
Møteprotokoll

Utvalg: Vega formannskap
Møtested: Skriftlig saksbehandling
Dato: 13.01.2016

Følgende faste medlemmer svarte skriftlig:

Navn Funksjon Representerer
André Møller LEDER AP
Hilde Sprækenhus NESTL AP
Berit Wika MEDL AP
Ann-Hege Lervåg MEDL SP
Arnstein Hanssen MEDL SP

Merknader

Saken ble sendt medlemmene på e-post 12.01.16, med svarfrist 13.01 kl. 14.00.

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 17/16 Tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med 
elgmerking, Vega kommune.

PS 17/16 Tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking, Vega kommune.

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 nr. 82, Norsk Institutt for naturforskning (NINA) ved Morten Heim, 

tillatelse til å lande med helikopter i utmark i forbindelse med elgmerking på Vega hovedøy, Ylvingen, 

og evt. nærliggende øyer, i Vega kommune.

Tillatelsen gjelder innenfor tidsperioden fra 1.1.2016–31.3.2016.

Samtykke fra berørte grunneiere om tillatelse til landing med helikopter på privat eiendom 

forutsettes innhentet på forhånd.

Vega formannskap anmoder til forsiktighet ved utøvelsen av lavtflyging med helikopter i nærheten av 

tettsted og bebyggelse for øvrig i kommunen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Saksprotokoll i Vega formannskap - 13.01.2016

Behandling:

Innstillinga ble enstemmig vedtatt ved skriftlig saksbehandling.

Vedtak:

Vega formannskap gir med hjemmel i § 6 (tillatelse etter søknad) i lov om motorisert ferdsel i utmark 

og vassdrag av 10.juni 1977 nr. 82, Norsk Institutt for naturforskning (NINA) ved Morten Heim, 

tillatelse til å lande med helikopter i utmark i forbindelse med elgmerking på Vega hovedøy, Ylvingen, 

og evt. nærliggende øyer, i Vega kommune.

Tillatelsen gjelder innenfor tidsperioden fra 1.1.2016–31.3.2016.



Samtykke fra berørte grunneiere om tillatelse til landing med helikopter på privat eiendom 

forutsettes innhentet på forhånd.

Vega formannskap anmoder til forsiktighet ved utøvelsen av lavtflyging med helikopter i nærheten av 

tettsted og bebyggelse for øvrig i kommunen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.


