
Du er her: Hovedside - Politisk organisering- Dokumenter fra alle utvalg- Formannskapet- Fsk-
protokoll 26.01.05

Møtested: Kommunestyresalen
Tilstede:

Ordfører Viggo Johnsen
Anne Ma. Vik
Kjell Richardsen
Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen
Ingen vara møtte for Sture Pedersen.

Dessuten møtte:

Rådmann Arne Kvensjø
Formannskapssekretær Grete F. Olsen
Plan- og ressurssjef Trond Robertsen
Leder teknisk avdeling, Jan E. Selnes.
Tiltakskonsulent Arne Osnes
Ingeniør Tore Eriksen
Eldrerådsrepresentant Fredrik Schreier.

Til innkallingen: 
Innkallingen enstemmig godkjent.

Til saksliste: 
Forsalg fra ordfører:

Som tilleggssaker oppføres:

05/00094 B-sak
SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 

05/00087 B-sak
SØKNAD OM LÅN TIL FISKEFARTØY 

05/00178 B-sak
SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE 

05/00154 B-sak
SØKNAD OM SAMTYKKE I STRUKTURERING 

05/00110 
FISKERIKONFERANSE 2005 

Anne Ma. Vik utpekes til å underskrive protokollen.

Kjell Richardsen meldte inn 2 spørsmål, hvorav et ønsket fremmet i lukket 
møte.

Enstemmig vedtak: 
Sakslisten med tilleggssaker enstemmig vedtatt.

SAKSLISTE

Utvalgs- Saksnr:
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saksnr. Tittel

0001/05 05/00124 
REFERATER OG MELDINGER 

0002/05 05/00125 
ORIENTERING UTBYGGING BØHEIMEN 

0003/05 05/00126 
STATUSRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER 

0004/05 02/01755 
HOVEDPLAN VEG - HARMONISERING AV VEGER 

0006/05 05/00094 B-SAK
SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 

0007/05 05/00087 B-SAK
SØKNAD OM LÅN TIL FISKEFARTØY 

0008/05 05/00178 B-SAK
SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE 

0009/05 05/00154 B-SAK
SØKNAD OM SAMTYKKE I STRUKTURERING 

0010/05 05/00110 
FISKERIKONFERANSE 2005 

0001/05 
REFERATER OG MELDINGER

Forslag til vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte om utdelte dokumenter i møtet:
- Forslag om at pleie- og omsorgsavdelingen leier en av omsorgsboligene.
- Vedrørende plan- og byggekomite Bø ungdomsskole.
- Rådmannens ”post-it” lapper 

Kjell Richardsen stilte spørsmål vedrørende veterinærtjenesten i Bø kommune i 
forhold til pågående streik.

Ordfører orienterte fra referatlista og orienterte i spørsmålet fra Richardsen.

Ref. innstilling.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering.
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0002/05 
ORIENTERING UTBYGGING BØHEIMEN

Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til orientering.

Behandling:

Leder teknisk avdeling, Jan E. Selnes, orienterte fra siste møte i byggekomiteen, 
samt befaring med Mattilsynet på kjøkkenet på Bøheimen. Det ligger an til at 
ferdigstillingen som var beregnet til 14.03 blir om lag 14 dager forsinket.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

0003/05 
STATUSRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til orientering.
Behandling:

Leder teknisk avdeling, Jan Erik Selnes, orienterte fra prosjektoversikten som 
følger 
vedlagt protokollen.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tatt til orientering.

0004/05 
HOVEDPLAN VEG - HARMONISERING AV VEGER

Forslag til vedtak:

1. Veier til næringsformål – Kommunalt vedlikehold skal opphøre pr. 01.01.05.
124 Jennskarveien, 260 Kaiveien , 303 Handkleppveien - brøytes frem til trafikkai, 
306 Sørsjøveien og 470 Steinsvikveien.

2. Klausulveier
Dette er veier som gruppa har klassifisert som kommunale veier. De skal være 
kommunens ansvar inntil dagens beboere flytter fra boligen eller boligen blir 
definert som fritidsbolig.
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Dette gjelder følgende veier:
127 Sletten, 133 Nordrygge, 230 Ringstadåsen, 125 Dreyersvei, 129 
Møklandsveien, 
210 Klaksjordveien, 471 Farveisa. 

3. Kommunale veier
Veier som ligger i regulert område, der grunnrettighetene er i orden og frem til 
offentlige formål eks. kaier, kirkegårder. Disse veiene foreslås fortsatt vedlikeholdt 
av kommunen. 

4. Private veier som pr. i dag vedlikeholdes av kommunen. Kommunalt vedlikehold 
skal opphøre før sommervedlikehold 2005 starter.
Årsak til at kommunalt vedlikehold skal opphøre er bl.a. at grunnrettighetene ikke 
er i orden.

106 Moveien, 112 Risesjøveien, 150 Haugveien , 161 Skorpa, 170 Haugsnesveien, 
180 Hammerveien, 181 Pollvika, 206 Innerleia, 240 Pollåsen, 261 Snarsetnesan, 
270 Lokkøyveien, 440 Dalveien, 441 Langekra, 443 Festhaugveien, 451 Villaveien, 
450 Sjøhaugveien, 435 Steinestranda, 428 Ibenhartveien, 431 Tømmerholmveien, 
427 Torgveien, 426 Finaveien, 422 Vinjehaugveien, 423 Sikanveien - fra kryss 
Bellevue og til Vettenveien, 420 Nordalstranden - vedlikeholdes til kirkegården, 
421 Kattberget, 402 Nedre Gimstad, 403 Øvre Gimstad, 401 Torsteins gate, 371 
Vekran, 370 Føreleite, 351 Nerhole, 344 Halsavegen, 343 Søberg gård, 340 
Skårvågen, 345 Storhaugen, 347 Rønningveien - Ben Nergård: si opp tinglyst 
brøyteavtale, 303 Handkleppveien - brøytes frem til trafikkai, 304 Høyfjellveien, 
405 Risvikveien, 200 Husvågen, 300 Hesthagveien, 325 Fagerhaugveien, 320 
Fiskuelvveien.

5.Kriterier for kommunal overtakelse av veier

1. Hovedutvalget for Plan- og Ressurs kan etter søknad i hvert enkelt tilfelle og 
etter avtale med eiere og brukere av privat veg, gjøre vedtak om kommunal 
overtakelse av veivedlikehold når en eller flere forutsetninger er til stede:
a) Veien tjener som adkomst til grend eller boligsamling eller på annen måte har 
tilstrekkelig befolkningsgrunnlag. Veien har en lengde og en beskaffenhet som 
påfører eierne eller brukerne urimelig store utgifter til vedlikehold.
b) Veien har vesentlig betydning som adkomst til og fra friluftsområder, offentlige 
anlegg og bygninger og lignende.

2. Følgende veier overtas ikke av kommunen med mindre særlige forhold tilsier
det:

a) Vei som tjener som adkomst til enkel industribedrift, gårdsbruk eller annen 
privat næringsvirksomhet.
b) Vei som vesentlig benyttes til fremdrift av skogsvirke.
c) Vei som tjener som avkjørsel til enkelthus eller boligblokk, rekkehus og enebolig 
i borettslag.
d) Vei som vesentlig benyttes som adkomst til hytte eller fritidsbebyggelse.

3. Eiendomsretten eller bruksretten til veigrunn som overtas skal være 10 m i
bredde (20 meter ved snuplass), slik at det blir nødvendig plass for 
snøopplagring, grøfter samt innretninger som anses nødvendig av 
trafikksikkerhetsmessige grunner, overtas vederlagsfritt av kommunen og 
skal være fri for heftelser. 

Kommunens rettigheter skal sikres ved tinglyst erklæring. Veien skal være av en 
slik 
standard at den på en forsvarlig måte kan trafikkeres av vanlige motorkjøretøy og 
kommunens snøryddings- og vedlikeholdsutstyr.
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Kommunen kan forlange at veien, før overtakelse, utbedres av grunneier eller den 
som har ansvaret for veivedlikeholdet. Arbeidet som utføres skal godkjennes av 
kommunen. 

Kommunen kan fastsette nærmere regler for krav til linjeføring, veibredde og 
teknisk utforming av veien. I de tilfeller hvor jordbruksinteresser blir berørt, skal 
saken fremstilles for hovedutvalget for plan og ressurs.

Private avkjørsler som ikke godkjennes av kommunen må settes i stand av 
grunneieren, og godkjennes av kommunen.

Overvann fra veibane og stikkrenner må til enhver tid gis fritt avløp fra 
veiområdet. Under planlegging av drenssystemet må en være spesielt 
oppmerksom på at dette tilpasses jordbruksinteressene.

Før overtakelse finner sted ska 

Sist oppdatert: 17.2.2005
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