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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 3-2011     oktober år 2011    Årgang 12 

 

Rådmannen har ordet 
 

 

 

Kommune- og fylkestingsvalget 2011 

 

Valget i Vevelstad er over, og folket har sagt sitt. Valget ga et klart tillitsvotum, og små 

endringer i den politiske toppledelsen. Jeg vil benytte anledningen til å gratulere alle som ble 

valgt inn i det nye kommunestyret i Vevelstad, og jeg håper vi får en god dialog og et godt 

samarbeid i de kommende fire år. 
 

 

Samhandlingsreformen 

 

Samhandlingsreformen vil for kommunene bli den største omorganisering av helsevesenet på 

årtier. I korthet betyr det at kommunene får et større ansvar for folks helse enn slik systemet 

er i dag, og at det overføres midler fra sykehusforetakene til kommunene for å ivareta de nye 

oppgavene. Bortsett fra fødsler og kirurgiske inngrep vil derfor ansvar og finansiering av 

oppgaver overføres fra sykehusene og dagens statlige ansvar til kommunene. For en 

kommune som Vevelstad kan en del oppgaver løses lokalt, mens vi for andre oppgaver er 

avhengig av å samarbeide med nabokommunene. 

 

I samhandlingsreformen ligger mange oppgaver. For det første skal oppholdstid på sykehus 

minimeres. Dvs at når en pasient er definert som utskrivingsklar, skal kommunen ha et 

apparat klar til å ta imot pasienten. Dersom en utskrivingsklar pasient ikke kan tas i mot av 

heimkommunen, må kommunen betale sykehusforetaket kr. 4000 pr døgn som pasienten 

oppholder seg på sykehuset etter vedkommende er vurdert som utskrivingsklar. Likeledes er 

det økte krav til prehospitale tjenester, dvs tjenester for å unngå sykehusopphold, eller gjøre 

utredninger som bidrar til å redusere oppholdstid på sykehus. 

 

I Vevelstad har vi startet denne prosessen, i og med at sykeheimen vår har fått finansiert et 

prosjekt på såkalt ”forsterka sykeheim”. I dette ligger at vi skal være bedre i stand til å ta imot 

pasienter som kommer tidligere fra sykehusene enn det tilfellet er i dag, og ha en 

observasjonsseng tilgjengelig for eventuelle prehospitale tjenester. 
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Samhandlingsreformen innebærer imidlertid betydelig mer enn dette. I tillegg til å bygge opp 

gode tilbud der folk bor, og å gi tidlig innsats før sykdom utvikler seg, er det fokus på å 

forebygge framfor å reparere. Som folkehelsekommune har Vevelstad allerede kommet et 

stykke på veg. Filosofien er at det er betydelig mer rimelig å forebygge enn å reparere. Det 

problematiske er at slike tiltak ikke vises umiddelbart, men over lengre tid, og er derfor 

vanskelig målbare. Muligheter til trening for alle, røykekontrakt med ungdom på 

sentralskolen og støtte til idrettslag og gratis treningslokaler vil framover bare være noen av 

elementene vi tar med oss videre i folkehelsearbeidet. Også her er vi avhengige av å 

samarbeide med andre kommuner og med lag og foreninger, enten det gjelder kostholdskurs, 

røykeavvenningskurs, økt tilrettelegging for fysisk aktivitet, eller andre tiltak. 

 

Vevelstad kommune er i gang med å utarbeide en plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. 

Det kan være en god idè å utvide denne til også å omfatte folkehelsearbeid i vid forstand for 

våre innbyggere. 

 

Rehabilitering etter sykdom og habiliteringsoppgaver vil også i langt større grad bli 

kommunenes ansvar framover. Noe av dette kan gjøres i Vevelstad, enten på sykeheimen eller 

i heimen til pasienter. Her trenger vi både å ha en viss egenkompetanse, og bruke 

kompetansen til et framtidig ambulerende rehabiliteringsteam knyttet til senteret i Sømna til 

veiledning av pasienter og ansatte ved sykeheimen. Vi må også ta med at kjøp av opphold ved 

rehabiliteringssenteret på Vik vil bli aktuelt for den rehabiliteringen som blir kommunenes 

ansvar. 

 

I sum er dette en stor og omfattende reform som krever avtaler mellom kommunene og 

helseforetak ut fra de nye forskriftene som kommer. Samarbeidet på Sør-Helgeland om 

lokalmedisinsk senter i Brønnøysund med røntgen, dialyse o.a. oppgaver, om rehabilitering og 

forebyggende helsetiltak m.v., må avtales og komme på plass. Vi har i dag ikke full oversikt 

over konsekvenser ved innføring av reformen, og om finansieringen til kommunene vil være 

tilstrekkelig. Reformen skal innføres fra 1. jan. 2012, men det eneste sikre er at mye er 

usikkert, og at 2012 må brukes for å få bedre oversikt over behov og oppgaver for 

kommunene for å få på plass det nødvendige apparat. Uansett vil det stille store krav til 

Vevelstad kommune om kompetanse hos ansatte, og om kapasitet og kvalitet i tilbudene. 

 

Dette ble en lang leder, men vi står overfor en stor og omfattende reform som vil ha 

grunnleggende betydning for våre innbyggere. Jeg synes derfor det er viktig å informere om 

de utfordringene vi står overfor. 

 

 
Hilsen Ronald 
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Kommunal informasjon fra NAV/ helse - og sosial- høst 2011: 
 

 

 

 

 

SSttøøtttteekkoonnttaakktteerr  ssøøkkeess            
 

 

Er du over 16 år, sosial og glad i mennesker? 

 

Vevelstad kommune har behov for flere personer som kan tenke seg å 

ha oppdrag som støttekontakt. Veiledning gis etter behov. 

 

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse 

til Ingegjerd Arnes på Tlf. 55 55 33 33. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    BOSTØTTE    

 

Vi minner om søknadsfristen for bostøtteordningen som er den 14. hver måned. 

Søknadsskjema finner du på:  

http://www.husbanken.no/bostotte/bostotte_soker/skjemaer-og-brosjyrer/   

 

eller fås ved å kontakte kommunen. 
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EKSPEDISJONSTIDER 

VINTEREN 2011 - 2012 
 

Sommeren er over, og det betyr lengre 

ekspedisjonstider på Rådhuset! 

 

Nå er den som følger: 

Mandag - fredag 

09.30 – 15.00 

 

Husk å henvende deg i skranken! 

 

Velkommen innom! 
 

 

 
 

 

PERSONALNYTT 
 

Vaktmester Jan Kristiansen har permisjon fra 

sin 60% stilling i Vevelstad kommune. 

I hans vikariat er Erik Solsem tilsatt som 

vaktmester til 1. september 2012. 

Vi ønsker Erik velkommen som medarbeider i 

Vevelstad kommune! 

 

 

           

INFLUENSAVAKSINE 

 
Årets influensavaksine kan fås hos helsesøster 

mandag 31. oktober 2011. 

 

Tid: 10.00 – 12.00  

Sted: Helsestasjonen i Bankbygget 
 

 

Byggesøknad på nett 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vevelstad kommune tilbyr nå tiltakshaver å 

benytte internett for innsendelse av nye 

byggesøknader via www.byggsok.no. 

Nettportalen er selvforklarende og vil lede 

søker gjennom prosessen slik at alle relevante 

opplysninger vil bli belyst og riktige skjemaer 

utfylt.  Du finner tjenesten tilgjengelig via 

kommunens egne nettsider under fanen 

”byggesak”. 

 

Tjenesten kan også benyttes manuelt for 

utskrift av aktuelle søknader. Disse må da 

oversendelse via post eller personlig levering 

i kommunens lokaler.  Uansett er du 

velkommen til å ta kontakt med kommunen 

ved ønske om bistand. 
 

 

             
 

Byggesak  

 
Kommunens internettsider er utvidet med nye 

faner som omhandler ny bygningslov med 

virkning fra 01/07-2010. Nevnte sider gir 

tiltakshaver opplysninger og veiledninger som 

kan benyttes som hjelpemidler opp mot 

lovens bestemmelser. Se derfor kommunens 

egne nettsider under ”byggesak” på høyre side 

av nettportalen.  

”Det grønne hjørnet” 
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Innskjerpet driveplikt! 
 

Det er fra 1. juli 2009 innført varig driveplikt 

for eiere av jordbruksareal. Dette gjelder også 

eiendommer som fra før eier jordbruksareal, 

men som fram til nå ikke har hatt driveplikt. 

Driveplikten gjelder for alt jordbruksareal 

også overflatedyrka jord og beite.  

Du kan oppfylle driveplikten ved at du selv 

driver jorda di, eller ved at du leier den bort 

som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. 

Det er et krav at drifta ikke forringer 

produksjonsegenskapene over tid. For at 

driveplikten skal kunne anses som oppfylt må 

for eksempel kantsoner holdes ved like og 

krattskog holdes i sjakk. 

 

Bortleieavtalen skal oppfylle følgende krav: 

 Avtalen skal være skriftlig. 

 Den skal gjelde i minimum 10 år, og 

skal ikke kunne sies opp av eier, uten 

ved mislighold fra leietakers side. 

 Den skal gi en driftsmessig god 

løsning. 

 

                          
Bakgrunnen for at leieforholdet skal være 

skriftlig avtalt og av minst 10 års varighet er 

at leietaker skal gis mulighet til såpass 

sikkerhet og langsiktighet i leieforholdet at 

det gir motivasjon til å foreta de investeringer 

som er nødvendig for en god og bærekraftig 

drift. For deg som eier sikrer dette at jorda 

blir bedre drevet enn om leieforholdet var av 

mer usikker varighet. 

                                  

 

 

 

Når det gjelder "driftsmessig god løsning" 

betyr dette i praksis at du bør leie bort jorda 

til en nabo eller i alle fall, en bruker i 

nabolaget. Poenget med denne reglen er 

nemlig å oppnå en mest mulig rasjonell og 

kostnadseffektiv drift av jordbruksarealene, 

herunder minst mulig transport og tomkjøring 

med redskap på offentlig veg. Det er derfor 

vanligvis ikke noen god ide å leie bort til en 

bruker i andre enden av bygda hvis det er folk 

nærmere som vil og har behov for å leie jorda. 

Det kan imidlertid være mange forhold som 

spiller inn her, så dette vil kommunen måtte 

vurdere i hvert enkelt tilfelle. (kommunen 

skal ha tilsendt kopi av alle inngåtte avtaler 

for godkjenning) 

 

 
 

Vær oppmerksom på at leiekontrakter som er 

inngått før 1.7.2009 løper til kontraktstidens 

utløp. 

Hvis driveplikten ikke overholdes kan du 

pålegges å leie bort jorda med avtale som 

beskrevet over. Dersom pålegget ikke 

etterkommes kan kommunen inngå avtale om 

bortleie. Ingen kan imidlertid pålegges å leie 

bort noe gratis. 

 

Du har anledning til å søke om fritak fra 

driveplikten, enten for en bestemt tid eller for 

hele eiertiden. Dette kan være aktuelt hvis det 

for eksempel er et nær forestående eierskifte, 

eller andre forhold som tilsier at ei 10-

årskontrakt er upraktisk. Det kan også være 

aktuelt hvis du av en eller annen grunn vil 

inngå ei leieavtale som ikke gir driftsmessig 

gode løsninger. 

 

Ved spørsmål og veiledning, ta kontakt med 

kommunen og kontaktperson: Bjørnar 

Aarstrand tlf 750 38061 eller e-post 
bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no 
 

 

 

DistriktsMobilen  Tlf: 95 08 30 11 
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 Vevelstad kommune 

 
 
Vi har nå hatt tilbudet med DistriktsMobil i 

Vevelstad i to år. Ordningen fungerer godt og 

er mye brukt, hittil i år har vi hatt over 2700 

passasjerer. Dette viser at det er behov for et 

slikt transporttilbud så lenge vi ikke har 

ordinær drosje i denne delen av kommunen. 

 

Vi har fem dyktige sjåfører som kjører en uke 

hver, de kjører på frivillig basis og får kun en 

liten godtgjørelse for jobben de gjør. Vi er 

avhengig av frivillige sjåfører for å kunne 

fortsette med DistriktsMobilen! 

 

Som åpningstidene under viser, har vi utvidet 

tilbudet til døgnåpent i helgene, men vi vil 

likevel henstille publikum til å bestille 

DistriktsMobilen før kl. 16.30 dersom det er 

behov for skyss i løpet av kvelden/natten 

fredag og lørdag. Dette er ønskelig slik at 

transportoppdragene  blir mer forutsigbare for 

sjåførene, og er med på å redusere ”slitasjen” 

på dem. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DistriktsMobilen er åpen til kl. 16.30 fra 

søndag til fredag. Dersom noen unntaksvis 

har behov for transport etter kl. 16.30 disse 

dagene, og ikke kan ordne transport på annen  

måte, må man ringe før kl. 16.30 og avtale 

dette! 

 

 
 

Åpningstider: 

mandag - torsdag:  kl.07.30 – kl.16.30 

fredag – lørdag:  09.00 – 16.30, samt før 

09.00 og etter 16.30 ved bestilling på forhånd 

 

 

   
Billettpris:  

kr. 30,- pr. person ( kl. 08.00 – kl. 20.00 ) 

kr. 50,- pr. person ( kl. 20.00 – kl. 08.00 ) 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmesiden 
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På hjemmesiden til kommunen har det blitt en 

del forandringer. 

Nytt er bl.a aktivitetskalender som skal vise 

det som skjer av arrangement og tilstelninger i 

kommunen. Her er det viktig at de som skal 

arrangere noe melder dette inn til kommunen, 

slik at vi får vite om det, og kan oppdatere 

kalenderen.  

Ring 75 03 80 00, send e-post: 

(post@vevelstad.kommune.no) eller brev: 

Rådhuset, 8976 Vevelstad, eller kom innom 

og si fra hvis det er noe dere ønsker å ha med 

her. 

I menyboksen Diverse ligger valget Lokale 

nettsteder. 

Her kan private sider, med lokalt tilknytning 

og bilder fra Vevelstad få lagt en lenke. 

Kommunen eller kommunens nettside er ikke 

ansvarlig for innhold og meninger på disse 

sidene, og usømmelig eller ulovlig innhold 

medfører at linken til siden straks blir fjernet. 

Oppdager du noe slikt, send en e-post til oss: 

post@vevelstad.kommune.no. 

I menyboksen Selvbetjening finner du bl.a. 

valget Matrikkelinformasjon. 

Dette er en link til Statens Kartverks 

nettløsning for å vise informasjon fra 

Matrikkelen – Norges offisielle 

eiendomsregister. Matrikkelen inneholder 

informasjon om fast eiendom, under dette 

matrikkelenheter (”eiendommer”), adresser, 

bygninger og boliger/andre bruksenheter. 

Denne siden – Se eiendom – er utviklet for å 

kunne utlevere data fra Matrikkelen som etter 

matrikkelloven §30, 3.ledd kan utleveres til 

alle. Matrikkelinformasjon som faller innefor 

virkeområdet til personopplysningsloven 

finnes ikke i nettløsningen.Det er fremdeles 

mye vi skulle hatt med, men det kommer etter 

hvert. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på 

om noe er feil, eller om noe mangler.  

Kommunens nye tomannsbolig 

ferdigstilt i Slottvika. 

 

 
 

Nye leieboere har flyttet inn og funnet seg 

tilrette i hver sin vertikaldelte boenhet. 

Bygget er for øvrig oppført av Byggmester 

Alf Egil Andreassen. Alf Egil har det siste 

året arbeidet jevnt og trutt med å få bygget 

ferdigstilt til innflytning. Til tross for noen 

små forsinkelser synes resultatet å være et 

bygg vi alle kan være stolte av. Boligens 

beliggenhet nært til sjøen i rolige omgivelser, 

samt god standard, gir et boligmiljø som vi i 

kommunen er stolte av å kunne tilby for 

utleie. Boligen er for øvrig bestående av to 

stykk rommelige leiligheter over 2 plan. 

Gjenstående utvendige arbeider vil bli 

sluttført og hageareal m.m. vil bli tilrettelagt 

og ferdigstilt i løpet av våren 2012. Vi håper 

leietakere finner seg til rette i boligen og ikke 

minst trives godt! 
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RESULTAT FRA KOMMUNESTYREVALGET 2011 I VEVELSTAD 

Liste 

Opptelling  
Endring fra siste 

kommunestyrevalg 

Endring fra siste 

stortingsvalg 

Kommunestyre- 

mandater  

Opptalte 

stemmer 

%-vis 

fordeling 
Antall stemmer %-vis  Antall stemmer %-vis Antall Endring 

A 63 22,8 -32 -9,5 -50 -15,2 3 -1 

KOM 46 16,7 -34 -10,5     2 -2 

SAMVE 167 60,5 +48 +20,0     8 +3 

ANDRE 0 0,0   0,0     0   

Sum 276 67,6 -18 -5,1 -21 -5,9 13 13 

 

         Kandidatkåringen til VEVELSTAD KOMMUNESTYRE 2011-2015: 

 

         Det norske Arbeiderparti         Kommunelista        Samarbeidslisten 

         Nr   Represtentantens navn            Nr    Representantens navn         Nr Representantens navn                    

         01   Axelsen, Harald Jørgen             01  Nilssen, John Arne             01 Hansen, Ken Richard               

         02   Vevelstad, Ivar                          02  Aarstrand, Kaia Marthine         02 Andreassen, Kari Anne B           

         03   Pedersen, Ellbjørg                    Nr  Vararepresentantens navn       03 Vistnes, Aud S Utness 

         Nr   Vararepresentantens navn     01  Bønå, Ole Arnold Arnesen     04 Nergård, Unn Helen A                

         01   Fønnebø, Bjørg Ireen                02  Eivindsen, Heidi Anita               05 Hanssen, Raymond  

         02   Olsen, Svein Harald                  03  Ingebrigtsen, Rune                     06 Vevelstad, Emil Bjarne     

         03   Bantow, Greta Susanne            04  Grønbech, Sigfred Johan B        07 Johansen, Jens-Martin 

         04   Jensen, Paul Lars N                 05  Sneli, Bente Elise                       08 Larsen, Johan Rune    

         05   Rønning, Anita                            Nr Vararepresentantens navn 

         06   Andersen, Svein Eirik                                                                       01 Martinsen, Alf Johan   

                                                                                                                    02 Jensen, Aud Mari 

 VEVELSTAD FORMANNSKAP 2011 - 2015       03 Olsen, Lasse 

 Valg til formannskap avgjort som avtalevalg.       04 Logan, Snorre Ingvar                                                

                                                                                                                                            

                Formannskapets faste medlemmer blir: 

  

 Fra Samarbeidslista: Ken-Richard Hansen 

                             Kari-Anne Bøkestad Andreassen       

 Aud S. Utness Vistnes 

                           

           Fra Arbeiderpartiet: Ivar Vevelstad        

              

                 Fra Kommunelista:   John Arne Nilssen    

  

 Vararepresentanter til formannskapet blir:  

                      

                            Fra Samarbeidslista:  1. vara: Raymond Hanssen   

                  2. vara: Emil Bjarne Vevelstad 

                                                                 3. vara: Jens-Martin Johansen                                                                                                                                                

                                                                 4. vara: Johan Rune Larsen                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                      

                           Fra Arbeiderpartiet:  1. vara: Ellbjørg Pedersen                                                                                                                                                                                                                                                               

                            Fra Kommunelista:    1. vara: Kaia Marthine Aarstrand                                                                                                                                                                                                                          
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Utdrag fra kommunestyret og 

formannskapet siden sist. 
 

Kommunestyrevedtak 21.09.2011: 

 

Næringsarealer Vevelstad 

Vevelstad kommunestyre ber administrasjonen og 

politisk ledelse starte forhandlinger med 

grunneiere av Lauknesmarka om kjøp av areal til 

industrietablering. Det bør også sikres opsjon for 

en eventuell utvidelse videre nordover. 

Som andreprioritet for etablering av nytt industri-

/næringsareal ber kommunestyret at det innledes 

forhandlinger med grunneierne av området som 

ligger nært planlagt brufot på østsiden av 

Hamnøya. 

I ny arealdel av kommuneplanen må det settes av 

tilstrekkelig areal både for framtidig 

næringsvirksomhet og for boligområder. 

 

Sluttbehandling av reguleringsplan - Gang og 

sykkelvei Skredderviken til Forvik i Vevelstad 

kommune 

Vevelstad kommune egengodkjenner 

reguleringsplan for gang- og sykkelvei på 

strekningen Skredderviken til Forvik – med kart 

og bestemmelser revidert den 14.09.2011 i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. 

Planutvalget gis myndighet til å foreta små 

justeringer sammen med Statens Vegvesen. 

 

Endring finansreglement 

Vevelstad kommune godkjenner endring av pkt. 

7.5 i finansreglementet til: 

Gjeldsporteføljen kan ha en fastrenteandel på 

inntil 100 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid 

og over) 

 

Godtgjørelse overformynderiet i Vevelstad 

Godtgjørelse for funksjonen som overformynder 

settes til kr. 3000 pr år. 

 

Endelig behandling - energi og klimaplan for 

Vevelstad kommune 

1. Framlagte Energi- og klimaplan for Vevelstad 

kommune 2011-2015 med tilhørende faktadel 

godkjennes. Planen godkjennes som 

kommunedelplan for temaene energi og klima. 

2. Rådmannen har ansvaret for at planen 

innarbeides på en god måte som overordnet 

styringsdokument for kommunen. 

 

Overtagelse av Helgeland Sparebanks bygg i 

Vevelstad 

1. Vevelstad kommune kjøper bankbygget til 

Helgeland Sparebank, gnr. 12 bnr. 83 i 

Vevelstad. 

2. Kjøpesummen kr. 1.750.000 finansieres i sin 

helhet gjennom låneopptak. Lånets 

nedbetalingstid 40 år. 

3. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å 

fremforhandle/godkjenne kjøpekontrakt og 

leieavtaler. 

 

Søknad om tillatelse til helikoptertransport – 

Bønå 

I medhold av Lov om motorferdsel i utmark § 6, 

gis Bønå gård ved Ole Arnold Bønå tillatelse til 

helikoptertransport fra Bønå opp til 

Krongelvatnet, gnr 33 bnr 1 i Vevelstad 

kommune. 

Transportens formål: transport av materialer for 

vedlikehold av hytte og gamme ved 

Krongelvatnet. Flyginga kan foregå i skissert 

arbeidsplan ut året 2012. 

 

Kommunestyrevedtak 12.10.2011: 

 

Godkjenning av fylkesting- og 

kommunestyrevalget 2011 

Kommunestyret godkjenner valget for 2011-2015 

i Vevelstad kommune. 

 

Valg av formannskap 2011 – 2015 

(se forrige side) 

 

Valg av ordfører og varaordfører 2011 – 2015: 

Ken-Richard Hansen ble valgt til ordfører og Kari 

Anne Bøkestad Andreassen valgt til varaordfører i 

Vevelstad kommune for perioden 2011 – 2015. 

Begge valg med 10 stemmer, 3 stemte blankt. 

 

Valg til faste utvalg, råd og nemnder 

Det nedsettes et utvalg med representanter fra de 

tre grupperinger i kommunestyret til en 

evaluering av komitèmodellen som har vært i 

Vevelstad siste kommunestyreperiode. 

Administrasjonen v/rådmannen deltar i utvalgets 

møter. Utvalget får også i mandat å se på 

godtgjørelsen til folkevalgte som deltar i råd og 

utvalg for kommende kommunestyre-periode. 

Følgende personer ble valgt som medlemmer i 

utvalget: 

Fra Samarbeidslista: Ken-Richard Hansen 

Fra Arbeiderpartiet: Harald Axelsen 

Fra Kommunelista: Kaia Aarstrand 

Harald Axelsen valgt til leder av utvalget, og 

forestår innkalling til første møte. 

 

Valg til KS Nordland 

Ordfører Ken-Richard Hansen velges som 

kommunens representant i KS Fylkesmøte for 

kommende periode, og varaordfører Kari Anne 

Bøkestad Andreassen velges som vara for ordfører 

i Fylkesmøtet 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Formannskapsvedtak 17.08.2011 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen 

og bygge- og delingsforbud i plan- og 

bygningsloven - Uthus, våningshus og 

flytebrygge - 1816/28/1 

Søknad om tillatelse til riving av driftsbygg på 

eiendommen gnr. 28/1 imøtekommes. 

Tillatelsen blir gitt på vilkår av at eventuelt 

miljøfarlig avfall blir tatt hånd om på en forsvarlig 

måte, og leveres til godkjent mottak, jfr plan- og 

bygningslovens § 29-8 om avfallshåndtering. Det 

forutsettes at bygningen ikke er belånt. 

Alminnelige bestemmelser: 

1. Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter at 

byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre 

tid enn 2 år. Jfr. pbl § 21-9. 

2. Det må utføres nødvendig kontroll slik at 

tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven. 

Ansvar og kontroll: 

1. Ansvarsoppgaver i h.h.t. pbl’s bestemmelser 

tillegges søker 

2. Kontrollform: dokumentert egenkontroll. 

Søknad om oppføring av nytt bolighus 

imøtekommes 

Tiltaket innvilges dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdels bestemmelser for LNF 

2 område ut fra følgende vilkår: 

1. Ny bygning skal fortrinnsvis oppføres i 

tilknytning til eksisterende bebyggelse og der 

det allerede er utbygd infrastruktur. 

2. Bebyggelsen skal tilpasses terreng og 

omgivelser. 

3. Bebyggelsen skal utføres i henhold til områdets 

byggestil og tradisjon. 

4. Tillatelsen erstatter ikke byggesøknad. Når plan 

for bolighus er klar må det søkes om 

ansvarsrett på lik linje med andre byggesaker, jfr 

pbl § 20-1. 

Søknad om etablering av flytebrygge innvilges 

Søknad om dispensasjon for utlegging av 

flytebrygge på g.nr. 28/1 innvilges som 

omsøkt, jfr §§ 19-2 og 1-8. 

 

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 

1816/12/1 

Det gis tillatelse til oppdyrking av 8 daa 

skogsmark/beite til fulldyrka eng på gnr 12 bnr 1, 

etter innkommet søknad fra Sigrid Vevelstad. 

Tillatelsen gis med bakgrunn i forskrift om 

nydyrking §§ 1 og 4. 

Det settes følgende vilkår for nydyrkingen: 

1. Søker må vise aktsomhet, og melde fra hvis en 

skulle oppdage fornminner eller mulige 

fornminner under arbeidet (jfr kulturminne-loven 

§ 8.2 ledd). 

2. Det må legges inn en buffersone mellom 

omsøkt nydyrkingsareal og Brødløselva. 

3. Nydyrkingen må være igangsatt innen 3 år etter 

dette vedtaket er gyldig, hvis ikke faller 

godkjenningen bort. 

 

Landingstillatelse for helikopter - søknad om 

dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. 

Salten jordskifterett v/Karl Skålbones gis 

dispensasjon for bruk av helikopter innen 

Vevelstad kommune i henhold til søknad, dette i 

medhold av Lov om motorferdsel i utmark § 6. 

Transportens formål: Inn og utflyging av 

merkelag og utstyr i forbindelse med 

grensemerking av Lomsdal-Visten nasjonalpark. 

Flyginga kan foregå så lenge merkearbeidet pågår, 

2011 og 2012. Oppsynsmann Carl Norberg (tlf 90 

64 53 39) må varsles hvilke perioder flyginga skal 

skje. 

Dispensasjonen gjelder ikke som kjøretillatelse fra 

grunneier. Kommunen forutsetter at søkeren har 

grunneiers tillatelse til kjøringa. 

Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens § 

13. 

 

Støtte til det humanitære arbeidet på Afrikas 

Horn 

Vevelstad kommune bevilger kr 1000. til 

Flyktningehjelpen i nødsarbeidet på Afrikas Horn. 

 

Formannskapsvedtak 14.09.2011 

 

TV-Aksjonen 2011 - oppfordring til bidrag 

Vevelstad kommune bevilger kr. 3.000,- til TV-

Aksjonen for Norsk Folkehjelp. 

 

Deling av grunneiendom 1816/16/6 makebytte 

av tomt til eksisterende bygning. 

I medhold av jordlovens §§ 1, 9 og 12 gis det 

tillatelse til å fradele parsell med bygning på inntil 

0,5 dekar fra gnr 16 bnr 6. Dette jfr søknad mottatt 

av kommunen 15.04.2011. 

Det foretas endring av opplysninger i matrikkelen 

til kode 163, ”våningshus som benyttes som 

fritidsbolig” etter matrikkellovens §24 for den 

fradelte enheten. 

Det settes vilkår for fradelingen at veirett 

tinglyses, og det søkes om brukssammenføying 

med 

gnr 16 bnr 11 til hovedbruket 
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Den kulturelle skolesekken 

Skoleåret 2011/2012 
 

                                                                                                                                                                                       
 

Uke dato Klass

e 

 Tid Sted 

35 1/9 1-4 Reven og grisungen – Bjørn Rørvik  Skolen 

39 29/9 1-7 Fra ei kus dagbok Kl. 11.00 Samfunnshuset 

Br.sund 

41 13/10 5 - 6 Dans Hele dagen Allbrukshuset 

42 18/10 Alle Delfinen - Fri Glipper 12.30 Allbrukshuset  

43 24-

25/10 

3-4 Film: til siste hinder, og Kathrine 

Haugen som forteller om filmen 

 Kinosal 

Br.sund 

      

2  7 – 

10 

Heming Unge – forestilling  Samfunnshuset 

Br.sund 

6  9-10 Film: Kathrines nye film- foredrag - 

etterarbeid 

 Kinosal 

Br.sund 

8 21-

23/2 

7 Animasjon Hele dag Skolen  

18/1

9 

 8 Skjærvær   

19  1-2  Samisk verksted  Skolen  
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Storbjørka barnehage høsten 2011 

 
Høsten 2011 har vi til sammen 16 barn i 

barnehagen, 10 barn under 3 år, og 6 barn 

over 3 år. 

 

Vi er 6 voksne i forskjellige stillingsstørrelser. 

Vi skal jobbe med forskjellige tema. Vi har 

vært på turer, plukket bær, lagd saft og 

syltetøy. Vi har plukket naturmaterialer for å 

bruke i formingsaktiviteter. Vi har også tatt 

opp poteter som vi satte i vår. 

 
 

Vi var i uke 38 med på den nasjonale 

brannvernuke, da øvde vi oss på evakuering 

og snakket om hva vi skal gjøre dersom det 

brenner.  

Vi har jobbet med et tema om barn i andre 

land, et opplegg fra FORUT om Indrani fra 

India. Jenefer var i barnehagen og laget 

filippinsk mat sammen med oss. 

24.oktober hadde vi FN fest for foreldre og 

søsken i barnehagen med blant annet loddsalg 

til inntekt for FORUT sitt arbeid. 

25. oktober kommer politiet på besøk. De skal 

hjelpe oss med temaet, trafikk og 

trafikksikkerhet.  

 
Etter at vi er ferdig med trafikktema, starter vi 

med forberedelsene til advent og jul. 

 

Da skal vi hugge juletre, bake, tenne lys, 

snakke om hvorfor vi feirer jul, synge 

julesanger og trekke adventskalender. Onsdag 

7.desemer blir det juleverksted for barn og 

foreldre på ettermiddagen, som vi avslutter 

med å spise kveldsmat sammen. 

Vi får besøk av presten Kristina. Vi skal gå i 

Lucia-tog, ha nissefest og juleavslutning. På 

juleavslutningen kommer foreldre, søsken og 

besteforeldre for å smake på julebaksten og gå 

rundt juletreet sammen med oss. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Søppel ved Miljøstasjonen 

 
Vennligst ikke sett igjen søppel rundt 

miljøstasjonen! 

 
 

Det har ved flere anledninger blitt satt igjen 

søppel ved miljøstasjonen. Blir søplet stående 

kan dyr og vind kaste søplet utover, noe som 

fører til merarbeid og samtidig skjemmer ut 

sentrumsområdene. 

 

Kommunen oppfordrer derfor innbyggerne til 

å møte opp når leveringen finner sted, og ikke 

sette igjen søppel ved brannstasjonen. 

 

På forhånd takk for hjelpen!  
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