
 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 07.08.2008 
Møtestart: 12.00. 
Møteslutt: 15.30. 
   
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Viggo Willassen 
 Fred Oluf Hansen møtte for Hilde Nilsen 
 Viggo Johnsen 
 Guttorm Veabø møtte for Ingelin Bakken 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 Leder teknisk avdeling Asbjørn Holm 
  
 Til innkallingen: 
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste: 
 Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres sak med uttalelse om  
 skibsvraket ”Bordale”  
 
 Votering: 
 Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. 
 
 
 Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0069/08 08/00681  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
0070/08 08/00631  
 TV-AKSJONEN 2008 - BLÅ KORS  
 
0071/08 08/00781  
 FISKERIKONFERANSE 2008  
 
0072/08 08/00786  
 BUDSJETTREGULERING 2008 FELLESFUNKSJONER OG 

POLITISKE STYRINGSORGAN  
 
0073/08 08/00856  
 STATUS INVESTERINGER 2008  
 
0074/08 08/00864  
 SKIPSVRAKET "BORDALE"  
 
 
 
0069/08  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Ordfører, rådmann og tiltakskonsulent orienterte.. 

 

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Tilleggsreferater: 

- Skriv fra Nordland fylkeskommune datert 23.07.08: Høring – Klimamelding for 
Nordland 

 

Det ble videre i møtet orientert om: 

- Bøks-møte 22.07.08 hvor utflytta studenter var invitert 

- Asylmottak / flyktningemottak 

- Bredband 

- Reginedagan 

- Recedo-stiftelsen 

- Ferieavvikling i kommunen 

- Status omorganisering 

- Forberedelser til lønnsforhandlinger 

- Næringsmøte i Oslo 07.10.08 

- Kommunalt næringsfond 2009 

- Flytting av kommunestyremøte fra 25.09.08 til 02.10.08 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering 

 

 

  
0070/08  

TV-AKSJONEN 2008 - BLÅ KORS 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årets TV-aksjon er tildelt Blå Kors Norge og er fastsatt til søndag 19. oktober. 

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Formannskapet er kommunens lokale aksjonskomite og ordfører er komiteens leder. 

Dersom andre spesielt interesserte ønsker å bistå i komitearbeidet, kan de ta kontakt med 
komiteens leder. 

 

Rådmannen oppnevner kommunal kontaktperson. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Årets TV-aksjon er tildelt Blå Kors Norge og er fastsatt til søndag 19. oktober. 

 

Formannskapet er kommunens lokale aksjonskomite og ordfører er komiteens leder. 

Dersom andre spesielt interesserte ønsker å bistå i komitearbeidet, kan de ta kontakt med 
komiteens leder. 

 

Rådmannen oppnevner kommunal kontaktperson. 

 

 

 
0071/08  

FISKERIKONFERANSE 2008 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune gjennomfører Fiskerikonferansen 2008, 25. og 26. september 2008. Budsjett for 
konferansen er kr 240 000.  Det settes av inntil kr 40 000 fra Statlig fond til dekning av 
eventuell svikt i inntekter for konferansen. 

 

Behandling: 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

Ref. innstilling. 

Tiltakskonsulenten orienterte i saken og delte ut foreløpig program. 

  

Ordfører orienterte om at formannskapets medlemmer blir påmeldt konferansen. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune gjennomfører Fiskerikonferansen 2008, 25. og 26. september 2008. Budsjett for 
konferansen er kr 240 000.  Det settes av inntil kr 40 000 fra Statlig fond til dekning av 
eventuell svikt i inntekter for konferansen. 

 

 

  
0072/08  

BUDSJETTREGULERING 2008 FELLESFUNKSJONER OG POLITIS KE 
STYRINGSORGAN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar vedlagte forslag til budsjettregulering 2008 for kommunens 
fellesfunksjoner og politiske styringsorgan. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar vedlagte forslag til budsjettregulering 2008 for kommunens 
fellesfunksjoner og politiske styringsorgan. 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

 

  
0073/08  

STATUS INVESTERINGER 2008 

 

 

Forslag til vedtak: 

Statusrapport pr 01.08.2008 tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

 

Plan- og ressurssjef Trond Robertsen og leder teknisk avdeling Asbjørn Holm orienterte i 
saken og besvarte spørsmål. 

 

Vedtak: 

Statusrapport pr 01.08.2008 tas til orientering. 

 

 

  
0074/08  

SKIPSVRAKET "BORDALE" 

 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag fra ordfører Sture Pedersen:  
   
Skipsvraket "Boardale"  
   
Formannskapet viser til de siste dagers debatt om mulige miljøtrusler fra skipsvrak på 
norskekysten - og bekymringsskriv fra ordfører i Bø til Miljøvernministeren av 18.05.2001.  
   



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Bø kommune konstaterer at Miljøvernministeren ikke har etterkommet anmodingen fra 
ordføreren i Bø om tømming av skipsvraket Boardale.  
   
I forbindelse med miljømessige vurderinger av forurensingsfaren fra vraket er det beskrevet 
flere områder med nasjonal og internasjonal verneverdi innenfor området hvor Boardale 
ligger. Vurderingene av stor verneverdi omfatter bl.a. sjøfuglområder, våtmarker, havstrand og 
gyteområder. Det drives utstrakt fiske og oppdrett i området samt at betydelige mengder egg 
og larver fra gyting av torsk driver med strømmene i området februar og april. Fylkesmannen i 
Nordland opplyser at det er store havsulekolonier i området og at disse er svært utsatt for 
eventuelle oljesøl mars til august.  
   
En vurdering av skadepotensialet fra "Boardale" som Triton Marinbiologer gjennomførte i 
1997 konkluderte bl.a. med at et punktutslipp på 25 tonn olje vil ha et betydelig 
skadepotensiale.  
   
I en statusrapport fra 2006 om tidligere undersøkte vrak med potensiell olje langs 
norskekysten, anbefales at "Boardale" skal undersøkes nærmere i 2010.  
   
Formannskapet i Bø mener en slik passiv "vente å se politikk" er helt uakseptabel og ber om at 
konkrete tiltak for tømming av vraket iverksettes så snart dette er praktisk mulig - og 
uavhengig av tidligere "kost/nytte - vurderinger" som hevdet at kostnadene ikke sto i forhold 
til miljøgevinstene.  
   
Hele det lokalpolitiske miljøet i Bø forventer en mer aktiv holding - og materialisering 
av "Føre-var-prinsippet" slik at det beskrevne "betydelige skadepotensialet" ikke rammer 
områder med nasjonal og internasjonal verneverdi, fiskeri-, oppdretts-, og reiselivsnæringa.    
     
   

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Skipsvraket "Boardale"  
   
Formannskapet viser til de siste dagers debatt om mulige miljøtrusler fra skipsvrak på 
norskekysten - og bekymringsskriv fra ordfører i Bø til Miljøvernministeren av 18.05.2001.  
   



 

 

BØ KOMMUNE  

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Bø kommune konstaterer at Miljøvernministeren ikke har etterkommet anmodingen fra 
ordføreren i Bø om tømming av skipsvraket Boardale.  
   
I forbindelse med miljømessige vurderinger av forurensingsfaren fra vraket er det beskrevet 
flere områder med nasjonal og internasjonal verneverdi innenfor området hvor Boardale 
ligger. Vurderingene av stor verneverdi omfatter bl.a. sjøfuglområder, våtmaker, havstrand og 
gyteområder. Det drives utstrakt fiske og oppdrett i området samt at betydelige mengder egg 
og larver fra gyting av torsk driver med strømmene i området februar og april. Fylkesmannen i 
Nordland opplyser at det er store havsulekolonier i området og at disse er svært utsatt for 
eventuelle oljesøl mars til august.  
   
En vurdering av skadepotensialet fra "Boardale" som Triton Marinbiologer gjennomførte i 
1997 konkluderte bl.a. med at et punktutslipp på 25 tonn olje vil ha et betydelig 
skadepotensiale.  
   
I en statusrapport fra 2006 om tidligere undersøkte vrak med potensiell olje langs 
norskekysten, anbefales at "Boardale" skal undersøkes nærmere i 2010.  
   
Formannskapet i Bø mener en slik passiv "vente å se politikk" er helt uakseptabel og ber om at 
konkrete tiltak for tømming av vraket iverksettes så snart dette er praktisk mulig - og 
uavhengig av tidligere "kost/nytte - vurderinger" som hevdet at kostnadene ikke sto i forhold 
til miljøgevinstene.  
   
Hele det lokalpolitiske miljøet i Bø forventer en mer aktiv holding - og materialisering 
av "Føre-var-prinsippet" slik at det beskrevne "betydelige skadepotensialet" ikke rammer 
områder med nasjonal og internasjonal verneverdi, fiskeri-, oppdretts-, og reiselivsnæringa.    
 

 
 
 
 
 
Rett utskrift: 
 
Sture Pedersen                        Grete F. Olsen                      Viggo Willassen 
Ordfører                                  Formannskapssekr.              Repr. 
 
  


