
 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 
Møtested:        Kommunestyresalen 
Møtedato:        21.03.2013 
Møtestart:        Kl. 12.00 
Møteslutt:        Kl. 17.30  
 
Tilstede:  Ordfører Sture Pedersen 

Tom Tobiassen 
Sunniva Dahl 
Arne Andersen 
Synnøve Solsem Olsen møtte for Harry - Erik Hanssen 
Kjell Richardsen 
Geir Viggo Pedersen 
Steinar Lihaug 
Fred O. Hanssen 
Frode Pettersen 
Ivan Andreassen 
Hilde Nilsen 
Viggo Willassen 
Atle Olsen 
Svein Helge Martinussen 
Brith Unni Willumsen 
Gøril Karlsen møtte for Anne Ma. Vik 
Tor Andersen 
Marit Pedersen møtte for Svein Tobiassen 

Fra Eldrerådet møtte: 
Fredrik Schreier 
Einar F. Johnsen 

Dessuten møtte: 
Rådmann Merethe Skille 
Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
Teknisk sjef Einar Botnmark 
Helse- og sosialsjef Jim Gundersen 
Økonomisjef Trond Robertsen 
Skole- og barnehagesjef Gundar Jakobsen 
Næringskonsulent Arne Osnes 
Fra Nav møtte Gøril Johnsen 
Kirkeverge Tormod Johannessen 
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 Til innkallingen:  
 
 Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
  
 Til sakslisten: 
 
 - Sak 3/13 utgår – ikke behandlet av formannskapet. 
 - Budsjettreguleringssak 20/13 behandles etter Nergårdsaken 6/13. 
 
 Ordfører opplyste at det til møtet foreligger 1 interpellasjon fra Venstre  
 v/Svein Helge Martinusen, og et spørsmål innsendt av SP v/Tor Andersen. 
 Disse behandles i slutten av møtet. 
 
 Forslag fra Atle Olsen: 
 Sak nr. 6/13 strykes av sakslisten med bakgrunn i saksbehandlingsfeil. 
 Saken har ikke vært behandlet i tråd med vedtaket i sak 87/12 og må derfor  
  avvises. 
 
 Votering  
 Forslag om å ikke behandle Nergårdsaken falt med 4 stemmer mot 15  
 stemmer. 
   
 Sakslisten med øvrige endringsforslag enstemmig vedtatt.  
 
 Arne Andersen og Gørild Karlsen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 

 

 
SAKSLISTE 

 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
1/13 13/144  
 REFERATER OG MELDINGER 
 
2/13 13/145  
 ORDFØRERENS HJØRNE  
 
3/13 11/1672  
 FASTSETTING AV SALGSPRIS PÅ EIENDOM I SKAGEN GNR/BN R 

18/129 LONE LAMARK. (Utgår – se godkjenning av protokollen) 
 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

4/13 12/232  
 TURISTINFORMASJON  
 
5/13 13/45  
 FORSLAG TIL PLANPROGRAM AREALPLAN  
 
6/13 12/804  
 DRIFTSENDRINGER NERGÅRD BØ AS  
 
7/13 13/138  
 ENDRING AV DET ORGANISATORISKE SAMARBEIDET MELLOM 

KOMMUNENE OG NORDLANDSSYKEHUSET HELSEFORETAK 
ETABLERING AV OSO 

 
8/13 12/84  
 FORSLAG TIL NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER ETTER HØRING  
 
9/13 12/417  
 KJØP AV TOMT I EIDETSJØEN - SALG AV TOMTER I EIDETS JØEN 

BYGGEFELT SØKER: ULRIKSEN EIENDOM OG UTLEIE 
 
10/13 12/430  
 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN I SØBERG HAMN 

(SKÅRVÅGEN)  
 
11/13 12/551  
 REGULERING AV BUDSJETT 2013  
 
 
 
1/13  

REFERATER OG MELDINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 
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Svein Helge Martinussen etterlyste flere referater til kommunestyremøtene, og ba ordfører 
sjekke opp rutinene. 

 

Ordfører orienterte om formannskapets vedtak i sak ”Orientering og oppfinansiering av 
prosjekt Vinje barnehage. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 
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ORDFØRERENS HJØRNE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringen tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ordfører orienterte om: 

- Regnskapsavslutning 2011 og 2012 

- Høring i sak om leveringsplikt 

- RenoVest a/s - selskapsform 

Fylkesmannens Årskonferanse 

- Ønske om gruppeledermøte 2-3 ganger pr. år. De første møtene er lagt til 
10.05. og 14.06.13 

- Vinmonopol 

- Notat til rådmannen om ensomhet i vår kommune. Vil komme som egen 
sak 

- Bredband, søknad om tilskudd sendt 

-  

- Skolefaglig dag, mangler påmelding fra en del parti 

- Skolefaglig gruppe kommunal, Gode skoleeiere for Nord Norge 
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( Varaordfører påmeldt til KS.) 

- Kobbvågen - forprosjekt 

 

Enstemig vedtak: 

Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 
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FASTSETTING AV SALGSPRIS PÅ EIENDOM I SKAGEN GNR/BN R 18/129 

LONE LAMARK 

 

Saken utgår – se godkjenning saksliste. 
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TURISTINFORMASJON 

 

 

Forslag til vedtak: 

Turistinformasjon vedtas lokalisert i 2013 på Kråkberget som et prøveprosjekt. Dialogen og 
samarbeidet mellom næringslivet og Bø kommune fortsetter gjennom evaluering og anbefaling 
av drift og lokalisering av turistinformasjon for 2014.     

 

Behandling: 
Ref. formannskapets innstilling. 

Forslag fra Brith-Unni Willumsen:    

Turistinformasjonen for Bø opprettholdes på Bø Museum for 2013, som tilbudt. 

I løpet av inneværende år vurderes muligheten for å finansiere gjenopprettelse og drift av 
turistinformasjonen i Ryggedalen. Det forutsetter at turistinformasjonens åpningsperiode 
utvides til 16.06. – 30.09. 
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Forslag fra Tor Andersen: 

Turistinformasjonen i Ryggedalen åpnes på nytt, og merkostnadene dekkes ved å tilføre 
kulturetaten ekstra midler. 

 

Brith Unni Willumsen trakk sitt forslag. 

 

Fred Oluf Hanssen: 

Fremmet forslag, likt forslag som Willumsen trakk. 

 

Geir Viggo Pedersen ba om gruppemøte som ble innvilget. 

 

Votering over 3 forslag. 

- Votering over forslaget fra Tor Andersen om å flytte tilbake til Ryggedalen: fikk 6 stemmer  

  og falt. 

 

- Ved alternativ votering mellom forslag fra Fred Oluf Hansen og formannskapets innstilling,  

  ble formannskapets innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 9 stemmer. 

 

Vedtak: 

Turistinformasjon vedtas lokalisert i 2013 på Kråkberget som et prøveprosjekt. Dialogen og 
samarbeidet mellom næringslivet og Bø kommune fortsetter gjennom evaluering og anbefaling 
av drift og lokalisering av turistinformasjon for 2014.     
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FORSLAG TIL PLANPROGRAM AREALPLAN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til planprogram vedtas med følgende tilføyelser: 

 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

Nytt kulepunkt under pkt. 2.2. 

- Arealplanen skal være samordnet med kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Nytt punkt under pkt. 3.3. 

- Det skal tas hensyn til og høyde for eventuelle nye punkt næringsbehov i kystsonen og ellers. 

- Mulige behov fra energi og mineralnæringa. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Forslag til planprogram vedtas med følgende tilføyelser: 

 

Nytt kulepunkt under pkt. 2.2. 

- Arealplanen skal være samordnet med kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Nytt punkt under pkt. 3.3. 

- Det skal tas hensyn til og høyde for eventuelle nye punkt næringsbehov i kystsonen og ellers. 

- Mulige behov fra energi og mineralnæringa. 

 
 
  
6/13  

DRIFTSENDRINGER NERGÅRD BØ AS 

 

 

Forslag til vedtak: 

Se formannskapets innstilling. 

 

Behandling: 
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Ref. innstilling. 

 

Forslag fra Tor Andersen: 

På bakgrunn av saksframlegg og foreliggende forslag til avtale mellom Bø kommune og 
Nergård Bø a/s fremmes flg. forslag til vedtak: 

 

”Kommunestyret i Bø vedtar ikke fremlagte forslag til avtale mellom Bø kommune og Nergård 
Bø a/s som tar sikte på å frita Nergård for vilkåret om industriplikt knyttet til ervervstillatelsen 
og 1,35 torsketrålkonsesjon”. 

 

Kommunestyret ønsker å presisere: 

 

- alternativ løsning for industri, herunder samarbeid med andre, krever ikke 
fritak fra industriplikten – forutsatt at man skal drive industrivirksomhet. 

- Leveringsplikten for trålerne reguleres av en egen forskrift vedtatt av 
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) – kan ikke vedtas av Bø kommune og 
bør ut av avtalen. Dersom deler av trålkvoten skal fiskes på annen måte / av 
kystflåten / eller annet, må dette søkes om til FKD. Industriplikten for 
landanlegget er ikke til hinder for dette – tvert imot kan dette være et godt 
argument for å få en fleksibel ordning for trålkvoten.  

- Industriplikt ikke et hinder for nisjeproduksjon. 

- Industriplikt ikke et hinder for å arbeide for utvikling av alternativer, så 
lenge man ønsker alternativ produksjon. NB! Det må ikke gis anledning til 
splitting av eierskap på anlegg og fartøy (ref. forslag i ny forskrift om 
innskjerping av lerverings- / bearbeidingsplikt). 

- Levendefangst og lokaliteter hindres ikke av industriplikt. 

 

Konklusjonen må være at avtalen bygger på feil premiss. Industriplikten er ikke til 
hinder for utvikling av ønsket alternativ drift ved anlegget ved Steinesjøen. En 
oppheving av industriplikten vil i dette tilfellet ikke være i samsvar med myndighetens 
innskjerping av regelverket som kommer til uttrykk i ny forskrift. 

 

Svein Helge Martinussen ba om pause. 

 

Forslag fra Svein Helge Martinussen: 

Saken utsettes med følgende begrunnelse: 
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1. Fiskerinæringen i Bø har ikke vært spurt og involvert i prosessen. 

 

2. Det er uklarhet i avtalens ordlyd pkt. 2.1.3 vedr. salg av anlegget. 

 

3. Det foreligger et nytt innspill fra Stocco A/S hvor selskapet uttrykker interesse for  

    mottak av trålfisk over kai i Bø for bearbeidelse. 

 

Voteringer:  

Ved votering over utsettelsesforslaget fra Svein H. Martinussen falt dette med 7 mot 12 
stemmer. 

Ved votering over formannskapets innstilling og forslag fra Tor Andersen, ble formannskapets 
innstilling vedtatt med 12 mot 7 stemmer. 

 

Tor Andersen ba om at hans forslag ble tatt med som protokolltilførsel. 

 

 

Vedtak: 
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ENDRING AV DET ORGANISATORISKE SAMARBEIDET MELLOM 
KOMMUNENE OG NORDLANDSSYKEHUSET HELSEFORETAK 

ETABLERING AV OSO 

 

Forslag til vedtak: 

1. Bø kommune slutter seg til det fremlagte forslaget til etablering av nytt overordnet 
samarbeidsorgan mellom kommunene i Nordland og Nordlandssykehuset HF (OSO) 

2. Bø kommune slutter seg til det fremlagte forslaget til mandat for OSO. 
 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Bø kommune slutter seg til det fremlagte forslaget til etablering av nytt overordnet 
samarbeidsorgan mellom kommunene i Nordland og Nordlandssykehuset HF (OSO) 

 
2. Bø kommune slutter seg til det fremlagte forslaget til mandat for OSO. 
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FORSLAG TIL NAVN PÅ ADRESSEPARSELLER ETTER HØRING 

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapets forslag til adresseparsellnavn fra møte den 10.01.13 legges til grunn med 
følgende endring: 

Sjøhaugveien og Villaveien bytter plass slik at de samsvarer med gjennomført skilting. 

Likeså endres Bjarne Wiiks vei til Wiikveien, og Snarsetnesan endres til Snarsetveien. 
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Etter disse endringene sendes saken Stedsnavntjenesten for endelig tilråding. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Forslag fra Arne Fr. Andersen: 

127 Annaveien 

148 Hovdenveien 

   85 Sævtjønnsveien 

   90 Skårvågsveien 

 

Forslag fra V v/ Svein Helge Martinussen: 

- Sævtjønna – Arne Johnsens vei 

- Bak rådhuset mot barnehagen - Søster Annas vei 

- Fylkesveien forbi rådhuset – Rådhusveien eller Straume nr. 

 

- Beholde gårdsnavn med nr. uten endingen vei. 

- Bøfjerdingen – veien rundt Bø /FV 901 + RV 820) 

 

Forslag fra Synnøve S. Olsen: 

Rissjyveien til byggefeltet (opp til Olav Eliassen) får navnet. Mary Bruns vei 

 

Votering: 

Formannskapets innstilling med tilleggsforslag i kommunestyremøtet enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapets forslag til adresseparsellnavn fra møte den 10.01.13 legges til grunn med 
følgende endring: 

Sjøhaugveien og Villaveien bytter plass slik at de samsvarer med gjennomført skilting. 

Likeså endres Bjarne Wiiks vei til Wiikveien, og Snarsetnesan endres til Snarsetveien. 

 

Etter disse endringene sendes saken Stedsnavntjenesten for endelig tilråding. 
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Tillegg fra kommunestyrets behandling 21.03.13: 

 

127 Annaveien 

148 Hovdenveien 

   85 Sævtjønnsveien 

   90 Skårvågsveien 

 

- Sævtjønna – Arne Johnsens vei 

- Bak rådhuset mot barnehagen - Søster Annas vei 

- Fylkesveien forbi rådhuset – Rådhusveien eller Straume nr. 

- Beholde gårdsnavn med nr. uten endingen vei. 

- Bøfjerdingen – veien rundt Bø /FV 901 + RV 820) 

- Rissjyveien til byggefeltet (opp til Olav Eliassen) får navnet. Mary Bruns vei 
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KJØP AV TOMT I EIDETSJØEN - SALG AV TOMTER I EIDETS JØEN 
BYGGEFELT 

SØKER: ULRIKSEN EIENDOM OG UTLEIE 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret viser til brev/søknad fra Ulriksen eiendom datert den 22.01.13. 

Kommunen tilbyr Ulriksen kroner 25.000,- for gnr 66 bnr 71.  

Ulriksen må bekrefte overfor Kommunen at pengeheftelsene i eiendommen 66/71 er slettet. 

 

Videre tilbys Ulriksen å kunne få overta tomtene 22,24 og 26 i Eidetsjøen byggefelt.  

Grensa mellom tomt 26 og gangveien plasseres 2 meter fra regulert veigrense. 

Kjøper må besørge fjerning av det falleferdige uthuset på tomten. 

Kjøpesummen blir kroner 25.000,-/tomt. 

Kommunal tilkoblingsavgift på kroner 75.000,- må innfris før skjøte utstedes. 
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Kjøper dekker omkostningene med fradeling/tinglysing. 

Kjøper oppfordres til å sette seg inn i reguleringsbestemmelsene for området. 

Tilbudet står ved lag frem til 01.09.13. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Eidetsjøen byggefelt med hensyn til bruk av gangvei til kjørevei, tomteinndeling i plan, og 
plassering av bygning (en bygning på 3 planlagte tomter). 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1 bokstav m, innvilges tillatelse til etablering av tomtene 22,24 og 26 
i Eidetsjøen byggefelt til en enhet. Delingen skjer fra gnr 66 bnr 16. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Gjenpart av vedtaket sendes: Eier av gnr 66 bnr 90. 
 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillinga enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret viser til brev/søknad fra Ulriksen eiendom datert den 22.01.13. 

Kommunen tilbyr Ulriksen kroner 25.000,- for gnr 66 bnr 71.  

Ulriksen må bekrefte overfor Kommunen at pengeheftelsene i eiendommen 66/71 er slettet. 

 

Videre tilbys Ulriksen å kunne få overta tomtene 22,24 og 26 i Eidetsjøen byggefelt.  

Grensa mellom tomt 26 og gangveien plasseres 2 meter fra regulert veigrense. 

Kjøper må besørge fjerning av det falleferdige uthuset på tomten. 

Kjøpesummen blir kroner 25.000,-/tomt. 

Kommunal tilkoblingsavgift på kroner 75.000,- må innfris før skjøte utstedes. 

Kjøper dekker omkostningene med fradeling/tinglysing. 
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Kjøper oppfordres til å sette seg inn i reguleringsbestemmelsene for området. 

Tilbudet står ved lag frem til 01.09.13. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Eidetsjøen byggefelt med hensyn til bruk av gangvei til kjørevei, tomteinndeling i plan, og 
plassering av bygning (en bygning på 3 planlagte tomter). 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1 bokstav m, innvilges tillatelse til etablering av tomtene 22,24 og 26 
i Eidetsjøen byggefelt til en enhet. Delingen skjer fra gnr 66 bnr 16. 

 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker. 

Det henvises til Pbl § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Gjenpart av vedtaket sendes: Eier av gnr 66 bnr 90. 

 

Synnøve Solsem Olsen ble etter søknad permittert kl. 17.00. Ingen vara overtok i møtet.  
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GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN I SØBERG HAMN (SKÅRV ÅGEN) 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12, oppheves den reguleringsplan for Hamn som 
ble godkjent av Kommunestyret i møte den 29.06.92. Likeså oppheves den bebyggelsesplan 
for Hamn som ble godkjent av Planutvalget i møte den 08.11.94. 

Med samme hjemmel godkjennes den reguleringsplan for Hamn som ble vedtatt lagt til 
offentlig ettersyn av Formannskapet i møte den 15.11.12.  

Videre godkjennes tilhørende bestemmelser til planen som følgende: 

 

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAMN 

 

Dato:  2.10.2012    
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Dato for siste revisjon: 21.02.2013 
Dato for kommunestyrets vedtak/departementets stadfesting:  

I 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.  

 
II 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 er planområdet regulert til følgende formål:  
 

PBL.12-5. Nr.1: Bebyggelse og anlegg 

FB1-FB3 Fritidsbebyggelse  

U1-U4           Utleiehytter med servicebygg 

FB/U1-FB/U6 Fritidsbebyggelse/Utleiehytter 

UOA Felles uteoppholdsareal 

AV Avløpsanlegg 

R1-R2 Renovasjonsanlegg 

 

PBL.12-5. Nr.2:  Private samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

V1 Kjørevei  

V2  Kjørevei – avkjørsel til FB/U2 

P1-P3 Parkeringsplass   

 Annen veggrunn – grønt areal 

TA Annen veggrunn – teknisk anlegg 

 

PBL.12-5. Nr.5: LNF samt reindrift 

FR1-FR2 Friluftsformål  

 

PBL.12-5. Nr.6: Bruk og vern av sjø og vassdrag 

SA Småbåthavn 

 

1 GENERELT 

 

Det etableres 3 felles parkeringsplasser innenfor planområdet med 20 parkeringsplasser.  
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Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon må utføres så skånsomt som mulig for å ta vare på 
naturpreget. Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en 
hensiktsmessig plassering av hytta. Tomteeierne har ansvar for å sette i stand tomtene etter 
hvert som utbygginga blir ferdig. Det bør ikke foretas sprengingsarbeider i byggetomtene 
dersom det kan unngås.  
 
Forbud mot oppføring av permanent gjerde.  
 
Håndtering av avfall - felles renovasjon. 
 
Dokumentasjon. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det legges ved situasjonsplan på 
utsnitt av reguleringskartet i målestokk 1:500 som viser plassering av bygninger. I tillegg skal 
det legges ved profiler (målestokk 1:100) av eksisterende terreng med bygg inntegnet. 
Nabovarsel og tegninger av fasader. 
 
Fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datanett skal legges i planområdet nedgravd. 
 
Kulturminner. Dersom det i forbindelse med tiltak i mark blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeid straks stanses i den grad det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på 5 meter, jfr. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr.50,§8. 
Melding skal snarest sendes til Nordland fylkeskommune, kultur- og miljøavdelingen og 
Sametinget slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Eksempel på automatisk fredede kulturminner 
er helleristninger, brent leire, keramikk, groper med trekull og/eller brent stein etc...  
 
2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

2.1 FB1 – FB3 fritidsbebyggelse  

 

2.2 FB/U1-FB/U6 fritidsbebyggelse med utleiemulighet.  

 

2.3 U1-U3 utleiehytter 

U4 Servicebygg for turister som benyttes av leiemuligheter i FB/U1-FB/U6 og U1-U3. 
Servicebygg vil bestå av resepsjon, nødvendige arealer for bearbeiding og oppbevaring 
av fisk (sløyerom, fryserom, lagerrom), vaskeri, toalett. I 2.etg er det tillat å innrede en 
hybel for bestyrer.  

 

Felles bestemmelser for alle bygg: 

Størrelse 
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Maks grunnflate for hytte er 60m2. Terrasser uten overbygg regnes ikke med i arealet. 
Størrelse per terrasse maks 40m2 innenfor byggegrenser. 

Maks grunnflate for servicebygg er 90m2.  

Maks grunnflate for tomt 19 er 75m2 

Maks byggehøyde er 2 etasje; Maks gesimshøyde er 5,0m over gulv i hovedetasje. Gulvet må 
ikke ligge høyere enn 0,6m over gjennomsnittlig terrengnivå.  
Bod/uthus skal bygges i tiknytning til hytta ikke som eget bygg. Maks grunnflate er 6m2 per 
hytte. 
Bod/uthus for FB1-FB3 kan bygges som eget bygg. Maks grunnflate er 10m2. 
 
Brannsikring 
Den som fører opp bygning nærmere nabogrense enn det Pbl § 29-4 tillater, og hvor det ikke 
foreligger særskilt tillatelse fra nabo, skal prosjektere og utføre bygningen slik at nabo kan føre 
opp bygning på sin eiendom i samsvar med Pbl § 29-4 uten å pålegges ekstra brannsikring. 

 

Tomter 

Tomt nr. 1-4, 7-10, 12-13, 15-20 kan bebygges med ei hytte 

Tomt nr. 5 og 21 kan bebygges med ei dobbelhytte 

Tomt nr 6 og 11 kan bebygges med opptil 3 hytter 

Tomt nr.14 kan bebygges med opptil 7 hytter  

 

Utforming, farge og materialbruk 

Bebyggelsen i hele feltet skal ha en enhetlig og harmonisk utforming 
Fasadene skal være av trematerialer. I deler av fasadene kan det brukes naturstein.  

Fargebruk på hytter og boder - Det skal benyttes naturlige sjatteringer av rød farge på hytter og 
boder. Bygningsdetaljer som vindusinnramming, dører og lignende kan males i kontrastfarger 
som for eksempel hvitt. Det skal opplyses om farge ved bygemelding og fargene skal 
godkjennes av kommunen. 

 

Plassering  

Det utskilles tomt til hver hytte som vist i planen. Ved fradeling av enkelt tomt kan 
tomtegrenser i mindre grad justeres med hensyn til terrengtilpasning.  

Takvinkel skal være mellom 27 og 42 grader. 

 

Universell utforming – servicebygg, felles oppholdsareal og minst 2 av utleiehytter i område 
U3 skal i største grad tilfredsstille regler for universell utforming. 
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2.4 AV - Avløpsanlegg 

 Felles septiktank. Alle hytter innenfor område skal tilknyttes anlegget.  

 

2.5 R1-R2 - Renovasjonsanlegg 

 Område avsatt for plassering av felles avfallkonteinere 

 

2.6 UOA - Uteoppholdsareal  

Det er tillat med å sette opp lekestativer, enkle sittegrupper, grillplass, evt. grillhytte i 
området. 

 

 

3.        SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTU R 

 

3.1 Kjørevei skal opparbeides inntil 4 meters bredde. Skråninger/sideareal tilknyttet vegen 
skal tilsås. 

 

3.2. Annen veggrunn – grønt areal. Skjæring/fylling langs veien.  

 

3.3.      Annen veggrunn – teknisk anlegg TA. Området for plassering av trafo. 

 

3.4. P1-P3 er felles parkeringsplasser som skal betjene hyttebrukere og gjester i 
planområdet. Parkeringsplasser skal bygges ut i samme takt som hyttebyggingen.  

Fordeling av parkeringsplasser: 

FB/U1  – parkeringsplass P3 

FB/U2  – på egen tomt og parkeringsplass P1, P2 

FB/U3   – på egen tomt og parkeringsplass P1, P2 

FB/U4  – på egen tomt og parkeringsplass P3 

FB/U5  – på egen tomt og parkeringsplass P3 

FB1    – på egen tomt og parkeringsplass P2 

FB2-FB3  – på egen tomt og parkeringsplass P3 

U1-U3  – parkeringsplasser internt i området U3, som også skal betjene besøkende for 
U1-U3, ved behov suppleres med P3 

U4   – på egen tomt og parkeringsplass P3 
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4 LNFR OMRÅDER 

 

4.1  Friluftsformål.  

I friluftsområdet skal vegetasjonen bevares. Det er ikke tillatt å sette opp 
bygningsmessige installasjoner. 

 

5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 

5.1 SA1 – småbåtanlegg 

Innen område for småbåtanlegg tillates etablering av ett landfeste for flytebrygge og en 
rampe for sjøsetting av båter. 

Det tillates en flytebrygge med opp til 40 plasser for båtfortøyning. Søknad leveres til 
Bø kommune. 

 

6 Rekkefølgebestemmelser 

 

6.1  Før bygninger tas i bruk skal: 

o Eksisterende vei utbedres. 
o Fjellskjæringer langs veien skal være tilfredsstillende sikret. 

 

6.2  Før bygninger tas i bruk skal vei, vann, avløp og strøm være ferdig utbygd. 
Utslippstillatelse skal være gitt av kommunen. Parkeringsplasser opparbeides i takt 
med utbygging og skal senest være ferdig utbygd når bygning tas i bruk. 

 

6.3 Krysset mellom fv 903 og den private Krumsvågveien må utformes slik at det 
tilfredsstiller kravene til geometrisk utforming og siktkrav, jf vegnormalen 017 og 
håndbok 263. 

 

 Tiltakshaver er ansvarlig for at disse bestemmelsene oppfylles.   
   

 

Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven (samt tilhørende 
Teknisk forskrift) og kommunens vedtekter til denne.  
Planutvalget har adgang til å gi dispensasjon fra planen og bestemmelsene i tilfeller der 
bestemmelsene i Pbl § 19-2 er oppfylt. 
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Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker, jf. 
Pbl § 1-9. 

 

Eventuelle krav om innløsning eller krav om erstatning må være fremsatt skriftlig til 
kommunen innen tre år, jf. Pbl §§ 15-2 og 15-3. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12, oppheves den reguleringsplan for Hamn som 
ble godkjent av Kommunestyret i møte den 29.06.92. Likeså oppheves den bebyggelsesplan 
for Hamn som ble godkjent av Planutvalget i møte den 08.11.94. 

Med samme hjemmel godkjennes den reguleringsplan for Hamn som ble vedtatt lagt til 
offentlig ettersyn av Formannskapet i møte den 15.11.12.  

Videre godkjennes tilhørende bestemmelser til planen som følgende: 

 

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAMN 

 

Dato:  2.10.2012    

Dato for siste revisjon: 21.02.2013 
Dato for kommunestyrets vedtak/departementets stadfesting:  

I 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.  

 
II 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 er planområdet regulert til følgende formål:  
 

PBL.12-5. Nr.1: Bebyggelse og anlegg 

FB1-FB3 Fritidsbebyggelse  
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U1-U4           Utleiehytter med servicebygg 

FB/U1-FB/U6 Fritidsbebyggelse/Utleiehytter 

UOA Felles uteoppholdsareal 

AV Avløpsanlegg 

R1-R2 Renovasjonsanlegg 

 

PBL.12-5. Nr.2:  Private samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

V1 Kjørevei  

V2  Kjørevei – avkjørsel til FB/U2 

P1-P3 Parkeringsplass   

 Annen veggrunn – grønt areal 

TA Annen veggrunn – teknisk anlegg 

 

PBL.12-5. Nr.5: LNF samt reindrift 

FR1-FR2 Friluftsformål  

 

PBL.12-5. Nr.6: Bruk og vern av sjø og vassdrag 

SA Småbåthavn 

 

1 GENERELT 

 

Det etableres 3 felles parkeringsplasser innenfor planområdet med 20 parkeringsplasser.  
 
Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon må utføres så skånsomt som mulig for å ta vare på 
naturpreget. Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en 
hensiktsmessig plassering av hytta. Tomteeierne har ansvar for å sette i stand tomtene etter 
hvert som utbygginga blir ferdig. Det bør ikke foretas sprengingsarbeider i byggetomtene 
dersom det kan unngås.  
 
Forbud mot oppføring av permanent gjerde.  
 
Håndtering av avfall - felles renovasjon. 
 
Dokumentasjon. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det legges ved situasjonsplan på 
utsnitt av reguleringskartet i målestokk 1:500 som viser plassering av bygninger. I tillegg skal 
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det legges ved profiler (målestokk 1:100) av eksisterende terreng med bygg inntegnet. 
Nabovarsel og tegninger av fasader. 
 
Fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datanett skal legges i planområdet nedgravd. 
 
Kulturminner. Dersom det i forbindelse med tiltak i mark blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeid straks stanses i den grad det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på 5 meter, jfr. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr.50,§8. 
Melding skal snarest sendes til Nordland fylkeskommune, kultur- og miljøavdelingen og 
Sametinget slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Eksempel på automatisk fredede kulturminner 
er helleristninger, brent leire, keramikk, groper med trekull og/eller brent stein etc...  
 
2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

2.1 FB1 – FB3 fritidsbebyggelse  

 

2.2 FB/U1-FB/U6 fritidsbebyggelse med utleiemulighet.  

 

2.3 U1-U3 utleiehytter 

U4 Servicebygg for turister som benyttes av leiemuligheter i FB/U1-FB/U6 og U1-U3. 
Servicebygg vil bestå av resepsjon, nødvendige arealer for bearbeiding og oppbevaring 
av fisk (sløyerom, fryserom, lagerrom), vaskeri, toalett. I 2.etg er det tillat å innrede en 
hybel for bestyrer.  

 

Felles bestemmelser for alle bygg: 

Størrelse 

Maks grunnflate for hytte er 60m2. Terrasser uten overbygg regnes ikke med i arealet. 
Størrelse per terrasse maks 40m2 innenfor byggegrenser. 

Maks grunnflate for servicebygg er 90m2.  

Maks grunnflate for tomt 19 er 75m2 

Maks byggehøyde er 2 etasje; Maks gesimshøyde er 5,0m over gulv i hovedetasje. Gulvet må 
ikke ligge høyere enn 0,6m over gjennomsnittlig terrengnivå.  
Bod/uthus skal bygges i tiknytning til hytta ikke som eget bygg. Maks grunnflate er 6m2 per 
hytte. 
Bod/uthus for FB1-FB3 kan bygges som eget bygg. Maks grunnflate er 10m2. 
 
Brannsikring 
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Den som fører opp bygning nærmere nabogrense enn det Pbl § 29-4 tillater, og hvor det ikke 
foreligger særskilt tillatelse fra nabo, skal prosjektere og utføre bygningen slik at nabo kan føre 
opp bygning på sin eiendom i samsvar med Pbl § 29-4 uten å pålegges ekstra brannsikring. 

 

Tomter 

Tomt nr. 1-4, 7-10, 12-13, 15-20 kan bebygges med ei hytte 

Tomt nr. 5 og 21 kan bebygges med ei dobbelhytte 

Tomt nr 6 og 11 kan bebygges med opptil 3 hytter 

Tomt nr.14 kan bebygges med opptil 7 hytter  

 

Utforming, farge og materialbruk 

Bebyggelsen i hele feltet skal ha en enhetlig og harmonisk utforming 
Fasadene skal være av trematerialer. I deler av fasadene kan det brukes naturstein.  

Fargebruk på hytter og boder - Det skal benyttes naturlige sjatteringer av rød farge på hytter og 
boder. Bygningsdetaljer som vindusinnramming, dører og lignende kan males i kontrastfarger 
som for eksempel hvitt. Det skal opplyses om farge ved bygemelding og fargene skal 
godkjennes av kommunen. 

 

Plassering  

Det utskilles tomt til hver hytte som vist i planen. Ved fradeling av enkelt tomt kan 
tomtegrenser i mindre grad justeres med hensyn til terrengtilpasning.  

Takvinkel skal være mellom 27 og 42 grader. 

 

Universell utforming – servicebygg, felles oppholdsareal og minst 2 av utleiehytter i område 
U3 skal i største grad tilfredsstille regler for universell utforming. 
 

2.4 AV - Avløpsanlegg 

 Felles septiktank. Alle hytter innenfor område skal tilknyttes anlegget.  

 

2.5 R1-R2 - Renovasjonsanlegg 

 Område avsatt for plassering av felles avfallkonteinere 

 

2.6 UOA - Uteoppholdsareal  

Det er tillat med å sette opp lekestativer, enkle sittegrupper, grillplass, evt. grillhytte i 
området. 
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3.        SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTU R 

 

3.1 Kjørevei skal opparbeides inntil 4 meters bredde. Skråninger/sideareal tilknyttet vegen 
skal tilsås. 

 

3.2. Annen veggrunn – grønt areal. Skjæring/fylling langs veien.  

 

3.3.      Annen veggrunn – teknisk anlegg TA. Området for plassering av trafo. 

 

3.4. P1-P3 er felles parkeringsplasser som skal betjene hyttebrukere og gjester i 
planområdet. Parkeringsplasser skal bygges ut i samme takt som hyttebyggingen.  

Fordeling av parkeringsplasser: 

FB/U1  – parkeringsplass P3 

FB/U2  – på egen tomt og parkeringsplass P1, P2 

FB/U3   – på egen tomt og parkeringsplass P1, P2 

FB/U4  – på egen tomt og parkeringsplass P3 

FB/U5  – på egen tomt og parkeringsplass P3 

FB1    – på egen tomt og parkeringsplass P2 

FB2-FB3  – på egen tomt og parkeringsplass P3 

U1-U3  – parkeringsplasser internt i området U3, som også skal betjene besøkende for 
U1-U3, ved behov suppleres med P3 

U4   – på egen tomt og parkeringsplass P3 

 

4 LNFR OMRÅDER 

 

4.1  Friluftsformål.  

I friluftsområdet skal vegetasjonen bevares. Det er ikke tillatt å sette opp 
bygningsmessige installasjoner. 

 

5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
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5.1 SA1 – småbåtanlegg 

Innen område for småbåtanlegg tillates etablering av ett landfeste for flytebrygge og en 
rampe for sjøsetting av båter. 

Det tillates en flytebrygge med opp til 40 plasser for båtfortøyning. Søknad leveres til 
Bø kommune. 

 

6 Rekkefølgebestemmelser 

 

6.1  Før bygninger tas i bruk skal: 

o Eksisterende vei utbedres. 
o Fjellskjæringer langs veien skal være tilfredsstillende sikret. 

 

6.2  Før bygninger tas i bruk skal vei, vann, avløp og strøm være ferdig utbygd. 
Utslippstillatelse skal være gitt av kommunen. Parkeringsplasser opparbeides i takt 
med utbygging og skal senest være ferdig utbygd når bygning tas i bruk. 

 

6.3 Krysset mellom fv 903 og den private Krumsvågveien må utformes slik at det 
tilfredsstiller kravene til geometrisk utforming og siktkrav, jf vegnormalen 017 og 
håndbok 263. 

 

 Tiltakshaver er ansvarlig for at disse bestemmelsene oppfylles.   
   

 

Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven (samt tilhørende 
Teknisk forskrift) og kommunens vedtekter til denne.  
Planutvalget har adgang til å gi dispensasjon fra planen og bestemmelsene i tilfeller der 
bestemmelsene i Pbl § 19-2 er oppfylt. 
 

Vedtaket kan påklages gjennom Bø kommune til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker, jf. 
Pbl § 1-9. 

 

Eventuelle krav om innløsning eller krav om erstatning må være fremsatt skriftlig til 
kommunen innen tre år, jf. Pbl §§ 15-2 og 15-3. 
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11/13  

REGULERING AV BUDSJETT 2013 

 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i foreliggende saksframlegg vedtas etterfølgende budsjettregulering for 2013.  

 

Konto Tekst Oppr. Nytt Merutg/ Mindre utg 

    budsjett forslag mindre innt merinnt 

17700.8700. Tilskudd fra private 0 -19 000 000  19 000 000 

18000.8000.840.000 Rammetilskudd -103 258 000 -102 258 000 1 000 000  

18101.8500.850.000 Integreringstilskudd -1 705 000 -4 305 000  2 600 000 

14900.8700.880.000 Reserverte bev/avsetn -4 667 000 0 4 667 000  

15300.9200.880.000 Dekning underskudd 3 000 000 8 350 000 5 350 000  

18700.5400. Avsetn disp.fond 0 10 583 000 10 583 000  

Sum  -106 630 000 -106 630 000 21 600 000 21 600 000 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Rådmannen orienterte i saken. 

 

Votering: 

Formannskapets innstilling vedtatt mot 6 stemmer. 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i foreliggende saksframlegg vedtas etterfølgende budsjettregulering for 2013: 

 

Konto Tekst Oppr. Nytt Merutg/ Mindre utg 

    budsjett forslag mindre innt merinnt 

17700.8700. Tilskudd fra private 0 -19 000 000  19 000 000 

18000.8000.840.000 Rammetilskudd -103 258 000 -102 258 000 1 000 000  

18101.8500.850.000 Integreringstilskudd -1 705 000 -4 305 000  2 600 000 

14900.8700.880.000 Reserverte bev/avsetn -4 667 000 0 4 667 000  

15300.9200.880.000 Dekning underskudd 3 000 000 8 350 000 5 350 000  

18700.5400. Avsetn disp.fond 0 10 583 000 10 583 000  

Sum  -106 630 000 -106 630 000 21 600 000 21 600 000 



 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

SPØRSMÅL FRA RÅDMANNEN  VEDRØRENDE REGIONALT SAMARB EID. 

Kan rådmannen få mandat til å delta i 2 nye grupper i det Regionale samarbeidet? 

- Arkiv 

- Landbruk 

Tor Andersen erklærte seg inhabil og deltok ikke i saksbehandlingen. 

Enstemmig tilbakemelding, etter forslag fra ordfører:  

Rådmannen får fullmakt til å gå inn i ovennevnte 2 nye grupper som ikke var medtatt da saken 
var til behandling i tidligere kommunestyremøte. 

 

Interpellasjon 
PPD i Vesterålen og Lødingen 
 
Hver kommune og fylkeskommune skal ha en pedagogisk og psykologisk 
tjeneste for å ivareta behovet for spesialundervisning. Kravet er hjemlet i 
opplæringsloven. 
PP-tjenesten skal utrede, kartlegge og vurdere behov for spesialundrevisning 
og komme med en anbefaling, mens kommunen har ansvaret for at det blir 
fattet enkeltvedtak og gjennomføringen av spesialundervisningen. 
 
PP- tjenesten skal i tillegg også drive systemrettet opplæring og veiledning. 
 
Samarbeidspartnerne er skoler, helsestasjoner, BUP, barnevernet, foreldre og 
andre. 
 
Tjenestens arbeidsoppgaver krever omfattende kunnskap på masternivå 
innenfor spesialpedagogikk. Det er også krav til kompetanse innenfor 
psykologi. Det har imidlertid ikke lyktes PPD å skaffe psykolog til kontoret 
på Sortland. 
 
Kommunene i Vesterålen og Lødingen har samarbeidet om PP-tjenesten 
gjennom ca. 40 år. Det er kjent via media at Andøy og Hadsel kommune har 
meldt seg ut av samarbeidet. Av kommunene er det bare Bø og Lødingen 
som har opprettholdt sine økonomiske 
forpliktelser for budsjettåret 2013. De andre eierkommunene har redusert sin 
andel til PPD. 
 
Dette medfører at bemanningen må reduseres med 2 hele fagstillinger 
inneværende år. 
 
 
Arbeidsutvalget i regionrådet fattet i januar i en drøftingssak et vedtak hvor 
utvalget ber rådmennene om «å utrede mulighetsspennet i en fremtidig 
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regional PPD-tjeneste. Når denne foreligger skal denne opp til ny behandling 
i AU.» Eierne har dermed skapt stor usikkerhet om PP-tjenestens framtid i 
Vesterålen både blant brukere, samarbeidspartnere og ansatte. 
 
Hva er bakgrunnen for vedtaket i AU og hvorfor ble det ikke satt en 
tidsramme for utredningen? 
 
Hva er ordførerens vurdering av status for PP-tjenesten som følge av 
utmelding fra to av kommunene og redusert budsjett for 2013? 
 
Svein H. Martinussen 
Venstre 
 
Ordfører gav følgende tilsvar:  

 

 

Andøy og Hadsel kommune har meldt seg ut av det regionale samarbeidet 
om PPD med sannsynlig virkning fra 01.01.14. Begge kommunene arbeider 
med å etablere egne kommunale PP tjenester. PPD for Vesterålen og 
Lødingen vil inntil noe annet bli bestemt fortsatt bestå, men da med Øksnes, 
Sortland, Lødingen, Bø og Nordland Fylke som medlemmer i samarbeidet. 

 

Etter utmeldingen fra Andøy og Hadsel har det vært drøftinger mellom alle 
ordførerne i Vesterålen og Lødingen. Alle har gitt utrykk for at det kan vær 
mulig å fortsatt ha en felleskommunal PP tjeneste, men innenfor en annen 
organisering enn hva tilfellet er i dag. Dette mulighetsspennet er bakgrunnen 
for at AU i møte den -------- vedtok å få utredet fremtidig regional PP 
tjeneste. 

 

Det er en målsetting om at utredningen skal forelegges rådmannsutvalget 
innen 14.06.13 for deretter å behandles av AU og kommunene. 

        Bø kommune har ikke redusert overføringen til PPD. Det innebærer at Bø  

     kommune forventer en tjeneste på mist samme nivå som tidligere. Vi       

     forutsetter at en eventuell bemanningsreduksjon i 2013 vil først og fremst  

     berøre de kommunene som har redusert bevilgningene. 

 

   Fra Bø kommune er det signalisert sterkt ønske om fortsatt regional PPD  

   tjeneste. Dette bl.a. fordi det uten samarbeid vil være vanskelig å etablere en  

   egen tjeneste med tilstrekkelig faglig bredde. 
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   Det er ønskelig at en fremtidig regional PP tjeneste bl.a. 

-  har fokus på tidlig innsats. 

- har nærhet og god kunnskap om den enkelte skole og barnehage. 

- har kompetanse til å veilede den enkelte skole og barnehage både på  

  systemnivå og i forhold til de behov den enkelte elev har. 

- Er organisert både administrativt og politisk slik at den enkelte kommune 
har innflytelse på PPD sine prioriteringer og satsingsområder. 

Lykkes utredningen med å imøtekomme ovennevnte, er det godt håp om en 
fortsatt meget god regional PP tjeneste til beste for brukerne i våre skoler og 
barnehager. 

 
 

  Spørsmål fra Tor Andersen: 

  Spørsmål til ordfører i kommunestyret den 21.3.2013: 

                         

                         Planer om bygging av molo i Skårvågen har versert lenge, både på  

                         investeringsbudsjettet og i forslag fra opposisjonen flere ganger om  

                         igangsettelse av prosjektet.  

                          

    Ingen ting har skjedd annet enn at prosjektet står på inneværende års  

   investeringsbudsjett 

 

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 13.12.2012 enstemmig, etter forslag fra 
undertegnede,  

”Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak i første       

kommunestyremøte i 2013 med mål om å gjøre oppstartvedtak i samme               

møte” 

Hvorfor er da ikke denne saken på saklista til kommunestyret den 21.3.2013? 

 

Myran den 18.3.2013 

Tor Andersen 

Senterpartiet 

   

           Ordfører besvarte spørsmålet med følgende: 
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Svar spørsmål molo Skårvågen, til Tor Andersen. 
Molo Skårvågen har vært, og er, en prioritert sak fra Ordfører. Det er et sterkt 
ønske om å få gjenomført prosjekt bygging av molo i Skårvågen, og 
administrasjonen ble dermed bedt om å legge frem en sak i første 
kommunestyre 2013. Grunnen til at saken ikke er kommet enda, er basert på 
følgende forhold. 
Prosjekt molo Skårvågen er lagt inn i budsjett og økonomiplan 2013-2016. Det 
er forutsatt 50 % finansiering fra kystverket og 50 % finansiering fra 
kommunen. 
Kommunens andel på 50 % er lagt inn som låneopptak i investeringsbudsjettet. 
Her venter vi på fylkesmannens godkjenning av budsjett. Det er søkt til 
kystverket om statlig finansiering av den øvrige 50 %. Svar på denne søknad, 
eller signaler på tilskudd, kan ikke forventes før i siste halvdel av året. 
Ordfører vil følge opp dette. 
Administrasjonen har forberedt prosjektet. Når finansiering er klar og prosjektet 
godkjent fra Kystverket, så kan prosjektet startes opp. 
Veien videre. 
Det kan vurderes å starte opp prosjektet med den kommunale andelen av 
byggeprosjektet, de første 70 m, men må ha en godkjenning fra Kystverket. 
Dette er ordfører positiv til. 
Det må arbeides mot kystverket vedrørende den statlige finansiering. 
Om prosjektet får tilskudd til prosjektet i 2014, er ordfører villig til å se på en 
forskuttering av hele prosjektet i 2013. 

 
 

 

Rett utskrift: 
 
Sture Pedersen              Grete F. Olsen                Gørild Karlsen                   Arne Fr. Andersen 
Ordfører                        Fsk-sekr.                         Repr.                            Repr. 
  
 
 
Protokolltilførsel fra SP v/Tor Andersen: 
 
På bakgrunn av saksframlegg og foreliggende forslag til avtale mellom Bø kommune og 
Nergård Bø a/s fremmes flg. Forslag til vedtak: 

 

”Kommunestyret i Bø vedtar ikke fremlagte forslag til avtale mellom Bø kommune og Nergård 
Bø a/s som tar sikte på å frita Nergård for vilkåret om industriplikt knyttet til ervervstillatelsen 
og 1,35 torsketrålkonsesjon”. 
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Kommunestyret ønsker å presisere: 

 

- alternativ løsning for industri, herunder samarbeid med andre, krever ikke 
fritak fra industriplikten – forutsatt at man skal drive industrivirksomhet. 

- Leveringsplikten for trålerne reguleres av en egen forskrift vedtatt av 
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) – kan ikke vedtas av Bø kommune og 
bør ut av avtalen. Dersom deler av trålkvoten skal fiskes på annen måte / av 
kystflåten / eller annet, må dette søkes om til FKD. Industriplikten for 
landanlegget er ikke til hinder for dette – tvert imot kan dette være et godt 
argument for å få en fleksibel ordning for trålkvoten.  

- Industriplikt ikke et hinder for nisjeproduksjon. 

- Industriplikt ikke et hinder for å arbeide for utvikling av alternativer, så 
lenge man ønsker alternativ produksjon. NB! Det må ikke gis anledning til 
splitting av eierskap på anlegg og fartøy (ref. forslag i ny forskrift om 
innskjerping av lerverings- / bearbeidingsplikt). 

- Levendefangst og lokaliteter hindres ikke av industriplikt. 

 

Konklusjonen må være at avtalen bygger på feil premiss. Industriplikten er ikke til 
hinder for utvikling av ønsket alternativ drift ved anlegget ved Steinesjøen. En 
oppheving av industriplikten vil i dette tilfellet ikke være i samsvar med myndighetens 
innskjerping av regelverket som kommer til uttrykk i ny forskrift. 

 

 


