
 

 

BØ KOMMUNE 

 

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

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 08.11.06 
Møtestart: 15.00 
Møteslutt: 20.00 
 
Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen 
 Anne Ma. Vik 
 Sture Pedersen 
 Kjell Richardsen 
 Berit Hansen møtte kl. 16.05. 
 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Leder landbruksavdelinga Tor Andersen møtte kl. 15.45. 
 Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
  
 Til innkallingen:  
 Innkallinga enstemmig godkjent. 
 
 Til saksliste:  
 Sakslisten enstemmig godkjent. 
 
 Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. 
 

 
Det ble orientert om at til slutt i møtet blir det servert middag fra kjøkkenet 
på Bøheimen. Dette er etter ønske fra politikere som ønsker å være orientert 
om hva de eldre i vår kommune får å spise. 
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SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0102/06 06/01104  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
0103/06 06/01109  
 STATUSRAPPORT INVESTERINGER PR. 24.10.06  
 
0104/06 06/01105  
 PRAKTISERING AV AREALPLAN - DRIØFTINGSSAK  
 
0105/06 06/01065  
 STATUS BUDSJETTARBEID 2007  
 
0106/06 06/01097  
 BRANNSIKRING AV RÅDHUS I OG II  
 
0107/06 06/00880 B-sak 
 UTNYTTING AV TORVRESSURSER TIL BIOBRENSEL  
 
0108/06 06/01111  
 BUDSJETTREGULERING   
 
 
0102/06  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
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Ref. innstilling. 
 
Ordfører hilste fra kommunens ungdomsleder og minnet om at det var Rock mot frafløtting til 
helga. 
 
Ordfører orienterte om: 
 

- Skatteinngangen 
- Fremtidens omsorgsutfordring 
- Møte med kystverket i forhold til ”Nittingskallen”. 
- Brev vedrørende ambulansesaken 
 

Rådmannen orienterte fra prosjektet:”Felles lønningskontor og virituelt servicekontor”. 
 
Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

  
0103/06  

STATUSRAPPORT INVESTERINGER PR. 24.10.06 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapport investeringer pr. 24.10.2006 tas til orientering.  

 

Behandling: 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Plan- og ressurssjef Trond Robertsen orienterte om diverse prosjekt 

Ordfører orienterte fra siste byggemøte for psykiatriboligene hvor det ligger an til en 
overskridelse på om lag kr.560.000,- . 

Sluttsummen ligger dermed an til om lag kr. 5.780.000. 

 

Jan E. Selnes orienterte fra kommunens arbeid med advokater og rettsak, hvor man har en frist 
til 21.november med tilsvar. Det framkom at man er uenig om hva som er gjort. 

Skanska er kontaktet i forhold til nylig oppstått lekkasje på Bøheimen, som er en garantisak. 
Skanska kommer på fredag med sine folk for å se på skaden. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Statusrapport investeringer pr. 24.10.2006 tas til orientering.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0104/06  

PRAKTISERING AV AREALPLAN - DRØFTINGSSAK 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
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Ref. innstilling. 

Rådmannen og leder på landbruksavdelinga orienterte i saken. 

Etter diskusjonen oppsummerte rådmannen følgende: 

 

 

Drøftingssaka har tidligere vært tatt opp i Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur 
(Friluftsnemda) og Hovedutvalg for Plan og Resurs (Planutvalget). 

 

Rådmannen og leder på Landbruksavdelinga orienterte i saken. 

 

Etter drøfting, debatt og dialog oppsummerte rådmannen slik: 

 

 

• Engasjementet viser at det fortsatt er behov for å ha arealplanlegging på den politiske 
agenda. 

• Denne type drøftingssaker - og i enda større grad konkret behandling av enkeltsaker – 
skal gi veiledning for skjønnsutøvelsen i den interne saksbehandling. Endring av selve 
plandokumentet krever selvsagt at formkrav blir ivaretatt – og at slike endringer 
sluttbehandles i KST. 

• Ordfører oppfordret til å ”fortsette” drøftingssaka i et senere møte. 
• De største utfordringene i forhold til plan og saksbehandling ser ut til være knyttet til 

fritidseiendom og næringsareal. 
• Enighet at det bør brukes mer tid på utvikling av næringsareal. 
• Ønske fra enkeltrepresentanter om å peke ut næringsareal for eventuell petrokjemisk 

virksomhet – regulering hvis nødvendig. 
• Viktig å kommunisere ut begrunnelsen for å kreve bebyggelsesplaner: Åpenhet, innsyn, 

innsigelsesmuligheter og prosess. 
• Kommunens representanter i alle roller skal veilede og oppmuntre søkere til løsninger i 

samsvar med plandokumentet. 
• Ser ut til å være betydelig enighet om å være liberal i forhold til eventuelle søknader 

om å dispensere fra arealkravet på naust – fra 25 opp til 35 – 40 kvaderatmeter ble 
nevnt. 

• Naust i klynge er ønskelig, prioritert og ei klar målsetting, men enighet om at det kan 
være praktiske forhold som tilsier andre løsninger. 

• Muligheter for næringsprosjekt – utvikling av en ”marina” med lagringsplass ble 
drøftet. 

• Ser ut til å være absolutt enighet om ikke å tillate beboelsesareal i naust. Dette må 
dispenasjons- behandles som fritidshus/bolighus med naust. 

• Naust med veranda/altan tillates ikke! 
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• Enighet om at det SKAL kreves bebyggelsesplan for søknader om mer enn 5 enheter på 
10 dekar eller mindre. 

• Fortsatt uklart om kravet i arealplanen skal tolkes slik at søknad om 1 enhet hvor det er 
5 fra før, skal utløse krav om bebyggelsesplan. Hvordan definere grensen for de 10 
dekar og andre praktiske problemstillinger ble reist – og stående ubesvart. En tolkning 
som tilsier at det bare kreves bebyggelsesplan for søknader om nye ”5 enheter eller 
mer…” vil være svært ressursbesparende. 

•  Eventuelle dispensasjonssøknader om bygging innenfor 50m grensen skal behandles 
strengt – den ”særlige grunnen” må være særdeles god og ikke gi grunnlag for 
presedens. Muligheter for slik bygging etter en reguleringsprosess avklart. 

 

 

Sture Pedersen presiserte: Hvor skal vi tilrettelegge for oljeaktivitet? Viktig å se på 
næringsareal og hyttebebyggelse. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

 

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Orienteringen tatt til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0105/06  

STATUS BUDSJETTARBEID 2007 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen om budsjett 2007 tas til orientering. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
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Rådmann og plan- og ressurssjef orienterte i saken. 

 

Dokumenter om budsjett og budsjettarbeid er lagt ut på kommunens hjemmesider, og finnes 
bl.a. under hovedmenyen på kommunens nettsider. 

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Redegjørelsen om budsjett 2007 tas til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

  
0106/06  

BRANNSIKRING AV RÅDHUS I OG II 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det vedtas oppstart på prosjektering, utarbeide anbudsdokumenter og innhente anbud på 
sikring av rådhus I og II i hht forprosjekt utarbeidet av Kjell Adolfsen AS datert desember 
2005. 

 

Etter at anbudene er evaluert skal disse legges fram for Formannskapet for videre behandling 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 
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Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Det vedtas oppstart på prosjektering, utarbeide anbudsdokumenter og innhente anbud på 
sikring av rådhus I og II i hht forprosjekt utarbeidet av Kjell Adolfsen AS datert desember 
2005. 

 

Etter at anbudene er evaluert skal disse legges fram for Formannskapet for videre behandling 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  
0107/06 Unntatt offentlighet §6 

UTNYTTING AV TORVRESSURSER TIL BIOBRENSEL 

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet tar orienteringen til etterretning og ber om videre løpende orientering, samt 
fremlegging av kostnadsoverslag og forslag til finansiering så snart det er skaffet oversikt over 
dette. 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte i saken. 

 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  
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Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Formannskapet tar orienteringen til etterretning og ber om videre løpende orientering, samt 
fremlegging av kostnadsoverslag og forslag til finansiering så snart det er skaffet oversikt over 
dette. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

  
0108/06  

BUDSJETTREGULERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjettreguleringen vedtas. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Budsjettreguleringen vedtas. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 
Etter at møteforhandlingene var avsluttet ble formannskapet servert 3 forskjellige 
middagsretter levert fra institusjonskjøkkenet på Bøheimen. Man ønsket å orientere seg i 
hvordan middagstilbudet er til de eldre i Bø kommune. 
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Konklusjonen var at rettene smakte godt og virket passe store. Et fint tilbud. 
 
 
 
 
Rett utskrit: 
 
Viggo Johnsen              Grete F. Olsen                        Anne Ma. Vik 
Ordfører                        Formannskapssekr.                 Varaordfører 


