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Formannskapet

Sture Pedersen, ordfører
Sunniva Dahi
Tom Tobiassei,
Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma.Vik
Tom Tobiassen
Tor Andersen

Åsa Elvik, Rådmann
Arne Osnes. næringskonsulent
Ingrid Rabben Pedersen, førstesekretær

Innkallingeri enstemmig vedtatt

Forslag fra ordfører som tilleggssak føres opp Søknad om skjenkebevi[[ing
Damperiet. Sakslistcn med tillcggsak enstemmig vedtatt

Sunniva Dahi valgt til å underskrive protokollen.
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Dessuten møtte
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNRIBNR 57/1 - RIVING AV
EKSISTERENDE NAUST - BYGGING AV NYTT - UTLEGGING AV
FLYTEBRYGGE

Forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og hygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens
arcaldel med hensyn til størrelse på naust, og for etablering av flytebrygge i område avsatt til
akvakultur.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-2, innvilges søknad om tillatelse til å føre opp et
naust på 70 m2 , og søknad om tillatelse til å etablere en flytebrygge på eiendommen gnr 57
bnr I fra Jon Iver Austad datert den 19.02.2014.

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 opp’IIes.

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

Behandling:

Ref innstillingen

Votering

Innstillingen enstemmig vedtat

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens
arealdel med hensyn til størrelse pft naust, og for etablering av flytebrygge i område avsatt til
akvakultur.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-2, innvilges søknad om tillatelse til å føre opp et
naust på 70 m2 , og søknad om tillatelse til å etablere en flytebrygge pâ eiendommen gnr 57
bnr fra Jon Iver Austad datert den 19.02.2014.
Postadresse:
Bg ko’mnune
Rådhuset
8475 Straumsjøen

Tclcfon: 76114200
Telefaks: 76114301
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For denne type tiltak uten ansvarlige foretak er tiltakshaver selv ansvarlig for at krav som er
gitt i eller i medhold av P[an- og bvgningsloven oppfylles.

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

43/14

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, BOLIG OG GARASJE, ØYJORI)
GNRJBNR 36/12

Forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-I, godkjennes søknad om tillatelse til å føre opp
en bolig med garasje på eiendommen gnr 36 hnr 18 fra B,å-Tre AS dalen den 26.03.14.

Etter søknaderdatert den 2603.14. og med hjemmel i Phl § 23-1, innvilges foretakene BoTre
AS. Ottar Bergersen & Sønner, og fla]vird Henriksen ansvarsrett for liltaket i samsvar med
gjennomføringspianen av 26.03.14.

Gravetillatelse må innhentes før raving tar til.

Kommunen varsles når det er klart for plasseringskontroll av tiltaket.

Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke igrgsettes innen 3 år, e]ler dersom igangsatt tiltak
innstilles i lengre tid enn 2 år.

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

Posladresse:
flø kommune
Rådhuset
8475 Stnumsjr5cn

Telefon: 76 Il 42 00
Tclefaks: 76114301
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Det henvises til PbI § 1-9, samt forvaltningslovens bestenunelser.

Behandling:

Ref innstillingen

Forslag fra Tor Andersen
— Huset trekkes noe lengre nordover sånn at det ikke blir liggende på

toppen av knausen

Votering

Forslaget fra Tor Andersen fikk i stemme og falt.

Innstillingen vedtatt

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-I, godkjennes seknad om tillatelse til å føre opp
en bolig med garasje på eiendommen gnr 36 bnr 18 fra Dø-Tre AS dalcrt den 26.03.14.

Etter søknader dalen den 26.0314, og med hjemme] i PbI § 23-1, innvilges foretakene BøTre
AS, Ottar Bergersen & Sønner, og Halvard Hemiksen ansvarsrett for tiltaket i samsvar med
gjennomferingsplanen av 2603.14.

Gravetillatelse må innbentes før graving tar til.

Kommunen varsles når det er klart for plasseringskontro[I av tiltaket.

Tillatelsen faller bori dersom tiltaket ikke igangseltes innen 3 år, eller dersom igangsatt tiltiik
innstilles i lengre tid enn 2 år.

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

Det henvises til P1,! § 1-9, samt forvaltningslovens bestemmelser.

Po.ia drssc
Bo ksnnnr,e
RSdhase
8475 Sumjnseea

Tacfon 76H4200
T&efaks: 76 1143 GI
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Forslag tii vedtak:

Kommunestyret i 13ø kommune stiller seg bak de fremlagte planene for prosjektet «Et tryggere
Vesterålen» og ønsker å delta i dette. Målsettingen er å styrke arbeidet med sanifunnssikkerhet
og beredskap gjermom ivaretakelse av kommunens beredskapsplikter, slik de fremgår av
sivilbeskyttelsesloven til! forskrift.

Det dekgeres rådmannen å oppnevne kommunens deltaker i prosjektet. Vedkommende vil
sammen med ordfører og rådmamradministrasjonssjef utgjøre kommunens egen
styTngsuppe.

Styringsguppcn utpeker selv deltakere fra politisk og administrativ nivå i kommunen til å
delta i de arbeidsg-upper som finnes nødvendig for å gjennomføre kommunens del av
prosjekter.

Kommunestyret gir styringsgruppen, sammen med deltakere i eventuelle arbeidsgrupper,
fullmakt til i delta i det interkommunale samarbeidsprosjektet og kommunen vil sette av
ressurser til arbeidet.

1-ladsel kommune er vertskommune for prosjektet.

Behandling;

Orientering ved rådmann og ordfører

Ref. innstillingen

Votering

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kommunestyret i Dø kommune stiller seg bak de fremlagte planene for prosjektet «Et tryggere
Vesterålen» og ønsker å delta i dette. Målsellingen er å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet
og beredskap gjennom ivaretakelse av kommunens bcredskapsplikter, slik de fremgår av
sivilbeskyttelsesloven m/ forskrift.
Posladresse:
Bo kommune
Rådhuset
475 Stnumsjoen

44:14

TILSLUTNING TIL PROSJEKT “ET TRYGGERE VESTERÅLEN”

Telefon: 76 Il 42 00
Telefaks 76114301
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Det delegeres rådmannen å oppnevne kommunens deltaker i prosjektet. Vedkommende vil
sammen med ordfrrer og rådmanniadministrasjonssjef utgjøre kommunens egen
styTngsgruppc.

StyTingsuppen utpekcr selv deltakere fra politisk og administrativ nivå i kommunen til å
delta ide arbeidsrupper som finnes nødvendig for å gjennomføre kommunens del av
prosjektet.

Kommunestyret gir styringsuppen. sammen med deltakere i eventuelle arbvidsupper,
fullmakt til i delta i det interkommunale samarbeidsprosjektet og kommunen vil sette av
ressurser til arbeidet.

I-I adsel kommune er vertskommune for prosjektet.

45/14

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

DAMPERIET

Forslag til vedtak:

Med hjemmel i alkoholloven § [-7, jfr. § l-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for
MP. den Boer vi Martinus Petnis Den Roer, med følgende spesifikasjoner:

Bevilling:

Tidsrom: Fra 10.0414 til 30.06.16

Beviilingshaver:

Styrer:

Stedfortreder:

Bevertningssted:

M.P. den Boer vi Martinus Petrus Den Boer

Svein Bruun

Fritak frem til 01.0515 pga. liten omsetning/aktivitet

Damperiet-Rorhugrenda, Straumsjøen

Post ad rase:
B komrn-ine
Rdh’ise
8475 Stnitmsjoen

Teefor. 76 II 42
Teefaks: 76114301
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Mandau — torsdag, fra til kl:

Fredag —lørdag, fra-til kl:

Søn-helligduger, fra-til kl: - -

servering

Samme skjenketider gjelder for uteserveringen.

Bevillinger vil ikke være eldende før det foreligger dokumentasjon på:

- skatteattest
- uttalelse fra politi og sosialetaten
- bcståtte prøver iht. serveringsloven og alkoholloven
- serverin

Behandling:

Orientering ved næringskonsuleffl

Kon-igert innsslilling : Som styrer oppnevnes Svein Bruun

Ref. innstillingen

Votering

Innstillingen enstemmig vedtat

Vedtak:

Tidsrom:

Bevillingshaver:

Styrer:

Stedfortreder:

Fra 10.04.14 ti] 30.06.16

Ml’. den Bocr vi Marlinus Petrus Den Boer

Svein Rruun

Fritak frem til 01.05.15 pga. liten omsetning/aktivitet

Postadresse:
80 konmiune

Rådhuset
R475 Stmuinsjoeu

Teicibri: 76 Il 42 00
Telctàjcs: 76114301

Gruppel:

1200— 2200

1200 —2200

1100 — 1500

Gruppe 2

1200 — 2200

1200 —2200

1100— 1500

Gruppe 3

1700-2200

1700—2200

Tn Yen

Med hjemmel i alkoholloven 1-7. jfr. § 1-4a. innvilges søknaden om skjenkebevilling for
M.P. den Boer v! Martinus Petrus Den Boer. med følgende spesifikasjoner:

Bevillin:
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Fredag —lørdag, fra-til kl:

___________ ___________

Søn-helligdager. fra-til kl:
servering

Samme skjenkelider gjelder for uteservenngen.

Bevillinger vil ikke være gjeldende før det foreligger dokmmentasjon på:

- skatteattest
- uttalelse fra politi og sosialetaten
- beståtte prøver iht. serveringsloven og alkoholloven
- servering

dA)
Sunniva DahI
varaord fører

*
)-r,cJ,zU% .:,j

Ingrid Rabben Pedifsëri
førtesekretær

Postaàe:
Be kommune
Råikusa
M75 Summ.sjøa

Tefon: 761142%
Telefas: 76114301

Bevertningssted: Damperiel-Rorbugrenda. Straumsjøen

Mandaa — torsda2. fra til kl:

Gruppel:

1200—2200

1200—2200

1100—1500

Gruppe 2

1200—2200

1200 —2200

1100— 1500

Gruppe 3

1700-2200

1700—2200

Ingen

Ordfører




