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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 2-2011     juli år 2011    Årgang 12 

 

Rådmannen har ordet 

 

Kjære Vevelstadværinger ! 

 

12. september i år er det nytt valg på kommunestyre og fylkesting. Vi vil oppfordre alle til å 

bruke stemmeretten. Fra valgstyrets og administrasjonens side er det lagt tilrette for  

muligheten til å forhåndsstemme hver dag i åpningstida på rådhuset. I tillegg er det satt av en 

dag til å stemme på sykeheimen, og de som bor heime og ikke har anledning til hverken å 

forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen, kan søke om å få besøk av stemmemottakere 

og avgi sin stemme i heimen. Som tidligere år er det stemmegiving i tre kretser, med 

stemmesteder på Hesstun, Visthus og Rådhuset på Vevelstad. Så vi vil ønske alle 

stemmeberettigede i kommunen et 

GODT VALG! 

 
Slutten på skoleåret ble i år spesielt. Det tragiske at sju år gamle Martin Vevelstad døde 

lørdag 18. juni satte sitt preg på hele samfunnet vårt. I slike situasjoner er det vanskelig å 

finne ord, men jeg vet at alle følte med familien og sorgen deres. Det viste seg også i kirken 

på begravelsesdagen 24. juni, da praktisk talt halvparten av kommunens innbyggere møtte 

opp. Vi har ikke råd til å miste noen av våre barn og unge. Fred med Martins minne. 

 

 

Ved inngangen til sommeren vil TV-innspillingen av ”Gøy på landet” prege bygda vår. Både 

politikere og ansatte i kommunen har lagt ned et stort arbeid for å legge alt til rette – tross alt 

skal 30-40 personer overnatte og ha mat i nesten en uke. Vi får håpe det blir en positiv 

vinkling på programmet, at været blir bra, og vi får vist bygda fra sin beste side. Resultatet får 

vi se til høsten. 

 

 

For mange står ferien for døren. Vi får bruke de lyse dager og netter til å lade batteriene, få en 

god slått og mye fôr, slik at både folk og dyr kan gå høsten og vinteren trygt i møte. 

Vevelstaddagene i juli er en fin anledning til å treffes og til å møte gamle kjente.  

Fra oss som har vårt daglige virke i kommunens etater vil jeg med dette ønske dere alle en 

riktig 

 

GOD SOMMER ! 
Hilsen Ronald

 
 

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


 

Vevelstad kommune, 8976 VEVELSTAD Tlf. 75 03 80 00, Fax 75 03 80 01 

Nettside : www.vevelstad.kommune.no epost: post@vevelstad.kommune.no 

2 

 

Ny hjemmeside 
 

Onsdag 22. juni ble den ny hjemmesiden til kommunen publisert. 

Håper dere finner det dere ønsker her. Vi har fremdeles mye vi skulle hatt med, men det får komme 

etter hvert. Skulle vi ventet til den ble perfekt ble det lenge før den kom på luften. 

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på om noe er feil, eller om noe mangler. 

Nytt er 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), post: Rådhuset, 8976 Vevelstad eller 

kom innom.  

 

I høyremenyen på hjemmesiden ligger et valg som heter Utleie av bolig. Her kan private få 

reklamere hvis de har boliger/leiligheter til utleie. 

Kommunen er ikke ansvarlig i forbindelse med utleie, dette må ordnes privat mellom utleier/leier. 

De som har hus/leilighet til utleie kan kontakte kommunen, enten pr e-post: 

post@vevelstad.kommune.no, telefon 75 03 80 00 eller post: Rådhuset, 8976 Vevelstad. 

Vi bør ha opplysninger om: størrelse på utleieboligen, hvor den ligger, om det er møblert eller ikke, 

pris, telefonnr (evt e-postadr) til utleier, og gjerne foto. 

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. 
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VEVELSTADDAGENE 2011 

 

Vevelstaddagene arrangeres 21. - 24. juli 

2011. (torsdag t.o.m. søndag). 

Det er oppstart med salutt og fanfare på 

Bygdetunet torsdag kl 18. Musikalsk 

underholdning, bål i fjæra og salg av grillmat 

og drikke utover kvelden. 

Fredag og lørdag blir det åpne salgsboder med 

lokale produkter på Allbrukshuset, samt salg 

av mat fra kjøkkenet. 

 

Fredag blir det på dagtid guidet busstur til 

diverse næringsaktører og severdigheter, med 

siste stopp på Høyholm grendehus. Der blir 

det servering, samt mulighet til å se 

Historielagets fotoutstilling, som henger oppe 

fredag og lørdag. 

Fredag formiddag kan man også delta i 

idrettslagets feriefotballturnering på 

kunstgressbanen, og senere være med på 

Olabilløp ned Åsbakken. Åpen kiosk i 

idrettsbygget. 

 

På fredagskvelden inviteres det til kulturaften 

på Allbrukshuset - en underholdende kveld 

med høy mimrefaktor, diverse revy- og 

sanginnslag fra både teaterlaget og 

arrangementskomitéen, og salg av god mat og 

drikke. 

 

 

 

 

 

Lørdag samles alle på Bygdetunet kl 12, vi 

får høre eventyret om vikingene, sjørøvere og 

den begravde skatten. Alle oppfordres til å 

møte i vikingkostyme (muligheter for litt 

ekstra oppdressing på Bygdetunet). 

Vi går i høylytt tog til Forvik, og i Nordvika 

havn venter vi spent på om vikingene dukker 

opp i skipet sitt med det hemmelige 

skattekartet!  

I havna fortsetter dagen med 

fiskekonkurranse, diverse leker, ridning og litt 

å bite i. 

På kvelden arrangerer Handelsstedet Forvik 

sin tradisjonelle Bryggedans med levende 

musikk.  

 

Fritidsklubben holder åpent for ungdommen 

fredag og/eller lørdag kveld. 

Alle dager ligger det rebusoppgaver langs 

godt merkede turstier i nærområdet, alle 

poster må besøkes for å være med i 

premietrekning.  

Søndag avsluttes dagene med 

sanggudstjeneste etterfulgt av kirkekaffe, 

deretter blir det trekning av diverse gevinster 

og offisiell avslutning kl 13. 

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets 

store arrangement på Vevelstad, både 

fastboende, utflyttere, innflyttere og 

gjester!  
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Vevelstad Folkebibliotek 
 

Åpningstid: 

 

   Mandag   kl 12:00 –  19:00 

   Tirsdag    kl 09:00 – 15:00 

   Torsdag   kl 12:00 – 15:00  

 
Sommersteging: 1. – 14. august 

 
Fra 15.august er biblioteket åpent som vanlig 

igjen. Bøker m.m. kan leveres i skranken i 

kommunens administrasjon utenom bibliotekets 

åpningstid. 

 
 
 

 

      

 

 

Vi minner om boksalg og ønsker alle en 

 

GOD, SOLRIK SOMMER ! 

 

 

 

 

                                 

 
Personalnytt 

 

Plan- og ressursetaten er utvidet med en ny 

medarbeider i 100% stilling.  

Bjørn Skar er tilsatt i denne stillingen fra  

1. juni 2011, han pendler fra Brønnøysund.  

Vi ønsker Bjørn velkommen som ny 

medarbeider i Vevelstad kommune! 

 

Rita Merete Nilsen er tilsatt som 

kontormedarbeider ved 

Sentraladministrasjonen. 

Rita begynte hos oss den 16. mai, hun 

kommer fra Vega. 

Vi ønsker Rita velkommen som ny 

medarbeider i Vevelstad kommune! 

 

Thomas Johan Andreassen er tilsatt som 

avdelingssykepleier ved Vevelstad sykehjem. 

Thomas begynte den 1. april, han er tilbake 

etter ett år i Rana kommune. 

Vi ønsker Thomas velkommen tilbake som 

medarbeider i Vevelstad kommune! 

 

Inger Anita Aarvik er tilsatt som renholder på 

Sentralskolen og Rådhuset/ Allbrukshuset. 

Inger bor på Visthus. 

Vi ønsker Inger velkommen som medarbeider 

i Vevelstad kommune! 

 

Rune Solli har sagt opp sin stilling som 

administrasjonssekretær. Rune har hatt ett års 

permisjon fra sin stilling. 

Vi takker Rune for arbeidsinnsatsen i 

Vevelstad kommune. 

 

Ketil Venås har sagt opp sin 20% stilling som 

pedagogisk konsulent. 

Vi takker Ketil for arbeidsinnsatsen i denne 

stillingen. 
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Valg 2011 
 

12. september er det valg til nytt kommune-

styre og fylkesting. I Vevelstad er det kommet 

inn tre lister til kommunevalget – forøvrig de 

samme tre gruppene som har vært representert 

i kommunestyret de to siste perioder. 

 

Vi oppfordrer alle stemmeberettigede 

innbyggere til å benytte seg av stemmeretten, 

både til valg på nytt kommunestyre og til 

fylkestingvalget. Innen 10. august skal 

valglistene være klare og legges ut. Ordinær 

forhåndsstemming starter 10. august, og det vil 

være anledning til å forhåndsstemme fram til 

6. sept. Siste oppdaterte manntall for 

avkryssing på valgdagen produseres 7. sept. I 

dette manntallet er det da registrert hvem som 

har forhåndsstemt. Det blir også satt av en dag 

for stemming på Vevelstad sykeheim, og det 

kan også søkes om stemming i heimen for de 

som ikke kan komme seg til valglokalet. 

 

For tid og sted for å gi stemme på valgdagen: 

Se vedtakene fra valgstyret i Vevelstad. 

 

 

Vedtak i Vevelstad valgstyre  
 

Godkjenning av valglister 

1. Valgstyret godkjenner valglistene fra: 

 

 

 

 

2. De offisielle valglistene legges ut til 

gjennomsyn på: 

Rådhuset – valgkrets Vevelstad 

Fritz K. Pedersen – valgkrets Visthus 

Utlegging i Vevelstad rådhuset skal også 

dekke Hamnøy. 

 

3. Det kunngjøres i lokalavisen og med 

oppslag på Hamnøya, Vistensteder, Rådhuset 

og butikken på Vevelstad, 

overskriftene/navnet på de godkjente 

valglistene, og hvor de er lagt ut. 

 

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 

1. Valgstyret legger ut manntallet til offentlig 

ettersyn på: 

  Rådhuset – valgkrets Vevelstad 

  

K. Pedersen – valgkrets Visthus 

  

dekke Hamnøy. 

 

2. Informasjon om sted og adgangen til, og 

fremgangsmåten for, å kreve feil rettet, 

kunngjøres 

i lokalavisen og med oppslag på Hamnøya, 

Vistensteder, Rådhuset og butikken på 

Vevelstad. 

 

Stemmesteder og åpningstidspunkt - 

kommune- og fylkestingsvalg 2011 

Stemmesteder: 

For Hesstun krets: Ungdomshuset 

For Visthus krets: Ungdomshuset 

For Vevelstad krets: Allbrukshuset 

 

Da det er gode kommunikasjoner og få velgere 

i samtlige kretser settes avstemningstiden 

til: 

For Hesstun og Visthus krets : kl. 09.00 – 

14.00 

For Vevelstad krets: kl. 09.00 – 16.30 

 

Valg av stemmestyrer til kommune- og 

fylkestingsvalget 2011 

 

Hesstun krets: 

Representanter:  

Unn Helen Nergård leder 

Beate Andorsen nestleder 

Knut Klausmark 

Vararepresentanter:  

Rigmor Klausen 

Torbjørn Helgesen 

Hanne Pettersen 

 

Visthus: 

Representanter:  

Sigrid Andersen leder 

Hilde Elise Pedersen nestleder 

Johan Ingebrigtsen 

Vararepresentanter:  

Randi Velle Andersen 

Fred Arild Pedersen 

Ingunn Sørensen 

 

Vevelstad: 

Representanter:  

Ken-Richard Hansen leder 

Ellbjørg Pedersen nestleder 

Harald Axelsen 

Vararepresentanter:  

Johan Rune Larsen 

Rita Viken 

Bjørg Iren Fønnebø 

 

Det er leder i stemmestyret sitt ansvar å 

innkalle evt. vararepresentant på valgdagen 

12.09.2011 
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Forhåndsstemmegivning og ambulerende 

stemmemottak 

 

1. Som stemmemottakere ved årets valg 

oppnevner valgstyret: 

- Rådmann Ronald Bjøru 

- Økonomisjef Audun Olsen 

- Personalkonsulent Turid Færøy 

- Økonomikonsulent Janne Gimse Aasen 

- Administrasjonssekretær Rune Solli 

- Kontormedarbeider Nora Hansen 

- Kontormedarbeider Rita Merete Nilsen 

 

2. Valgstyret vedtar at 

forhåndsstemmegivningen (fra 10. august) og 

tidlig stemmegivning 

(1. juli til 9. august) legges til Rådhuset. Siste 

frist for forhåndsstemmegivning er tirsdag 

6. september 2011. 

 

3. Valgstyret vedtar at søknad om 

ambulerende stemmegivning må være 

kommunen i 

hende senest tirsdag 6. september 2011. 

 

4. Valgstyret vedtar at forhåndsstemmegivning 

ved institusjon avholdes ved Vevelstad 

Sykehjem mandag 5. september 2011. 

 

Valgstyret 25. mai 2011 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Til Ungdommen 
 

Dette er ikke en artikkel om den velkjente 

sangen til Nordahl Grieg, men en oppfordring 

til ungdommen i Vevelstad: Å stemme ved 

årets kommunevalg! 

 

Etter å ha vært på landskonferanse i Bodø, kalt 

’’Ta meg med”, ble jeg opplyst om hvorfor 

engasjere ungdom i nærmiljøet til å stemme, 

og hvor viktig det egentlig er. Ikke bare 

nasjonalt, men lokalt og regionalt, der man bor 

og har større grad av påvirkning. Det er ikke 

til å komme bort fra at i en kommune med et 

innbyggertall som ikke er så høyt, vil din 

stemme telle mer enn mange andre steder.  

 

Men hvorfor stemme? Hvorfor ta seg en tur 

ned på rådhuset 12. september for å bruke din 

rett til å stemme på den kandidaten du har lyst 

til skal være overhodet i din egen kommune de 

neste fire år? Svaret er ganske enkelt: Fordi 

det er du som representerer den yngre garde i 

Vevelstad. Det er din måte å fortelle hva du 

vil, og det er bygdas ungdommers måte å si: 

Her er jeg, og jeg vet hva jeg vil med denne 

kommunen. Jeg som ungdom har like stor rett 

til å ha et ord med i saken som alle andre. Jeg 

vet hva jeg som ungdommen vil og på denne 

måten vil jeg bli hørt og ha innvirkning.  

 

Nå er vi verken kringsatt av fiender og slipper 

og vie oss til strid, slik som den nevnte sang 

sier. Men når det spørres hva ditt våpen er, er 

din stemme ditt ”våpen”. Ungdommens røst til 

hvordan det skal være i Vevelstad de neste fire 

år er din og alle andre ungdommers stemme 

ved kommunevalget høsten 2011.  

 

Nå mener jeg ikke at alle ungdommer i 

Vevelstad har samme syn på forskjellige saker 

som skulle komme opp, men hvert enkelt 

individ har en mening som de kan få fram ved 

å stemme på den kandidaten som har samme 

mening som dem selv. Dermed vil det med en 

gang bli en større sannsynlighet for at det er 

din mening om saken som vil skje etter endt 

valg og den kandidaten du vil skal sitte som 

ordfører.  

Så stem. Slik at alle har hatt ett ord med i laget 

når det gjelder hvordan de neste fire år skal 

være.  

 

Godt valg! 

 

Av Einar Lohne Bjøru 
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Plukk fra de siste møter i 

formannskap og kommunestyre 
 

Vevelstad formannskap 25.05.2011: 

 

Søknad om tilskudd til veilys på Lauknes. 

Søknaden imøtekommes ikke. Kommunen er 

positiv til å dekke strømregningen dersom 

oppsitterne selv setter opp veglys. Vedtaket er 

i tråd med den støtte til veglys de øvrige 

grendene i kommunen får. 

 

Støtte til aktiviteter i regi av Oladalens 

venner 

Oladalens venner gis en støtte på kr 5000 fra 

Vevelstad kommune til aktiviteten i 2011.  

 

Søknad om godkjenning av plan for 

nydyrking 1816/12/27 

Det gis tillatelse til oppdyrking av 24 daa 

skogsmark, beite og myr til fulldyrka eng på 

gnr 12 bnr 27, etter innkommet søknad fra 

Eilert Vevelstad. Dette med bakgrunn i 

forskrift om nydyrking § 1 og § 4. 

Det settes følgende vilkår for nydyrkingen: 

Søker må vise aktsomhet, og melde i fra hvis 

en skulle oppdage fornminner eller mulige 

fornminner under arbeidet (jfr 

kulturminneloven §8.2 ledd). 

Kryssing av elven med traktor må bare gjøres 

dersom bunnsubstratet er så fast at det kan tåle 

dette uten at det medfører vesentlig skade på 

elvebunnen. Dersom det skal bygges bru må 

dette søkes om, denne må ikke blir til et 

vandringshinder for oppgangen av anadrom 

fisk. 

Nydyrkingen må være igangsatt innen 3 år 

etter dette vedtaket er gyldig, hvis ikke faller 

godkjenningen bort. 

 

Søknad om reduksjon i vannavgift for 

driftsbygning. 

Det gis 50 % reduksjon av vannavgift for 

gartneri/drivhusbygning på gnr 12 bnr 12. 

Dersom det blir en produksjon utover det 

tidsrommet som er oppgitt i søknaden (mars-

juni), må det gis melding til kommunen 

 

Lokalisering av nytt fergeleie i Forvik 

Formannskapet i Vevelstad ser den sist 

framlagte skisse for plassering av fergeleie i 

Forvik, dvs. på sørsida av bukta der dagens 

fergeleie ligger og med avkjørsel nord for 

kirka, som det beste alternativet.  

 

 

Dette er ut fra trygge trafikale løsninger, 

behov for oppstillingsplasser, muligheter for 

parkering m.v. Formannskapet presiserer også 

ønsket om to fergeleier på denne lokaliteten, 

siden sambandet betjenes av to ferger. 

 

 

Vevelstad formannskap 08.06.2011: 

 

Søknad om tillatelse til bygging av skogsvei 

1816/16/1, Vistnes. 

Ken-Richard Hansen gis tillatelse til bygging 

av 4 skogsveier på til sammen 2500 meter 

nyanlegg og 250 m ombygging på gnr 16 bnr 

1, Vistnes i Vevelstad kommune, jfr. 

skoglovens §7. Dette etter de beskrivelser som 

er gitt i søknad til Vevelstad kommune den 

08.02.2011 samt den veiledning som er gitt av 

Nordland fylkeskommunen etter befaring. 

 

SMIL - Midler: Søknad om midler til 

restaurering av fjøs 1816/12/1 

Vedtak: 

Tiltaket innvilges et tilskudd på kr 50 000,-. 

Tiltaket skal være ferdigstilt innen tre år fra 

innvilgelsesdato. 

Det kan gis forlenget arbeidsfrist etter søknad. 

Dersom søker må gjennomføre tiltaket i en 

annen form eller omfang enn omsøkt 

forutsettes det at dette meldes kommunen før 

igangsetting. 

Tiltak som er gjennomført i strid med 

forutsetninger i tilsagn kan risikere avkorting 

eller tilbakebetaling av tilskuddsmidler, krav 

om avbøtende tiltak eller oppretting av 

gjennomført tiltak. 

 

SMIL - midler: Søknad om midler til 

restaurering av fjøs 1816/22/1 

Tiltaket innvilges et tilskudd på kr 30 000,-. 

Tiltaket skal være ferdigstilt innen tre år fra 

innvilgelsesdato. 

Det kan gis forlenget arbeidsfrist etter søknad. 

Dersom søker må gjennomføre tiltaket i en 

annen form eller omfang enn omsøkt 

forutsettes det at dette meldes kommunen før 

igangsetting. 

Tiltak som er gjennomført i strid med 

forutsetninger i tilsagn kan risikere avkorting 

eller tilbakebetaling av tilskuddsmidler, krav 

om avbøtende tiltak eller oppretting av 

gjennomført tiltak. 
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SMIL-midler: Søknad om midler til 

restaurering av kultutminne. 

Tiltaket innvilges et tilskudd på kr 38 500,-. 

Tiltaket skal være ferdigstilt innen tre år fra 

innvilgelsesdato. 

Det kan gis forlenget arbeidsfrist etter søknad. 

Dersom søker må gjennomføre tiltaket i en 

annen form eller omfang enn omsøkt 

forutsettes det at dette meldes kommunen før 

igangsetting. 

Tiltak som er gjennomført i strid med 

forutsetninger i tilsagn kan risikere avkorting 

eller tilbakebetaling av tilskuddsmidler, krav 

om avbøtende tiltak eller oppretting av 

gjennomført tiltak.  

 

SMIL - midler: Søknad om midler til 

restaurering av gammelt beite 1816/40/2 

Tiltaket innvilges et tilskudd på kr 31.500,-. 

Dette utgjør kr 400,- pr daa. 

Det settes vilkår om beiting i 10 år fra 

tilskuddet er innvilget, samt at gjerdet er 

permanent.  Tiltaket må dessuten ikke redusere 

allmenhetens tilgang til øvrige 

utmarksområder. 

Tiltaket skal være ferdigstilt innen tre år fra 

innvilgelsesdato. 

Det kan gis forlenget arbeidsfrist etter søknad. 

Dersom søker må gjennomføre tiltaket i en 

annen form eller omfang enn omsøkt 

forutsettes det at dette meldes kommunen før 

igangsetting. 

Tiltak som er gjennomført i strid med 

forutsetninger i tilsagn kan risikere avkorting 

eller tilbakebetaling av tilskuddsmidler, krav 

om avbøtende tiltak eller oppretting av 

gjennomført tiltak. 

 

Søknad om tiltak uten ansvarsrett 1816/7/5 

garasje. 

Søknad om byggetillatelse for tilbygg av 

garasje på gnr 7 bnr 5 imøtekommes. 

Bygningens plassering må skje som vist i 

søknaden mottatt av kommunen. 

Alminnelige bestemmelser: 

  Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. Jfr. PBL.§ 21-10. 

  Bygningen eller del av denne må ikke tas 

i bruk til annet formål enn forutsatt. Jfr. PBL. 

§ 20-1. 

  st 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. 

Ansvar og kontroll: 

  Ansvarsbestemmelsen er unntatt gjennom 

unntaksbestemmelsen i pbl. § 20-2 første ledd 

bokstav a. 

 

 

Søknad om tillatelse til tiltak 1816/10/1 

Uthus/lager. 

Søknad om byggetillatelse for garasje/lager på 

gnr 10 bnr 2 imøtekommes. 

Bygningens plassering må skje etter det som er 

oppgitt i søknad. 

Alminnelige bestemmelser: 

  Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. Jfr. PBL.§ 21-10. 

  

i bruk til annet formål enn forutsatt. Jfr. PBL. 

§ 20-1. 

  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. 

  

tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i 

eller i medhold av vedtatt reguleringsplan eller 

plan- og bygningsloven. 

  

Byggesaksforskriften SAK 10. 

Ansvar og kontroll: 

  

h.h.t. søknad. 

  Kontrollform dokumentert egenkontroll. 

 

 

 
 

 

 

Regional plan om små vannkraftverk - 

høringsuttalelse fra Vevelstad kommune 

Det er viktig å fokusere på mulighetene som 

utbygging av små vannkraftanlegg gir for 

Nordlandssamfunnet. Nordland har i slik 

henseende store ressurser, og kan bidra til 

betydelig verdiskaping i distriktene. I et 

klimaperspektiv vil det også være gunstig å 

utnytte fornybar energi i større grad. 
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Rapporten fokuserer sterkt på eventuell 

konflikter med ulike verneverdier. 

Småkraftverk drives i hovedsak på det 

naturlige tilsiget av vann i elvene, og det er 

sjelden det etableres reguleringsmagasiner. I 

realiteten vil små vannkraftverk medføre små 

inngrep, lite negative konsekvenser, og som 

regel minimale konflikter med de opplistede 

verneinteressene. Behov for avbøtende tiltak 

vil i mange tilfeller være krav til minstevann-

føring mellom inntaksdam og kraftstasjon. 

Slik sett fokuserer planen mye på restriksjoner 

for videre utbygging, og mindre på de 

muligheter og verdier som kan skapes. 

 

I Vevelstad kommune har flere grunneiere 

meldt interesse for å utnytte vassdrags-

ressursene til etablering av små kraftverk, uten 

at vi kan se at disse er nevnt i planen. Fleselva 

i Vevelstad ble sendt til konsesjonsbehandling 

i 2010. Eieren av Bønåvassdraget i Visten-

fjorden har fått laget en utredning som 

grunnlag for en konsesjonssøknad. 

Utredninger gjort i sammenheng med planen 

for nasjonalparken Lomsdal-Visten viser at 

dette vassdraget representerer små eller ingen 

konflikter med kjente verneverdier, samtidig 

har det et stort potensiale for kraftproduksjon. 

I tillegg er det flere mindre vassdrag i 

Vistenfjorden som kan være aktuelle å utnytte 

(bl.a. Ausa og Vasseng), og som også ligger 

utenfor nasjonalparken Lomsdal/Visten. Det 

som kjennetegner disse vassdragene er lavt 

konfliktnivå med andre interesser, og 

sannsynligvis små eller ingen negative 

konsekvenser ved en utbygging. 

For fortsatt satsing på utbygging av små 

kraftverk er det viktig at det legges opp til en 

enkel saksbehandling for prosjekter med lave 

konfliktnivå. Det er også viktig med en dialog 

med eiere av lokale strømforsyningsnett for å 

sikre en utbygging av kraftnettet som tar 

høyde for leveranse av strøm fra småaktører i 

energiforsyningen. 

Konklusjon: 

Vevelstad kommune vil be om at aktuelle 

vassdrag i kommunen som kan utnyttes til 

kraftproduksjon blir tatt med i oversikten til 

Regional plan om små vannkraftverk. Dette 

gjelder spesielt de vassdrag som er inne til 

konsesjonsbehandling, eller har ferdig 

grunnlag for konsesjonsbehandling, som 

Fleselva og Bønåvassdraget. Det samme 

gjelder for de andre mindre vassdragene i 

Vistenfjorden som er potensielle 

småkraftverkprosjekt 

 

Støtte til utferd, Foreningen Kystriksvegens 

årsmøte 2011 

Vevelstad formannskap bevilger av 

formannskapets pott kr. 10 000 til båtskyss i 

forbindelse med Foreningen Kystriksvegens 

seminar og årsmøte.  

 

 

Vevelstad kommunestyre 15.06.2011 

 

Søknad om ekstra undervisningstimer. 

Det bevilges midler til 5 ekstra timer pr. uke 

innen spesialundervisning. Utgiften er stipulert 

til kr.45000.- for inneværende budsjettår. 

Dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond. 

 

Etablering av ett destinasjonsselskap på 

Helgeland 

Kommunestyret i Vevelstad tilrår at arbeidet 

med etableringen av et felles reiselivsselskap 

på Helgeland - ”Helgeland Reiseliv” - 

iverksettes etter de hovedprinsippene som er 

spesifisert i saksfremlegget. 

Kommunestyret gir også sin tilslutning til at 

utarbeidede forslag til vedtekter, forslag til 

samarbeidsavtale med kommunene og forslag 

til strategidokument for Helgeland kan utgjøre 

et utgangspunkt for de endelige vurderingene / 

formuleringene under det nye selskapets 

stiftelsesmøte høsten 2011. 

Det forutsettes at Destination Helgeland AS 

beholdes som selskap og at det foretas en 

rettet emisjon som omfatter inntak av de to 

andre selskaps eiere. Det må også foretas et 

navneskifte til ”Helgeland Reiseliv AS”. 

Vedtekter må tilpasses dette. 

Ordningen evalueres etter tre års drift.  

 

Sammen for rehabilitering - behandling av 

sluttrapport 

Vevelstad kommune tar sluttrapporten 

”Sammen for rehabilitering på Helgeland” til 

orientering. 

Prosjektet ”Sammen for rehabilitering” gir et 

godt grunnlag for å gå videre med å utvikle 

gode rehabiliteringstjenester i kommunene, og 

gjøre HRIS (Helgeland Rehabilitering i 

Sømna) til en koordinerende og tjenesteytende 

enhet for rehabilitering på Helgeland. 

Når de økonomiske rammebetingelser for 

Samhandlingsreformen er vedtatt, vil 

Vevelstad kommune ta stilling til konkret 

avtaleinngåelse med HRIS. 

Dersom organisasjonsformen for HRIS blir et 

Samvirkeforetak, kan det også bli aktuelt å 

vurdere medeierskap i HRIS sammen med de 

øvrige kommunene på Helgeland. 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Etablering av interkommunalt 

overgrepsmottak i Mosjøen 

1. Utredningen "Etablering av interkommunalt 

overgrepsmottak i Mosjøen for 

voldsutsatte på Helgeland" tas til orientering 

2. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til 

avtale mellom Vefsn kommune som 

vertskommune og øvrige kommuner på 

Helgeland om etablering og drift av 

interkommunalt overgrepsmottak for 

voldsutsatte på Helgeland i Mosjøen 

3. Det budsjetteres med kr. 12 000 til 

finansiering av overgrepsmottak i Mosjøen i 

2012- budsjettet for Vevelstad kommune 

 

Midlertidig økt bemanning ved Storbjørka 

barnehage 

Bemanningen i Storbjørka barnehage økes 

med 50 % stilling fra 01.juli 2011 og ut året. 

 

Søknad om prosjektmidler til 

samhandlingstiltak og lokalmedisinske 

sentra m.m. 

Vevelstad kommune vedtar å støtte søknaden 

om midler til prosjektet ”forsterket sykehjem”, 

og går inn med kr 10.000 til egenfinansiering 

av prosjektet. 

 

Tilleggsbevilgning utleiebolig Slottvikåsen. 

Følgende budsjettregulering foretas: 

Post Kommunal bolig økes med kr 90.000,- 

Post Momskompensasjon økes med kr 10.000. 

Finansieres ved bruk av kapitalfond  

 

Vevelstad treningssenter - forlengelse av 

avtale 

Vevelstad kommune viderefører ordningen 

med gratis trening i treningssenteret for sine 

innbyggere til og med 31.12.2011. Tiltaket 

ligger inne på budsjettet for 2011. 

 

Budsjettregulering 

Lønn Vevelstad Sentralskole reguleres opp 

med kr 115.000 

KLP reguleres opp med kr. 15.000 

Arbeidsgiveravgift reguleres opp med kr. 

6.000 

Skoleskyss reguleres opp med kr. 60.000 

Billettutgifter Sentraladm reguleres opp med 

kr. 43.000 

Reguleringene dekkes gjennom bruk av 

disposisjonsfond - kr. 239.000 

 

 

 

 

 

 
 

 

Regnskap 2010 

Det framlagte årsregnskap for 2010, med et 

mindreforbruk i driftsregnskapet på kr. 

1.400.767.91 og et merforbruk i 

investeringsregnskapet på kr. 150.915 

godkjennes. 

Mindreforbruket i driftsregnskapet avsettes 

disposisjonsfondet. 

Merforbruket i investeringsregnskapet dekkes 

ved bruk av kapitalfondet. 

 

Årsmelding 2010 Vevelstad kommune 

Årsmelding 2010 for Vevelstad kommune tas 

til orientering. 

 

Ekstra tilskudd til Vevelstad kirke 

Kirken i Vevelstad får en tilleggsbevilgning på 

kr. 30 000 til vedlikehold av grøntanlegg i 

2011. 

 

Plassering av bronseplakett for 

Lomsdal/Visten nasjonalpark 

Bronseplaketten for Lomsdal/Visten 

nasjonalpark plasseres på Aursletta, nært 

anløpsstedet for hurtigbåten. 

 

Bevilgning til Auslias venner 

Det bevilges kr. 50 000 fra Auslia-fondet til 

bygningsmessige tiltak i 2011. 
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Elgtildeling 2011, Viltnemndas behandling 22.06.2011: 
 

Vald Dyr Okse Valgfri Kalv 

Sætra 5 2 1 2 

Laksmarka 4 1 2 1 

Bønå 4 1 1 2 

Aursletta mfl. 5 2 1 2 

Ytre Visten storviltområde 6*    

Visthus/Stokka 6 2 2 2 

Hamnøya storviltområde 7*    

Tverrlandet 2  1 1 

Austerfjorden 2  1 1 

Andalen mfl. 3 1 1 1 

*storviltområdene tildeles frie kvoter ut fra bestandsplan. 

 

Fellingsavgiften er satt til kr 430,- for voksent dyr og kr 250 for kalv. 

 

Jakt i Laksmarka 2011. 

 
Det ble trukket følgende prioritering av jaktlagene som hadde søkt: 

 

1. Jaktlag, Ole Jentoft Hansen 

2. Jaktlag, Lasse Olsen                                                                                           

3. Jaktlag, Odd Bønå 

 

Viltnemda 
 

Under Viltnemndas møte onsdag 22.juni fikk nemnda besøk av en flokk gutter. De hadde funnet en 

måse som var skadet i den ene vingen, og som blødde. De lurte på hva som kunne gjøres med den. 

Nemndas sekretær og et av medlemmene tok seg av saken på en human måte. Etterpå fikk guttene 

utdelt pose, og beskjed om å vaske hendene når de var ferdige. 

 

 
  Måsen ble døpt Roger.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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


 

Vevelstad kommune, 8976 VEVELSTAD Tlf. 75 03 80 00, Fax 75 03 80 01 

Nettside : www.vevelstad.kommune.no epost: post@vevelstad.kommune.no 

12 

 

 
 

 

 

 

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

