
 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 10.11.2011 
Møtestart: 11.00 
Møteslutt: 13.00. 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Sunniva Dahl 
 Tom Tobiassen 
 Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma. Vik 
 Brith-Unni Willumsen møtte for Tor Andersen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Økonomisjef Trond Robertsen 
 Kultursjef Katie Hanken 
 Teknisk sjef Einar Botnmark 
                            Tiltakskonsulent Arne Osnes 
 Fra NAV møtte Gøril Johnsen 
 
 Fra firmaet Utviklingskompetanse møtte Tor Skogstaad og Johnny Fløyli 

 
 

 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig godkjent.  
 
 Til saksliste:  
 Sakslisten enstemmig vedtatt. 
 
 Geir Viggo Pedersen 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 
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38/11 11/27  
 REFERATER OG MELDINGER  
 
39/11 11/60  
 REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  
 
40/11 11/87  
 SØKNAD OM DISPENSASJON - FRADELING GNR/BNR 27/6  
 
41/11 11/248  
 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR/BNR 8/28,32  
 
42/11 11/1345  
 SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR/BNR 42/1 
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43/11 11/1356  
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 SØKNAD OM OPPFØRING AV GRILLBU/BADSTU PÅ 

SNARSETNESSAN  
 
45/11 11/1466  
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BØ KOMMUNE  

 

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

 
          Ordfører orienterte om nytt privat boligprosjekt som planlegges i Steinsvika. 
          Prosjektet omhandler helårsboliger som vil legges ut for salg fra våren 2012.  
          Det vil komme en sak angående omregulering av området fra fritidsboliger til  
          helårsboliger. 
 
 
 
38/11  

REFERATER OG MELDINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

  
39/11  

REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN 

 

 

Behandling: 
Teknisk sjef Einar Botnmark orienterte om program og strategier i forhold til utarbeidelse av 
kommuneplanen. 

I neste formannskapsmøte forventer man at det blir fattet vedtak i forhold til bl.a. videre 
arbeidform, organisering, tidsplan osv. 
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Tor Skogstad og Johnny Fløyli fra firmaet  ”Utviklingkompetanse” orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tatt til orientering. 

 

 

 
  
40/11  

SØKNAD OM DISPENSASJON - FRADELING GNR/BNR 27/6 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges søknad om dispensasjon fra 
Kommuneplanens arealdel for plassering av to fritidsboliger i en avstand på inntil 30 meter fra 
flomålet på del av eiendommen gnr 27 bnr 6 fra Reidar Johnsen datert den 14.06.11. 

 

Det henvises til vurdering i saksfremlegget. 

 

Dispensasjonen faller bort dersom igangsettingstillatelse ikke er gitt innen 3 år 

 

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

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

 

Naboene gjøres kjent med vedtaket. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges søknad om dispensasjon fra 
Kommuneplanens arealdel for plassering av to fritidsboliger i en avstand på inntil 30 meter fra 
flomålet på del av eiendommen gnr 27 bnr 6 fra Reidar Johnsen datert den 14.06.11. 
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Det henvises til vurdering i saksfremlegget. 

Dispensasjonen faller bort dersom igangsettingstillatelse ikke er gitt innen 3 år 

 

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

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

Naboene gjøres kjent med vedtaket. 

 

 

  
41/11  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR/BNR 8/28,32 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, dispenseres det fra lovens § 1-8 med hensyn 
til byggeforbudet i strandsonen, og Kommuneplanens arealdel med hensyn til arealbruk. 

Fordelene med reiselivsbedriften og tiltaket vurderes som klart større for området enn de 
ulempene som er fremkommet. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1, godkjennes søknad om endring av tillatelse på eiendommen gnr 8 
bnr 28 fra Sivilarkitekt Tom-Rich. Kristiansen datert den 25.04.11. Gjelder riving og 
oppføring av ny hovedbygning. 

Det bemerkes at omsøkte tiltak allerede er gjennomført.  

Samtidig gjøres søker oppmerksom på kravet til avfallsplan i Sak § 15-3 og Tek § 9-6. 

Etter søknad datert den 25.04.11, og med hjemmel i Pbl § 23-1, avløses foretaket Tor Ekran 
AS fra ansvaret for utførelse og utførelseskontroll av membran- og flisarbeidet. Foretaket Mur- 
og Betong innvilges samtidig ansvarsrett for disse funksjonene. 

 

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

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

Knut Steffensen gjøres kjent med vedtaket. 

 

Behandling: 
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Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, dispenseres det fra lovens § 1-8 med hensyn 
til byggeforbudet i strandsonen, og Kommuneplanens arealdel med hensyn til arealbruk. 

Fordelene med reiselivsbedriften og tiltaket vurderes som klart større for området enn de 
ulempene som er fremkommet. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1, godkjennes søknad om endring av tillatelse på eiendommen gnr 8 
bnr 28 fra Sivilarkitekt Tom-Rich. Kristiansen datert den 25.04.11. Gjelder riving og 
oppføring av ny hovedbygning. 

Det bemerkes at omsøkte tiltak allerede er gjennomført.  

Samtidig gjøres søker oppmerksom på kravet til avfallsplan i Sak § 15-3 og Tek § 9-6. 

 

Etter søknad datert den 25.04.11, og med hjemmel i Pbl § 23-1, avløses foretaket Tor Ekran 
AS fra ansvaret for utførelse og utførelseskontroll av membran- og flisarbeidet. Foretaket Mur- 
og Betong innvilges samtidig ansvarsrett for disse funksjonene. 

 

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

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

Knut Steffensen gjøres kjent med vedtaket. 

 

 

  
42/11  

SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR/BNR 42/1 SPJE LKVÅGEN, 4 
CAMPINGVOGNER M/SPIKERTELT 

 

Forslag til vedtak: 

Det vises til søknader om tillatelse til plassering av 4 campingvogner med tilhørende spikertelt 
på eiendommen gnr 42 bnr 1 datert den 20.07.11.  

Ut fra innspill som er gitt for området ser Bø kommune det nødvendig å avklare arealbruken i 
området gjennom revideringen av Kommuneplanens arealdel. 
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Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 13-1, vedtar Bø kommune at tiltak som nevnt i Pbl 
§ 1-6 ikke kan settes i gang på gnr 42 bnr 1 før planspørsmålet er endelig avklart. 

 

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

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

Søkerne gjøres kjent med vedtaket. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det vises til søknader om tillatelse til plassering av 4 campingvogner med tilhørende spikertelt 
på eiendommen gnr 42 bnr 1 datert den 20.07.11.  

Ut fra innspill som er gitt for området ser Bø kommune det nødvendig å avklare arealbruken i 
området gjennom revideringen av Kommuneplanens arealdel. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 13-1, vedtar Bø kommune at tiltak som nevnt i Pbl 
§ 1-6 ikke kan settes i gang på gnr 42 bnr 1 før planspørsmålet er endelig avklart. 

 

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

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

Søkerne gjøres kjent med vedtaket. 

 

 

 
43/11  

SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN GNR 1/ BNR 47 OMBY GGING 
BRYGGE, GUVÅG 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel og Pbl § 1-8 med hensyn til forbudet mot tiltak i 50 og 100-metersbeltet langs sjøen. 
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Det henvises til vurdering i saksfremlegget. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1, godkjennes søknad om tillatelse til ombygging og bruksendring av 
brygge til fritidsbolig på eiendommen gnr 1 bnr 47 datert den 22.07.11. 

 

Det blir søkerens ansvar å sikre en permanent adkomstrettighet til bygningen, samt påse at 
Lovens krav til avstand fra nabogrense i § 29-4 oppfylles.  

 

Med hjemmel i Pbl § 23-1, innvilges foretaket JJ Engineering Norge Limited lokal 
godkjenning og ansvarsrett for hele tiltaket. 

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igangsettes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltak 
innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

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

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

 

Saksfremlegg med vedtak oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel og Pbl § 1-8 med hensyn til forbudet mot tiltak i 50 og 100-metersbeltet langs sjøen. 

Det henvises til vurdering i saksfremlegget. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1, godkjennes søknad om tillatelse til ombygging og bruksendring av 
brygge til fritidsbolig på eiendommen gnr 1 bnr 47 datert den 22.07.11. 

 

Det blir søkerens ansvar å sikre en permanent adkomstrettighet til bygningen, samt påse at 
Lovens krav til avstand fra nabogrense i § 29-4 oppfylles.  
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Med hjemmel i Pbl § 23-1, innvilges foretaket JJ Engineering Norge Limited lokal 
godkjenning og ansvarsrett for hele tiltaket. 

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igangsettes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltak 
innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

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

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

 

Saksfremlegg med vedtak oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 

 

  
44/11  

SØKNAD OM OPPFØRING AV GRILLBU/BADSTU PÅ SNARSETNES SAN 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel og Pbl § 1-8 med hensyn til byggeforbudet i strandsonen. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1, jamfør § 20-2, innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
grillbu/badstu på eiendommen gnr 12 bnr 67 datert den 26.07.11. 

 

For denne type tiltak uten ansvarlige foretak er tiltakshaver selv ansvarlig for at krav som er 
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven oppfylles. 

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke gjennomføres innen 3 år. 

 

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

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

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 



 

 

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

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel og Pbl § 1-8 med hensyn til byggeforbudet i strandsonen. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1, jamfør § 20-2, innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
grillbu/badstu på eiendommen gnr 12 bnr 67 datert den 26.07.11. 

 

For denne type tiltak uten ansvarlige foretak er tiltakshaver selv ansvarlig for at krav som er 
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven oppfylles. 

 

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke gjennomføres innen 3 år. 

 

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

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

 

 

  
45/11  

SØKNAD OM TILTAK, MÅRSUND, GNR/BNR 15/8, 15/34, FRADELING AV 
TOMTER 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, dispenseres det fra kommuneplanens arealdel 
med hensyn til en øvre grense på ett dekar i størrelse på fritidstomter. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1 bokstav m, jamfør § 26-1, godkjennes søknad om deling av 0,6 
dekar fra eiendommen gnr 15 bnr 34, og søknad om deling av 1,2 dekar fra eiendommen gnr 
15 bnr 8 fra Tore Enoksen datert den 30.08.11. 

 

Tillatelsene faller bort dersom delingen ikke gjennomføres innen 3 år. 
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Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, dispenseres det fra kommuneplanens arealdel 
med hensyn til en øvre grense på ett dekar i størrelse på fritidstomter. 

 

Med hjemmel i Pbl § 20-1 bokstav m, jamfør § 26-1, godkjennes søknad om deling av 0,6 
dekar fra eiendommen gnr 15 bnr 34, og søknad om deling av 1,2 dekar fra eiendommen gnr 
15 bnr 8 fra Tore Enoksen datert den 30.08.11. 

 

Tillatelsene faller bort dersom delingen ikke gjennomføres innen 3 år. 

 

 

  
46/11  

FORENKLING BRUK AV STATLIG FOND - DELEGASJON. 

 

Forslag til vedtak: 

Beslutningskompetanse for innvilgelse av næringsstøtte fra næringsfond, både dagens faste 
fond, og bruk av fondsmidler som event. besluttes i egne politiske vedtak, skal være: 

  

- Søknader om næringsstøtte med forslag til vedtak om støtte med beløp over kr 100 000,  

  besluttes av Formannskapet 

- Administrativt vedtak, fullmakt rådmannen med samtykke fra ordfører for enkeltsak,           

  tom. 100 000. 

- Administrative vedtak, fullmakt rådmannen, t.o.m. om. kr 50 000 for enkeltsak,   

- Administrative vedtak rapporteres til formannskaept kvartalsvis. 

 

Behandling: 

Ref. innstilling. 
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Votering: 

Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Beslutningskompetanse for innvilgelse av næringsstøtte fra næringsfond, både dagens faste 
fond, og bruk av fondsmidler som event. besluttes i egne politiske vedtak, skal være: 

  

- Søknader om næringsstøtte med forslag til vedtak om støtte med beløp over kr 100 000,  

  besluttes av Formannskapet 

- Administrativt vedtak, fullmakt rådmannen med samtykke fra ordfører for enkeltsak,           

  tom. 100 000. 

- Administrative vedtak, fullmakt rådmannen, t.o.m. kr 50 000 for enkeltsak,   

- Administrative vedtak rapporteres til formannskapet kvartalsvis. 

 

 

  
47/11  

ETABLERING AV NAVNEKOMITE I FORBINDELSE MED INNFØRI NG AV 
VEIADRESSER 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret viser til de nasjonale mål som er satt i forbindelse med innføring av 
matrikkelloven, og vedtar å etablere en navnefaglig komite for å sette navn på veier, plasser og 
områder med offisielle adressenavn. 

Følgende personer velges til komiteen: 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Forslag fra ordfører og Brith Unni Willumsen: 

Det delegeres til rådmannen å rekruttere inntil 5 engasjerte personer til komiteen. 
Administrasjonen stiller med møteleder og sekretær. 

 

Votering: 

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
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Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

 

Vedtak: 

Kommunestyret viser til de nasjonale mål som er satt i forbindelse med innføring av 
matrikkelloven, og vedtar å etablere en navnefaglig komite for å sette navn på veier, plasser og 
områder med offisielle adressenavn. 

 

Det delegeres til rådmannen å rekruttere inntil 5 engasjerte personer til komiteen. 

Administrasjonen stiller med møteleder og sekretær. 

 

 

  
 
Rett utskrift: 
 
 
Sture Pedersen              Grete F. Olsen           Geir Viggo Pedersen 
Ordfører H/AP              Fsk-sekr.                    H 


