
 

 

BØ KOMMUNE  

 

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

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 
Møtested Kommunestyresalen 
Møtedato: 01.07.2010 
Møtestart: Kl. 11.30. 
Møteslutt: Kl.15.00. 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Arne Fr. Andersen 
 Hilde Nilsen 
 Tor Andersen 
 Viggo Johnsen 
  
Dessuten møtte:  Rådmann Merethe Skille 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Kontorsjef Arvid Pedersen 
 Økonomisjef Trond Robertsen 
 Sjef for skole og barnehage Gundar Jakobsen 
 Kultursjef Kine Johnsen 
 Næringskonsulent Arne Osnes 
 Avd.ingeniør Arne Nystad 
 Fung. helse- og sosialsjef Fred O. Hansen 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig vedtatt. 
 
 Til saksliste:  
 
 Forslag fra ordfører: 
 Følgende 3 tilleggssaker føres opp på sakslista: 
: 

- Sletting av Straumsjøen avlastningskai a/s - kostnader ved sletting. 
- Steinesjøen havne- og industriområde – fullføring. 
- Steinesjøen havne- og industriområde – erverv av grunn. 

  
     Votering. 
 Arne Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. 
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Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

SAKSLISTE 
 
Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0050/10          10/00143  
                       REFERATER OG MELDINGER  
 
0051/10 10/00719  
 ORIENTERINGSSAKER  
 
0052/10 10/00606  
 GATELYS I BØ KOMMUNE  
 
0053/10 10/00796  
 ESKUSJON - BØ FISKEINDUSTRI  
 
0054/10 05/00443  
 SLETTING AV STRAUMSJØEN AVLASTNINGSKAI AS  

KOSTNADER VED SLETTING 
 
0055/10 09/00328  
 STEINESJØEN HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE  
 
0056/10 09/00328  
  STEINESJØEN HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE - FULLFØRING  
 
 
 
0050/10  

REFERATER OG MELDINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 
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8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Ordfører viste til hovedutvalgets behandling av ei høringssak. Ordfører er opptatt av at alle 
innspill blir lagt ved saken, og ber administrasjonen følge opp dette. 

 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

  
0051/10  

ORIENTERING OM BARNEVERNET 

 

 

Behandling: 
 

Rådmannen orienterte og viste til utdelt skriv i saken. 

 

Vedtak: 

Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 

 

 

 

  
0052/10  

GATELYS I BØ KOMMUNE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i kommunelovens § 13, vedtas at 

• Bø kommune monterer sikringsskap med måler og tidsstyring på gatelysene i Bø 
kommune. 
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• Monteringen skal gjennomføres innen utgangen av september 2010 
• Bø kommune sier opp strømabonnementet fra 01.07.2010 og frem til strømmålere, 

fotoceller, tidsur og sikringsskap er montert 
• Investeringen har en øvre ramme på 1 mill kr, og finansieres ved økt låneopptak eller 

salg av boliger. 
  

Behandling: 
Ref. innstilling. 

 

Forslag fra Arne Andersen: Det delegeres til rådmannen å ta opp eventuelt lån. 
 

Votering: 

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i kommunelovens § 13, vedtas at:: 

 

• Bø kommune monterer sikringsskap med måler og tidsstyring på gatelysene i Bø 
kommune. 

• Monteringen skal gjennomføres innen utgangen av september 2010 
• Bø kommune sier opp strømabonnementet fra 01.07.2010 og frem til strømmålere, 

fotoceller, tidsur og sikringsskap er montert 
• Investeringen har en øvre ramme på 1 mill kr, og finansieres ved økt låneopptak eller 

salg av boliger. 
• Det delegeres til rådmannen å ta opp eventuelt lån. 
 

 

  
0053/10  

ESKUSJON - BØ FISKEINDUSTRI 

 

 

Bedriftsbesøk ble lagt til slutten av møtet. 
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0054/10  

SLETTING AV STRAUMSJØEN AVLASTNINGSKAI AS  

KOSTNADER VED SLETTING 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune dekker revisjonsregning kr 19 000,- + mva for Straumsjøen Avlastingskai AS 
ved sletting av firmaet.   

Dersom kommunen får avslag på ettergivelse av nye påløpte forsinkelsesgebyrer, dekkes også 
denne kostnaden inntil endelig innfrielse av kravet. 

Kostnaden finansieres over regnskapspost anvist av økonomisjef. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Tor Andersen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. 

 

Forslag fra Ordfører: Andersen erklæres habil. 

Votering: 

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. 

 

Andersen tok igjen plass i møtet. 

 

Votering: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune dekker revisjonsregning kr 19 000,- + mva for Straumsjøen Avlastingskai AS 
ved sletting av firmaet.   

Dersom kommunen får avslag på ettergivelse av nye påløpte forsinkelsesgebyrer, dekkes også 
denne kostnaden inntil endelig innfrielse av kravet. 

Kostnaden finansieres over regnskapspost anvist av økonomisjef. 
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0055/10  

STEINESJØEN HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE – FULLFØRING. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i kommunelovens §13, vedtas at 

 

• Bø kommune vedtar å få erverve hele arealet innenfor den grovt stiplete linje, jfr 
vedlagte kart. Dette inkluderer både utfylt og ikke utfylt sjøgrunn, jfr vedlagte skisse. 

• Det   inngås avtale med grunneier innen 15.07.2010, der kommunen gis uinnskrenket 
adgang til det areal som skal erverves 

• Det utbetales delvis oppgjør på ca 75%, som utbetales ved underskrivelse av avtale  
• Restoppgjør betales når selger begjærer oppmåling av tomten, fått utstedt målebrev og 

utferdiget et heftefritt skjøte på eiendommen 
• Erverv av grunn kr 0,7 mill finansieres ved låneopptak eller salg av boliger, og 

reguleres inn i budsjettregulering ved 2 tertialrapport 
• Det delegeres til rådmann å forestå erverv av næringsareal innenfor avsatt totalramme 

på 1 mill.kr 
 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i kommunelovens §13, vedtas at 

 

• Bø kommune vedtar å få erverve hele arealet innenfor den grovt stiplete linje, jfr 
vedlagte kart. Dette inkluderer både utfylt og ikke utfylt sjøgrunn, jfr vedlagte skisse. 

• Det  inngås avtale med grunneier innen 15.07.2010, der kommunen gis uinnskrenket 
adgang til det areal som skal erverves 

• Det utbetales delvis oppgjør på ca 75%, som utbetales ved underskrivelse av avtale  
• Restoppgjør betales når selger begjærer oppmåling av tomten, fått utstedt målebrev og 

utferdiget et heftefritt skjøte på eiendommen 
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• Erverv av grunn kr 0,7 mill finansieres ved låneopptak eller salg av boliger, og 
reguleres inn i budsjettregulering ved 2 tertialrapport 

• Det delegeres til rådmann å forestå erverv av næringsareal innenfor avsatt totalramme 
på 1 mill.kr 

 

  
0056/10  

 STEINESJØEN HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE – ERVERV AV G RUNN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Tiltak for fjerning av to grunner i innløpet til Steinesjøen havn gjennomføres så raskt som 
mulig, og innenfor de budsjettrammer som er vedtatt for prosjektet; jfr. k-styrevedtak 0043/09. 

 

Det delegeres til rådmannen å anta anbud innenfor vedtatte rammer dersom dette er nødvendig 
for ikke å forsinke prosjektet.   

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tiltak for fjerning av to grunner i innløpet til Steinesjøen havn gjennomføres så raskt som 
mulig, og innenfor de budsjettrammer som er vedtatt for prosjektet; jfr. k-styrevedtak 0043/09. 

 

Det delegeres til rådmannen å anta anbud innenfor vedtatte rammer dersom dette er nødvendig 
for ikke å forsinke prosjektet.   

 

Sture Pedersen                          Grete F. Olsen                                   Arne Fr. Andersen 

Ordfører                                    Fsk-sekr.                                            Repr.  


