva. 
● Bringeabonnenter betaler 2/3 av 80 l abonnement. Det vil si kr. 2168,- inkl. mva 
● Gebyr for dunkbytte 200,- inkl. mva. pr. bytte der kunden henter dunken ved våre 

regionale anlegg 
● Pris for utkjøring av dunkbytte er kr. 500,- inkl. mva. Gjelder både husholdning og 

utkjøring fritids dunker. 
● Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås uendret kr. 750,- inkl. 

mva. 2 hjuls dunker (80L t.om. 360L) kr. 1.500,- inkl. mva for 660L dunker. 
Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første 
gangs gebyr.  

● Minimumsgebyr for ulovlig hen-setting av avfall på returpunkter foreslås uendret kr. 
1.500,- inkl. mva. Henviser til renovasjonsforskriften §16 om sanksjoner. 
Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å 
vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. 

● Administrasjonsgebyr er kr. 40,- per abonnent.  Dette trekkes fra kommunenes ”kommunale 
tillegg” som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året).  



 
 

Kommunens kommunale tillegg økes ikke for 2018. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

 

Vedtak: 

Formannskapet anbefaler kommunestyret følgende vedtak: 

Kommunestyret godkjenner/vedtar følgende renovasjonsgebyrer for 2018: 

1. Vederlagsfri levering med følgende gebyr: 



vederlagsfri levering av avfall fra privathusholdninger til gjenvinningsstasjoner, med virkning 
fra 1/5-18. 
Husholdning: kr 290,- ekskl mva pr år 
Fritidsbolig 1: kr 150,- ekskl mva pr år 
Fritidsbolig 2, 3 etc: kr 80,- ekskl mva pr år (pr stk) 

 

2. Renovasjonsgebyrer for 2018 fastsettes til: 
 

Renovasjonsgebyr 2018 

 Dunkstr   Grunn-  fri 
levering Volum  Sum   Sum  

   gebyr  fra 1. mai gebyr  eks.mva   inkl. mva  

 80 L  2 040 193 369 2 602 3 253 

 140 L  2 040 193 646 2 879 3 599 

 240 L  2 040 193 1 107 3 340 4 175 

 360L  2 040 193 2 546 4 779 5 974 

 660 L  9 342 193  9 535 11 919 

Hytte alt. 1 950 100  1 050 1 313 

Hytte alt. 2 1450 100  1 550 1 938 

Fritidseiendom nr. 2 475 53  528 660 

 

Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og 
andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det 
skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable 
driftskostnader. Tillegg for vederlagsfri levering er spesifisert i egen kolonne. 

 

● Fritidsrenovasjon alt. 1 er pris for å benytte oppsamlingspunkt. 
● Fritidsrenovasjon alt. 2 er for de som har valgt egen dunk som tømmes på ordinær 

renovasjonsrute. 
● Det gis 50% rabatt for fritidsbolig/hytte nr. 2 eller flere. Dette må det søkes om særskilt til Shmil. 

Rabatten gjelder levering til samlingspunkt jamfør fritidsrenovasjon alt.1. 
● Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. 

mva. 
● Bringeabonnenter betaler 2/3 av 80 l abonnement. Det vil si kr. 2168,- inkl. mva 
● Gebyr for dunkbytte 200,- inkl. mva. pr. bytte der kunden henter dunken ved våre regionale 

anlegg 
● Pris for utkjøring av dunkbytte er kr. 500,- inkl. mva. Gjelder både husholdning og utkjøring 

fritids dunker. 
● Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås uendret kr. 750,- inkl. mva. 2 



hjuls dunker (80L t.om. 360L) kr. 1.500,- inkl. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 
2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr.  

● Minimumsgebyr for ulovlig hen-setting av avfall på returpunkter foreslås uendret kr. 1.500,- inkl. 
mva. Henviser til renovasjonsforskriften §16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til SHMIL 
å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med 
oppryddingen. 

● Administrasjonsgebyr er kr. 40,- per abonnent.  Dette trekkes fra kommunenes ”kommunale 
tillegg” som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året).  

 

 

Kommunens kommunale tillegg økes ikke for 2018. 

 

 

3: 
 

 

 

PS 114/17 Søknad om dispensasjon / fradeling av landbruksareal Byggesak - 1815/29/8 - 
småhus/helårsbolig 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet/dfufps innvilger med bakgrunn i saksfremstillingen dispensasjon jf. pbl. § 19 fra 
planbestemmelser i kommuneplan 2010 § 3 LNF og pbl. § 1-8 for utnyttelse av denne parsellen til 
boligformål, da tiltaket er i sammenheng med utnyttelse av hovedbruket innenfor LNF 1 området, og 
i samsvar med eksisterende miljø, jf. kommuneplanbestemmelser i kommuneplan 2010. 



 

Formannskapet/dfufps innvilger samtidig tillatelse til fradeling av parsellen fra hovedbruket gnr. 29, 
bnr. 8 i medhold av jordlovens § 1, 9 og 12. 

Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune før endelig 
behandling/vedtak i saken. 
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Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Formannskapet/dfufps innvilger med bakgrunn i saksfremstillingen dispensasjon jf. pbl. § 19 fra 
planbestemmelser i kommuneplan 2010 § 3 LNF og pbl. § 1-8 for utnyttelse av denne parsellen til 
boligformål, da tiltaket er i sammenheng med utnyttelse av hovedbruket innenfor LNF 1 området, og 
i samsvar med eksisterende miljø, jf. kommuneplanbestemmelser i kommuneplan 2010. 

Formannskapet/dfufps innvilger samtidig tillatelse til fradeling av parsellen fra hovedbruket gnr. 29, 
bnr. 8 i medhold av jordlovens § 1, 9 og 12. 

Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune før endelig 
behandling/vedtak i saken. 

 

PS 115/17 Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark. 

Rådmannens innstilling 

Vega formannskap gir med hjemmel i § 6 (tillatelse etter søknad) i lov om motorisert ferdsel i utmark 
og vassdrag av 10.juni 1977, Norsk Institutt for naturforskning (NINA) ved Morten Heim, tillatelse til å 
lande med helikopter i utmark i forbindelse med elgmerking på Vega hovedøy og Ylvingen, og evt. 
nærliggende øyer i Vega kommune. 

Tillatelsen gelder for tidsperioden 1.1.2018-31.3.2018 og innfor feltperioden beskrevet i søknad, for å 
foreta radiomerking, veiing og evt. telling av elg. 

Samtykke fra berørte grunneiere om tillatelse til landing med helikopter på privat eiendom 
forutsettes innhentet på forhånd. 

Vega formannskap anmoder NINA til forsiktighet ved utøvelse av lavtflyging med helikopter i 
kommunen. 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 30.11.2017  

 



Behandling: 

Ingen endringsforslag.  Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Vega formannskap gir med hjemmel i § 6 (tillatelse etter søknad) i lov om motorisert ferdsel i utmark 
og vassdrag av 10.juni 1977, Norsk Institutt for naturforskning (NINA) ved Morten Heim, tillatelse til å 
lande med helikopter i utmark i forbindelse med elgmerking på Vega hovedøy og Ylvingen, og evt. 
nærliggende øyer i Vega kommune. 

Tillatelsen gelder for tidsperioden 1.1.2018-31.3.2018 og innfor feltperioden beskrevet i søknad, for å 
foreta radiomerking, veiing og evt. telling av elg. 

Samtykke fra berørte grunneiere om tillatelse til landing med helikopter på privat eiendom 
forutsettes innhentet på forhånd. 

Vega formannskap anmoder NINA til forsiktighet ved utøvelse av lavtflyging med helikopter i 
kommunen. 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

 

 

 


