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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 1-2014     april år 2014    Årgang 14 

 

Rådmannen har ordet 
 

Kjære Vevelstadværinger! 
 

Ett nytt år og nye muligheter! Etter en uvanlig vinter uten snø, men med landvind og en 

ekstrem tørke, og dermed stor brannfare, er vårværet kommet med litt mer normale forhold 

og med veksling mellom fine dager og dager med regn og ”sklætte”. Vi skal være glad for at 

de branntilløp vi hadde ble stoppet i tide, og derfor en stor takk til brannmannskapene for 

kjapp utrykking og god sikring av de branntilløp som var. 
 

Vevelstad hadde igjen en nedgang i folketallet i 2013, fra 500 innbyggere ved forrige årsskifte 

til 495 ved siste årsskifte. Endring i folketall skyldes ikke utflytting fra kommunen – her var 

det like mange som flyttet inn som flyttet ut – men flere som døde (7) i forhold til fødte (2). 

Sjøl om Vevelstad ikke lenger er Nordlands minste kommune – Træna hadde større nedgang i 

folketall og tok tilbake denne plassen – er dette en lite ønsket utvikling. Rammeoverføringer 

og skatteinngang blir lavere, samtidig som det er vanskelig å dimensjonere ned tjenester med 

en nedgang på 1 % i folketall. Sentralskolen har til nå hatt et elevtall på 60-65, men vi ser at 

elevtallet om få år vil stabilisere seg på 30-40. Bl.a. vil 20 elever gå ut av ungdomsskolen i år 

og neste år, samtidig som ingen elever begynner i år, og bare 5 elever begynner neste år. I 

budsjettbehandlingen før jul fikk da også skolesektoren redusert sitt budsjett fra høsten av. 

Det som tross alt er gledelig i år, er at vi allerede før utgangen av mars har like mange 

fødsler som i hele fjoråret. 
 

Vevelstad kommunestyre har i mars vedtatt bosetting av ca. 20 flyktninger i kommunen i løpet 

av en periode på tre år, med intensjon om å ta imot de første allerede i løpet av 2014. 

Primært ønsker en å bosette barnefamilier, og dette kan ha betydning for barnetallet, og 

dermed være positivt både for barnehage og skole. Selv har jeg alltid opplevd Vevelstad som 

et åpent, tolerant og inkluderende samfunn. Når det kommer nye innbyggere til kommunen er 

det derfor viktig at disse blir tatt godt imot, at både barn og voksne kan føle seg trygge og 

velkomne, og ikke minst at kommunen har en plan og organisering for tiltaket som gjør 

overgang og etablering så smidig og god som mulig. 
 

Morten Hofstad Jensen er tilsatt i vikariatet som rektor på Vevelstad sentralskole og Visthus 

oppvekstsenter. Som ”gammel” Vevelstadværing regner jeg med at de fleste i kommunen 

kjenner til han. Det er alltid gjevt når noen kommer heim igjen, og vi ønsker Morten og etter 

hvert hans familie velkommen hit! Skolen har en svært viktig funksjon i lokalsamfunnet og er 

en virksomhet mange er opptatt av.  
 

Anbudsinnbydelse på fergesambandet Forvik-Tjøtta begynner etter hvert å bli en gjenganger. 

Nå er det igjen ny anbudsrunde på sambandet, og denne gang med krav til fergemateriell som 

har mindre kapasitet enn dagens ferge – en kapasitet vi har hatt siden MF ”Tjøtta” kom i 

1989, og som for lengst er sprengt! Kommunen vet snart ikke hvilke grep som må gjøres for å 

få fylket på andre tanker. Vi får se – det blir i hvert fall jobba med denne saken. 
 

     Med håp om flotte vårdager framover:   Hilsen Ronald
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Personalnytt 

 
Arcelie Jeresano er tilsatt som renholder på 

Rådhuset og Allbrukshuset fra 1. februar 

2014. 

Vi ønsker Arcelie velkommen som 

arbeidstaker i Vevelstad kommune! 

 

Asbjørn Sørfjord har permisjon fra sin 

stilling som rektor ved Vevelstad 

sentralskole og Visthus oppvekstsenter, 

permisjonen er fra 01.02.2014 til 

01.02.2015. 

 

Morten Hofstad Jensen er tilsatt i vikariat 

som rektor fra 01.02.2014 til 01.02.2015, 

han begynte i stillingen den 31.03.2014, 

Vi ønsker Morten velkommen som 

arbeidstaker i Vevelstad kommune! 

 

Aud Arnesen Ansens var konstituert rektor 

i perioden 01.02.2014 til 31.03.2014, Aud 

har vært stedfortreder for rektor i flere år. 

Vi takker Aud for innsatsen som 

konstituert rektor! 

 

Folkehelse 

                
Det skjer mye godt og positivt 

folkehelsearbeid i Nordland. 

Folkehelseuka 2014 ( 3.mars-9.mars) var 

en ekstra markering av dette arbeidet og en 

synliggjøring av de tilbud som eksisterer i 

kommunen og i lokalmiljøet. 

I Vevelstad ble folkehelseuka markert 

gjennom forskjellige aktiviteter, i 

samarbeid med Frivilligsentralen og 

kommunen v/folkehelsekoordinatoren.  

Hovedaktiviteten var å besøke forskjellige 

poster i kommunen som har en 

folkehelsefremmende verdi; Biblioteket, 

Frivilligsentralen, ”Det lille galleri”, 

Dansen, Volleyballtrening,  

Treningsstudioet, Alettekroken og Åsmyra 

stadion. Alle postene markerer tiltak i 

kommunen som fremhever folkehelse. 

I tillegg var det felles gåturer; på tirsdag til 

Olalikirka, på torsdag til Gapahuken, 

søndag rundt nærturstiområdet. På søndag 

var det også kultur- og naturtur på Visthus.  

24 deltakere har besøkt postene og levert 

sitt registreringskort, og ble dermed med 

på trekning av fine premier ved 

fotballbanen, der V.I.L hadde åpen kiosk. 

Vi takker alle frivillige som stiller opp slik 

at vi har mange flotte tilbud i kommunen, 

og selvfølgelig takk til alle deltakere i 

folkehelseuka! 

 

 

Turstiprosjekt 
Vevelstad kommune er med i et 

samarbeidsprosjekt i regi av Sør-Helgeland 

Regionråd om merking og skilting av 

turmål. Alle fem kommunene på Sør-

Helgeland er med i prosjektet, og Nordland 

fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen har 

innvilget kr. 220.000 til første del av 

prosjektet. Av disse midlene er Vevelstad 

tildelt kr. 55.000.  

Turene som skal skiltes og merkes i 

Vevelstad er: 

1. Andalsvågen – Hornstinden 

2. Ytterhaugen – Høyholmstindan 

3. Hesstun – Hamnfjellet – Hamn 

4. Kilvågen – Langkilen 

5. Visthus – Kvannlia 

Turene skal merkes med starttavler, varder 

og skilting etter nasjonal standard. Skiltene 

skal inneholde retningsviser, 

fargegradering og avstand, etter mal fra 

Merkehåndboka. 

I tillegg blir turstien fra Forvik til Kilvågen 

merket på samme måte. 
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Sommerjobb for skoleungdom 

                 
Vevelstad kommune søker etter 

ungdommer som er bosatt i Vevelstad 

kommune  

og ønsker seg en sommerjobb 2014. 

De som kan søke er skoleelever som går ut 

10. klasse i år og skoleungdom/studenter  

inntil 22 år. 

Vi søker etter ungdommer for stell av 

kommunens friområder og for lettere 

vedlikehold av kommunens 

bygningsmasse. 
 

Lønn: etter tariff 
 

Nærmere opplysninger ved plan- og 

ressursleder Bjørnar Aarstrand  

telefon 75038061  

eller e-post 

bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no 
 

Søknad sendes til: Vevelstad kommune, 

Rådhuset, 8976 Vevelstad. 

Søknadsfrist: 15. mai 2014. 

 

Ingrid og Ulbert Wisthus legat 

                 
Ønsker forslag på kandidater 
 
Vevelstad kommune ønsker forslag på 

kandidater til Ingrid og Ulbert Wisthus 

legat. Legatets formål er "å yte tildeling av 

økonomiske midler til personer i Vevelstad 

sogn som har gjort seg særlig fortjent til 

det ved manuelt arbeid". 

Forslagene kan sendes på e-post til 

post@vevelstad.kommune.no  

eller pr brev til:  

Vevelstad kommune, Rådhuset, 8976 

Vevelstad. 

 

Forslagene sendes kommunen innen 
25.april 

Info fra Plan- og ressurs 
 

Økning av regulativet for Byggesak – 

plan og oppmåling 
 

Kommunestyre vedtok i sak PS 7/14 den 

12.mars 2014 å øke gebyrene for 

Oppmåling med 50 %. 

Gebyrene for Plan og Byggesak ble vedtatt 

økt med 20 %. 

Økningene gjøres gjeldene fra 1.mai 2014. 

 

Eksempler fra regulativet: 

            
Privat forslag til reguleringsplan  

(enkel sak) kr 6000,-  pluss 

tilleggsgebyr etter areal. 

( eks : kr 130 pr daa fom 11 tom 25 dekar) 
 

Søknad om byggetillatelse boligbygg  

kr 3600,- 
 

Søknad om byggetillatelse hytte  

kr 24,- pr m² (minimum kr 1140,-) 
 

Søknad om byggetillatelse garasje 

kr 1080,- 
 

Søknad om bruksendring   kr 1200,- 
 

Dispensasjoner fra PBL (enkle saker- 

ingen høring) kr 1440,- 
 

Delingssøknader (utenfor regulert område) 

kr 1440,- 
 

Ved deling av landbrukseiendommer, og 

utenfor regulert område må det i tillegg 

betales gebyr etter jord- eller skogloven, på 

kr 2000,-. 
 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmåling): 

fom 501 m² tom 2000 m² kr 9000,-. 
 

Hele regulativet ligger på kommunens 

hjemmeside, men kan også fås ved 

henvendelse i skranken på Rådhuset. 

             

mailto:bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no
mailto:post@vevelstad.kommune.no
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KOMMUNALE AVGIFTER 2014 
 

 

Kommunale avgifter for 2014 ble vedtatt av Vevelstad kommunestyre den 11.12.13 PS 73/13, 

og gjelder fom 1.1.2014. Nedenfor følger et utdrag fra disse avgiftene. 

                                           
 

Vann og Avløp, priser fra 1.januar 2014:  (alle priser tillegges 25 % mva) 

 

Tilknytningsavgift vann:  kr 120,36 pr m² 

Tilknytningsavgift avløp:  kr   98,18 pr m² 

 

Årsavgift vann  kr 10,66 pr m³ 

Årsavgift avløp  kr   8,74 pr m³ 

 

Vannforbruket stipuleres. Eksempler:  

Et bolighus mellom 51m² og 100 m² har et stipulert vannforbruk på 200 m³. 

For andre bygg mellom 101 m² og 150 m² er vannforbruket stipulert til 225 m³.  

 

For fritidshus (hytter) opptil 50 m² er årsavgiften for vann/avløp kr 657,- 

Fritidshus (hytte) over 50 m² betaler 75 % av full avgift for vann/avløp. 

Fraflyttet bolig som benyttes til fritidsbolig kan få redusert årsavgiften til 75 % av ordinær 

avgift, etter søknad. 

Enslige pensjonister kan, etter søknad, få reduksjon til 75 % av full årsavgift. 

 

 

FEIING 

Denne tjenesten blir kjøpt fra Brønnøy kommune, og følger deres avgiftsregulativ. 

Hver husstand skal innenfor en periode på 4 år, få gjennomført 2 feiinger og ett tilsyn. 

 

Årlig feieavgift: kr 345,61 (pluss 25 % mva). 

 

 

 

SLAMTØMMING 

Vevelstad kommune har sammen med Sømna, Brønnøy og Vega inngått avtale med Namdal 

Tankrens om tømming av slam fra private septiktanker for perioden 2009 – 2014. 

Tømming skal foregå hvert 2.år for helårsboliger. Fritidsboliger får tømming hvert 4.år. 

 

Slamavskillere inntil 2 m³  kr 727,- ( pluss 25 % mva) 

Slamavskillere 2-4 m³  kr 760,- (pluss 25 % mva) 

 

 



 

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

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

5 

Informasjon fra Helse- og sosial 
 

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
1. Formål 
Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer 

mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning. 

 

Ordningen skal ikke brukes til lege og tannlege besøk, eller til kommunale fellestilbud som er 

knyttet til helse- og sosialtjenesten som for eksempel transport til/fra dagsenter. 
 

2. Hvem kan søke? 
Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke 

kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter.   

 

Transportberettigede må være bosatt og folkeregistrert i Nordland fylke. Det er en 

forutsetning at funksjonshemningen antas å vare over ett år, men ved ledige kvoter i 

bostedskommunen kan også personer med akutte funksjonshemninger søke om å bli TT-

bruker. Er funksjonshemmingen ikke langvarig, faller godkjenningen bort når forutsetningene 

for godkjenning ikke lenger er til stede. 

 

For å bli godkjent som bruker, må søkerens inntekt ikke overstige 2 x grunnbeløpet (G) i 

folketrygden. Som inntekt regnes ”alminnelig inntekt” iht. siste likningsoppgjør, eventuelt 

justert for særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader. Økonomisk 

behovsprøving gjelder ikke for rullestolbrukere med behov for spesialbil, eller blinde.  

 
Søkere som er tildelt eget transportmiddel eller har grunnstønad øremerket til transport fra 

NAV godkjennes ikke for TT-ordningen. 

 

Søkere som er tildelt moped fra Folketrygden kan tildeles ½ brukerkvote.  

 

3. Søknad 
Søknad med ferdig utfylt legeerklæring sendes til NAV Vevelstad v/Lena Antonsen, 

Rådhuset, 8976 Vevelstad.  

 

Søknadsskjema og legeerklæringsskjema kan fås ved å kontakte Lena Antonsen. Skjemaene 

finnes også på internett under Nordland Fylkeskommune → samferdsel → TT kortet → 

skjema.  

 

Søknad og legeerklæring skal ikke være eldre enn 1 år. 

 

Søknadsfrist 1. mai                                       
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Informasjon fra økonomiavdelingen 

                                       
Årsregnskapet 2013 

 

Årsregnskapet for Vevelstad kommune ble avlagt den 17. februar. 

Driftsregnskapet er avlagt med et mindreforbruk (overskudd) på kr. 1 593 271,30. 

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse. 

 

KomRev Trøndelag har foretatt revisjon av regnskapet og avlagt revisjonsberetning den 3. 

april. 

 

I beretningen framgår bl.a.: 

  

Konklusjon 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen i Vevelstad kommune per. 

31. des. 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr denne datoen i samsvar 

med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 

Konklusjon om budsjett 

 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner 

som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

                                           
Konklusjon om årsberetningen 

 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 

forskrifter. 

 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisjonskontroll av historisk 

finansiell informasjon”, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar 

med lov og god bokføringsskikk i Norge.
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Info fra sykehjemmet 

            
Pleie- og omsorg vil informere om at 

Vevelstad sykehjem har en gavekonto der 

pårørende og pasienter gjennom flere år 

har gitt pengegaver. Dette er penger som 

skal komme pasientene til gode, og ikke gå 

til driften.  Mange pårørende har gitt 

uttrykk for at de ønsker det skal gå til 

innkjøp av for eksempel gode hvilestoler 

til pasientene, utsmykninger på veggene, 

lamper etc. Dette er gaver som kommer 

godt med når det er behov for å fornye 

eller kjøpe inn nytt utstyr. Hvert år sendes 

en takk gjennom avisen til de som har 

gledet oss med gaver gjennom året som 

gikk. 

                
Vi kan meddele at i 2006 ble det brukt kr. 

46.000,-  av disse midlene til innkjøp av en 

ny, stor TV  og stereo anlegg til stua. I 

2008 ble det innkjøpt nye utemøbler til kr 

10.800,- og i 2012 ble det brukt kr. 

56.000,- til 6 nye hvilestoler. 

                   
Pr 31.12.2013  er saldoen på kr.  53.574,-.  

Det er ikke bestemt, eller kommet ønsker 

om, hva disse skal brukes til, men vi kan 

forsikre om at de skal bli brukt etter 

hensikten, og vil komme godt med også i 

framtiden. 

 

På vegne av Vevelstad sykehjem og deres 

pasienter sier jeg tusen takk til alle som har 

gledet oss med gaver! 

                   
Wenche Johansen 

Vevelstad sentralskole 

7.-10. klasse har hatt innebandy- 
turnering. Godt humør og fin innsats 
på alle elever. 

 
Bilde fra kamp 

 
Bilde fra kamp 

 
Sekretariatet 

 
Premieutdeling 
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Samefolkets dag 

 
6.februar var Samefolkets dag. 

1-4.klasse på Vevelstad og Visthus feiret 

den sammen på Vevelstad skole. 

 

 
Ute fikk barna prøve seg på å kaste lasso. 

 

 
På bildene ser vi at 5. og 6. klasse serverer 

elevene reinsodd som de selv hadde 

tilberedt. 

 
Marit Fallås fortalte om sameflagget og om 

opprinnelsen til samenes egen dag. Hun 

leste også opp et samisk eventyr. 

 

”PRØYSEN” PÅ VEVELSTAD 

 

3.april hadde 1-4.klasse på Visthus og 

Vevelstad sin årlige musikkframføring. 

Siden det er 100 år siden Alf Prøysen ble 

født, bestod framføringen av et knippe av 

Prøysens barnesanger. Cezary Szewczyk 

hadde regi og koreografi. Geir Allan 

Reiten var musikkansvarlig. Barna har øvd 

sanger i et par måneder. Etter hvert som 

kostymer og regi kom på plass, økte 

spenningen. Resultatet ble en fin 

opplevelse for store og små i aualen. 

Kanskje de voksne koste seg aller mest, for 

det var sanger som sitter i ryggmargen på 

de fleste av oss. Både Teddybjørnen, 

Nøtteliten, Lillebror og Helene Harefrøken 

var representert. På noen av sangene rullet 

barnas tegninger over lerretet. 

 
3 stk Helene Harefrøken er klar for forestilling.  

Fra venstre: Malin, Katrin og Andrine 

 

 
”En gang blir Lillebror voksen og stor..” 

Lillebror ble spilt av August 

 

                                                      

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Sami_flag.svg
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GRÜNDERKAMP 

Tirsdag 25.mars var 7. og 8. klasse ved 

Vevelstad Sentralskole på Grunderkamp i 

Brønnøysund i regi av Ungt 

Entreprenørskap. Dette var en konkurranse 

for 8.klassinger på hele Sør-Helgeland. 

 
I år var det Trygg Trafikk som var 

samarbeidspartner. Elevene fikk ulike 

oppgaver om trafikksikkerhet på skolevei 

og rundt skolen sin. 

 
Vevelstadelevene ble delt inn i to grupper. 

Den ene gruppa jobbet med området rundt 

skolen. 

 

Den andre gruppa tok 1.plass med sitt 

forslag om å bygge gangsti som en bro 

over veien, for å få tryggere skolevei. 

 
 

Presentasjon av vikarierende rektor 

 

Hei, alle i Vevelstad kommune! 

 

Mitt navn er Morten Hofstad Jensen og 

mandag 31.mars begynte jeg i jobben som 

rektor ved Vevelstad sentralskole og 

Visthus oppvekstsenter, mens nåværende 

rektor er i permisjon. 

Jeg er født og oppvokst på Vevelstad, og 

var elev ved skolen frem til 1985.  

Siden den gang har jeg for det meste jobbet 

som lærer her på Helgeland og i Akershus. 

Jeg er gift og har fire barn sammen med 

min kone Peggy Andreassen. 

Så langt er det bare jeg som er kommet 

nordover, men etter hvert vil også de to 

minste barna og kona mi følge etter. 

De to eldste er studenter, så de får nå være 

der de er .  

Vi er alle spente på hva tiden fremover vil 

gi oss av opplevelser og erfaringer, og 

særlig de minste ser frem til å bli kjent med 

nye mennesker.  

Jeg er blitt tatt godt i mot av elever og 

ansatte, og ser frem til å også møte foreldre 

og foresatte etter hvert. 

Jeg ønsker et godt samarbeid med alle som 

er knyttet til skolen, og skal gjøre mitt 

beste for å legge til rette for det. 

Nå i starten er det mye å sette seg inn i og 

bli kjent med i skolen, men det kommer 

seg vel etter hvert. Kanskje vi snakkes? 

Mvh Morten Jensen 
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   Vevelstad 
Folkebibliotek 

 

er på 

  
 

 biblioteksida vår og få med deg 

nyheter og det som skjer i biblioteket  

 

Åpningstider 
 

Man kl 12:00 –  19:00 

Tir    kl 09:00 – 15:00 

Tor   kl 12:00 – 15:00 

 

 Bøker og lydbøker 

 DVD og VHS film 

 NintendoDS og PCspill. 

 Publikums – PC/ ipad 

 Enkelt kaffesalg 

 Boksalg 

 

 

 

 

 

 

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

 

LESEOMBUD    
 

Kort fortalt er et leseombud er 

en person som leser høyt for 

andre, som ikke kan lese selv.  

Men det å være et leseombud er også så 

mye mer. Du er en historieforteller og 

gledesspreder, et lyspunkt i hverdagen og 

en som tar med tilhøreren ut i verden.  

Du vil få nyhetsbrev for leseombud, tips og 

hjelp fra biblioteket, og et eget navneskilt. 

 

Kan DU tenke deg å bli leseombud? Ta 

kontakt med Ingegjerd på biblioteket 

NYTT BIBLIOTEK 

Alle folkebibliotek i regionen fikk 

innbydelse fra biblioteket ved 

Brønnøysund videregående skole til åpen 

dag 15. februar. 

Vi fikk omvisning, først og fremst i 

biblioteket, men også i resten av det flotte, 

nye skolebygget. 

Det ble servert kaffe og kaker, og de 

trivelige og imøtekommende 

bibliotekarene Åse og Helen, hadde bare 

”godord” å si om elevene fra Vevelstad. 

Vi er trygge på at de vil ta seg riktig godt 

av våre flotte ungdommer! 

Det var en glede å gratulere med nybygget 

ved å overrekke en fin bukett på vegne av 

Vevelstad kommune. 

 

UTSTILLINGER 
I anle dning 

Grunnlovsjubileet har 

vi utstilling av bøker 

og brosjyrer. Vi har 

også brosjyren ”1814 

det utrolige året” til 

utdeling. 

 

 

Det er i år 100 år siden Alf Prøysen ble 

født.  

Plakatutstilling og utstilling av hans bøker 

finner du på biblioteket. 
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RETT TIL Å LESE-AKSJONEN 

 

I regi av NLB  

(Norsk lyd- og 

blindeskriftbibliotek) 

gjennomføres aksjonen i  

Nordland i mars, april og mai. 

De med synsvansker, dysleksi, AD/HD 

eller andre lesevansker får låne lydbøker 

gratis, enten gjennom biblioteket eller ved 

å ta direkte kontakt med NLB. 

 

KULTURTILBUD 

Som et resultat av det kulturelle 

samarbeidet  mellom den kulturelle 

spaserstokken, den kulturelle skolesekken, 

frivilligsentralen, museet og biblioteket vil 

Vevelstad i løpet av våren få besøk av 

Geirr Lystrup og Brønnøy 

trekkspillklubb. Nærmere annonsering 

kommer - følg med! 

 

”Skål for livet" 

24.mars trakk musikkabareten med 

Veslemøy Solberg og pianist Sven 

Ohrvik et tyvetalls vevelstadværinger til 

biblioteket. 

 

 

 

 

 

 

 

Solberg og Ohrvik, kjent fra NRK`s 

”Antikviteter og snurrepiperier”, fikk 

velfortjent, stående applaus etter 

forestillingen! 

 

LESESTUND 

Også i år har vi faste lesestunder der elever 

leser for de største ungene i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zus-Sanne, Casper 

Trym, Margareth og Andreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen av de minste barnehagebarna har 

også vært på besøk, og det bra, for: 

Tidlig krøkes den som god på bok skal bli 

 
 

HVA ER DIN DRØM? 

I forbindelse med Grunnlovsjubileet har vi 

sagt ja til å være et drømmebibliotek. Vi 

samarbeider med NRK og 

Nasjonalbiblioteket om prosjektet 

”Drømmer for Norge” der alle gis 

muligheten til å dele 

sine 

framtidsdrømmer 

Del din drøm for 

framtida ved å gå 

inn på 

nrk.no/drommer og 

send inn din 

framtidsdrøm. Om 

du har spørsmål 

eller trenger hjelp til 

å lese inn DIN 

drøm, kan du få hjelp på biblioteket. 

De to siste ukene før 17.mai vil drømmene 

bli kringkastet, og det vil i tillegg bli en 

maratonsending med drømmer på NRK2. 
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Vevelstad råd for eldre og 

funskjonshemmede 

                
Lov om kommunale og fylkeskommunale 

eldreråd er en særlov. Bestemmelsene i 

§§ 1 og 5 i eldrerådsloven gjør det til en 

plikt for kommunene å opprette eldreråd. 

Eldrerådet er dermed en del av det 

kommunale styringssystemet. Kommunene 

er også etter lov pålagt å ha råd eller annen 

representasjonsordning for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. I og med at det er 

åpnet for at kommuner kan vedta å 

opprette felles råd for eldre og 

funksjonshemmede har Vevelstad valgt å 

opprette et felles råd. Rådet består i dag av 

7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer 

                     
Rådet skal være et rådgivende organ for 

kommunen. De kan ta opp saker på eget 

initiativ, og skal kunne uttale seg i forhold 

som berører eldre og funksjonshemmede. 

Rådet ønsker henvendelser fra kommunens 

innbyggere om saker som angår eldre og 

funksjonshemmede slik at sakene kan tas 

opp i rådets jevnlige møter. 
 

Alle henvendelser gjøres skriftlig til: 

Råd for eldre og funksjonshemmede, 

Rådhuset, 8976 Vevelstad. 

 

 

             
Seniornett 

Onsdag 5. februar fikk vi i Vevelstad 

besøk av Joop Cuppen fra seniornett. 

Oppmøte var over alle forventninger, og 

det var knapt nok plass til alle på lokale til 

frivilligsentralen. 

Det vises at de godt voksne i Vevelstad 

har behov for å bli flinkere med data. På 

introduksjonskurset gjorde Joop Cuppen 

oss kjent med seniornett. Og det var tid til 

å se hvor nivået til kursdeltakere ligger.  

Stemningen var god og alle hadde lyst til å 

fortsette med en skreddersydd kurs i regi 

av frivilligsentralen.  

Det ble opprettet en dataklubb som er 

knyttet til seniornett. Klubbens 

medlemmer får dermed kursmateriell, et 

medlemsblad, telefonisk hjelp i tilfelle de 

går seg fast og mange andre fordeler. 

Klubben møtes annenhver uke på onsdager 

fra 17-19, foreløpig i kantina på rådhuset. 

Det er fortsatt mulig å bli med i klubben 

og bli kvitt "knottefobien", og blir fra 

"digibet" til selvsikker databruker! 

                    
Ledig stilling som datakursleder 

Frivilligsentralen er på jakt etter en 

engasjert person som kan tenke seg å være 

tilstede når dataklubben treffes. 

Har du alminnelig datakunnskap når det 

gjelder nettbruk, bruk av word/excell og 

filbehandling? Kan du tenke deg å dele din 

kunnskap og kan du veilede kursdeltakere 

gjennom kursmateriellet? 

Da håper jeg at DU tar kontakt med 

frivilligsentralen! 

Å være kursleder er selvfølgelig basert på 

en frivillig innsats, men du får noe tilbake 

for det og: 

- Kursdeltakere er en flott gjeng så 

”skolearbeidet” er kombinert med mye 

latter og kos 

- Det er givende å kunne lære bort noe til 

folk som er lærevillig 

- Og frivilligsentralen kan gi deg en attest, 

slik at du kan føre det opp på CV-en din. 

Oppfordrer derfor særlig ungdommer 

(16+) til å søke! Tenk deg at du kan skryte 

med ”datakursleder” på din jobbintervju!!  

Ta kontakt med frivilligsentralen på 

97941573 eller 

frivev@vevelstad.kommune.no for mer 

informasjon. 

mailto:frivev@vevelstad.kommune.no
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Informasjon fra  

Vevelstad musikkorps 

 
VEVELSTAD MUSIKKORPS 

Bli støttemedlem nå! 

Sett inn 100 kr. til kontonummer: 

4532.47.07053 

TUSEN TAKK FOR DIN STØTTE 

 

Utdrag fra SNO sin årsrapport 2013 for 

Lomsdal-Visten nasjonalpark 
 

Opprydding gammel telefonlinje 

To gamle telefonlinjer strekker seg 

gjennom verneområdet. Hhv mellom 

Storbørja og Strauman – gjennom 

Børjedalen og Laksmarkdalen, og mellom 

Strauman og Eiterådal – over Sæterskaret 

og gjennom Skjørlegda. Til sammen 30 km 

og om lag 600 kreosotimpregnerte stolper, 

og til dels også streng.  

Det ble bestilt en «Plan for rydding av 

telefonlinje» i 2013. Etter nærmere 

diskusjon med forvalter er denne 

bestillingen justert til kun å levere en 

oppdatert situasjonsrapport for kartlegging 

og omfang av stolper og streng i terrenget. 

Forvaltningen skal gjøre et arbeid i 2014 

mot relevante myndigheter for å klargjøre 

ansvarsforhold for opprydding. 

        
Odd Bønå og et lass med telefonstreng fra 

Strauman 

Rapporten kan leses i sin helhet på 

http://nasjonalparkstyre.no/Documents/Loms

dalVisten_dok/%C3%85rsrapport%202013

%20Lomsdal-Visten%20NP.pdf 
 

Utdrag av politiske vedtak som er 

fattet siden nyttår. 

           

  

Kommunestyret 12.03: 

         

Klage på vedtak om reguleringsplan 

1816/41/1 
Kommunestyret opprettholder Planutvalget 

sitt vedtak i sak 4/2013, og ber søker om at 

det utarbeides reguleringsplan for 

fritidsboliger i området. 

Vedtaket kan ikke ankes. 

 

Pensjonsforhold – ordfører 

Ordføreren i Vevelstad kommune 

innlemmes i pensjonsordningen for 

Vevelstad kommunes 

ansatte i KLP med virkning fra 01.01.2014. 

 

Omsetningsoppgave 2013 - Coop 

Marked Vevelstad 

Omsetningsgebyret for Coop Marked 

Vevelstad utgjør kr. 2 621,- for 2014. 

 

Valg av kommunens representanter med 

personlig vara til bedriftsforsamling i 

Helgelandskraft AS 

Fra Vevelstad nomineres ordfører Ken-

Richard Hansen som fast medlem av 

bedriftsforsamlingen i Helgelandskraft AS, 

med varaordfører Kari Anne Bøkestad 

Andreassen som varamedlem. 

 

Økning av gebyrregulativet for Plan-

Byggesak-Oppmåling 

Vevelstad kommunes Gebyrregulativ økes 

med 20 % på den delen som gjelder Plan 

og Byggesak, og med 50 % på den delen 

som gjelder Oppmåling. 
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Ny tiltaksstrategi for landbruket i 

Vevelstad kommune 2014 – 2016. 

Forslag til nye tiltaksstrategier for 

landbruket i Vevelstad kommune 2014 – 

2016 vedtas. 

Tiltaksstrategiene blir et vedlegg til 

landbruksplanen for Vevelstad kommune. 

 

Landbruksvikarstilling i Vevelstad - 

søknad om underskuddsgaranti 

Brønnøy landbrukstjenester. 

Vevelstad kommune garanterer for inntil 

50 000 av kostnadene til 100% stilling som 

fast ansatt landbruksavløser i Brønnøy 

landbrukstjenester for 2014. 

Som vilkår settes: 

· Brønnøy landbrukstjenester forplikter seg 

til å ha en fast ansatt vikar i 100 % 

stilling, med sykdomsavløsning i 

Vevelstad som primæroppgave. Tjenesten 

skal være best 

mulig tilpasset gårdbrukernes behov. 

· Utbetaling skjer på grunnlag av oppgave 

over antall oppdrag / brukerbetaling og 

påvist 

behov for bruk av garantien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Tilsagnet gjelder for 2014 

· I perioder uten oppdrag skal kommunen 

kunne benytte stillingsressursen innenfor 

garantirammen etter nærmere avtale. 

Beskjed om dette må meldes til Vevelstad 

kommune så 

tidlig som mulig. Perioder med ledighet 

hos avløser som ikke blir meddelt 

kommunen vil ikke 

utløse noe garantibeløp. 

Kostnadene, inntil kr. 50.000, dekkes over 

post 147000 32971 gjennom bruk av 

disposisjonsfond. 

 

Midler til kurs for Brannkonstabler i 

Brønnøysund høsten 2014 

Tilleggsbevilgning på kr. 150.000,- til 

utdanning av brannmenn i Vevelstad 

imøtekommes. 

Utgifter for utdanning av brannmenn i 

2015 må legges i driftsbudsjettet for 

kommende år. 

                    

Resterende vei- og områdenavn 

Skrivemåten til de resterende vei - og områdenavn vedtas som følger: 

Vei –og områdenr  Vei – og områdenavn   Beskrivelse av veistrekning / 

område 

13    Syvikveien    Kommunal vei til Solbu på Visthus 

14    Syhågjen    Fra avkjørsel v/Sigfred Grønbech til 

sjøen 

20    Syskogveien    Fra Fv114 til Britt Nilsen (Visthus) 

1A    Almosen    Se kart 

1B    Tverrlandet    Se kart 

2A    Kilvågen    Se kart 

2B    Kilmarka    Se kart 

5    Ausen     Se kart 
 

Orienteringskart - Vevelstad IL 

1. I kommunedelplan ”Fysisk aktivitet og naturopplevelser” 7.0 Handlingsprogram, 

prioritert handlingsplan 2012 – 2014, tilføyes nytt punkt 7 Orienteringskart. 

2. Komitèen anbefaler at Vevelstad Idrettslag søker kulturmidler til prosjektet ”Nytt 

orienteringskart”. 

3. Vevelstad kommune forskutterer kr. 39.000 til produksjon av nytt orienteringskart. 

4. Kostnader innarbeides i budsjettet for 2015. 

5. Vedtak om forskuttering og støtte gis under forutsetning om at Vevelstad idrettslag 

innvilges spillemidler fra Kulturdepartementet. 
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Etablering av badeplass 

Kommunestyret ser positivt på etablering 

av badeplass i kommunen, og ber 

administrasjonen 

legge fram et forslag til neste 

formannskapsmøte og neste 

kommunestyremøte, der saken har 

med de momenter som kom fram i 

diskusjonen i kommunestyret, bl.a. 

plassering, avtale med 

grunneiere, nødvendig utstyr/ faciliteter, 

etablerings- og driftskostnader, samt 

finansiering av 

tiltaket. 

 

Evaluering av Kulturvernplan Vevelstad 

2012 – 2016 

Revidert Kulturvernplan Vevelstad 2012 – 

2016 godkjennes med endringer i del III 

punkt 11: Fremdriftsplan. 

 

Bosetting av flyktninger i Vevelstad 

kommune 

Vevelstad kommune vedtar å bosette inntil 

20 flyktninger i perioden 2014-2016, og 

ønsker å starte bosetting allerede i 2014. 

Administrasjonen bes utarbeide en plan for 

bosetting. 

 

Prest i 100% stilling i Vevelstad 

På prinsipielt og økonomisk grunnlag 

avslår Vevelstad kommune søknaden fra 

Vevelstad menighetsråd om finansiering til 

Sør-Hålogaland bispedømmerådet en halv 

stilling som prest i Sør-Helgeland prosti. 

Dersom presten som i dag betjener 

Vevelstad kommune ønsker å bosette seg i 

kommunen er Vevelstad kommune positiv, 

og vil prøve å legge til rette for dette. 

 

Bytte av redningskjøretøy i brann- og 

redningstjenesten i Vevelstad kommune 

Administrasjonen bes utarbeide en sak som 

synliggjør kostnader ved anskaffelse av en 

ny, egna bil, og hvilken pris som kan 

oppnås ved salg av den gamle  

VW Transporter. 

                        

Prosjekt Trollfjell Geopark - deltagelse 

fra Vevelstad kommune 

1. Vevelstad kommune ønsker å delta i et 

samarbeid knyttet til geologiprosjekt  

Leka – Brønnøy – Vega, og støtter arbeidet 

med prosjektet ”Trollfjell Geopark” som 

har til formål å synliggjøre og formidle 

geologiske kvaliteter og kvaliteter knyttet 

til menneskers bruk av stein i hele 

regionen. 

2. Vevelstad kommune ønsker å formidle 

de spesielle og særegne geologiske verdier 

og attraksjoner vi har i kommunen som 

geologiske og ikke-geologiske sites i 

prosjektet. 

3. Kommunen vil i samarbeid med 

Helgeland Museum sin avdeling i 

Vevelstad arbeide for å synliggjøre den 

kunnskap og de verdiene som museet i 

Vevelstad har for hele Helgeland ut fra 

museets regionale ansvar for temaet 

Geologi og bergkunst. 

4. Det forutsettes at prosjektet er 

fullfinansiert. Vevelstad kommune kan i 

prosjektet bidra med egen etablert 

kompetanse og arbeidskraft. 

              

Formannskap 19.02: 

                     
Forslag til planprogram for Kystplan 

Helgeland 

1. Vevelstad kommune vedtar deltagelse i 

interkommunalt samarbeid om arealplan i 

sjø: 

Kystplan Helgeland. 

2. Vevelstad kommune slutter seg til 

forslaget om styringsgruppe for Kystplan 

Helgeland. 

3. Vevelstad kommune vedtar for sine 

arealer å legge ut utkast til Planprogram for 

kystplan Helgeland til offentlig ettersyn i 6 

uker når gruppe 2 (Bindal, Sømna, 

Brønnøy, Vega og Vevelstad kommuner) 

starter planprosessen. 

Hjemmelsgrunnlag PBL §§ 9-1, 9-2 og 9-3 

(for interkommunal plan), samt §§ 4-1 

(planprogram). 
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Søknad om konsesjon på eiendom 

1816/1/3 – Nergård 

1. Vevelstad formannskap gir med dette 

Johan Nergård, Vågsodden, 8976 

Vevelstad konsesjon for erverv av gnr 1 

bnr 3 i Vevelstad kommune som omsøkt. 

2. Kjøpesummen på kr. 45.000,- 

aksepteres, jfr kons.lovens § 9. 

3. I medhold av konsesjonslovens § 11 

settes vilkår om at eiendommen skal drives 

sammen med konsesjonssøkers øvrige 

eiendommer som en driftsenhet i  

minst 5 år. 

4. Det settes også vilkår at det søkes om 

brukssammenføying til søkerens resterende 

bruk. 

 

Forbedringer av fergekai i Andalsvåg 

Formannskapet ber administrasjonen rette 

en henvendelse til Statens vegvesen og 

trafikkselskapet for å få et møte, slik at en 

får på plass nødvendige utbedringer og 

dermed oppnår bedre regularitet på 

sambandet Horn-Andalsvåg. 

 

Formannskap 19.03: 

 

Søknad om grensejustering mellom 

1816/12/25 og gnr 1816/12/37 – 

boligtomt 

Det gis tillatelse til grensejustering av 

inntil 67,6 m2 til boligformål fra gnr. 12 

bnr. 25 til gnr 12 bnr 37 i Vevelstad 

kommune i henhold til jordloven §§ 1 og 

12, og i samsvar med kommunens 

arealplan. 

Oppmåling og grenseutsett gjennomføres 

av Vevelstad kommune. 
 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/11/1 tomt til tomannsbolig Ketil 

Sjøli og Roger Larsen - ny behandling. 

Det gis tillatelse til fradeling av to tomter 

på til sammen 1,3 dekar med påstående 

tomannsbolig til boligformål fra gnr 11 bnr 

1 i Vevelstad, dette jfr. Jordlovens §§ 1 og 

12. Det settes vilkår om at veirett tinglyses, 

og at det blir gjort en avtale mellom 

partene slik at 

gården skal ha førsterett på og kjøpe 

arealet tilbake ved evt salg. 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/3/1 tomt til fritidsformål,  

Torbjørn Helgesen 

Det innvilges dispensasjon fra plan- og 

bygningslovens § 1-8 jfr. samme lov kap. 

19 til å fradele fritidstomt på gnr 3 bnr 1, 

Hamn i Vevelstad kommune. 

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

det tillatelse til å fradele parsellen på 0,5 

dekar til fritidsformål. Dette jfr kart 

vedlagt søknaden. 

Det som settes vilkår for fradelingen at 

veirett tinglyses. 

 

Grunnlovsfesting av det lokale 

folkestyret 

Til stortingsrepresentantene 

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et 

levende og aktivt demokrati. 

Grunnloven av 1814 ivaretok ikke 

hensynet til at et fullverdig nasjonalt 

demokrati også må komme til uttrykk på 

det lokale planet. Manglende regulering av 

lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i 

konstitusjonen. Forslag om 

grunnlovfesting har tidligere vært foreslått 

av representanter fra alle partiene på 

Stortinget, men hittil har ingen fått det 

nødvendige flertall. 

Ved markeringen av Grunnlovens 200-

årsjubileum er det på tide å tette dette 

hullet. 

Stortinget skal nå stemme over tre ulike 

forslag om grunnlovfesting av kommunalt 

selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 

(2011-2012), Dokument 12:19 (2011-

2012) og Dokument 12:26 (2011-2012)) 

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på 

det sterkeste til at det nå blir et nødvendig 

flertall for et av disse forslagene. 

 

Vedtaket er gjort etter kommunelovens § 

13. 
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Planutvalg 22.01: 

 

Søknad om oppsett av midlertidige 

brakker på gnr 12 bnr 98 ved 

brannstasjon - Norwegian Rock Group 

AS v/Rune Holt 

I hht. pbl § 20-1 kan søknad om 

midlertidig plassering av brakkerigger på 

gnr 12 bnr 98 (ved brannstasjon) 

imøtekommes. 

Det forutsettes at brakkene oppfyller 

kravene til helse, miljø og sikkerhet. 

Brakkene og bruken av dem må ikke 

hindre varetransport til Coop Vevelstad og 

atkomst til miljøstasjon og brannstasjon. 

Etter at anleggsarbeidet er ferdig, forventes 

entreprenør rydde opp etter seg, slik at 

området er i samme stand som ved oppsett 

av brakker. 

Etter nærmere avtale med kommunen og 

plan- og ressursetaten, betaler 

entreprenøren gebyr for vann, avløp, 

renovasjon mv. som oppstår ved bruken av 

brakkene som er plassert på den 

kommunale eiendommen. 

Administrasjon v/plan- og ressursetaten gis 

fullmakt til å utarbeide leieavtale ved 

gebyr for tilknytning, administrasjon og 

stipulert forbruk. 

 

Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett, tilbygg fritidshus, gnr 37 

bnr 5 - Magnar Pedersen 

I hht. til PBL § 20-2 og SAK10 § 3-1 

imøtekommes søknaden om endring av 

fasade, restaurering, bygging av terrasse og 

tilbygg på ca 6,4 m2 for soverom på gnr 37 

bnr 5 på Visthus. 

Bygningen har ytterpanel av eternittplater 

som innholder helseskadelig asbest. Ved 

eventuell fjerning av eternittplater, skal det 

tas hensyn til at eternittplatene behandles 

som spesialavfall og deponeres på 

forskriftsmessig måte. Mer informasjon om 

eternitt, asbesthåndtering på 

www.arbeidstilsynet.no. 

                        

Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg 

garasje på gnr 7 bnr 4 –  

Bjørn Kristiansen 

I hht. til PBL § 20-2 og SAK10 § 3-1 

imøtekommes søknaden om tilbygg på 

17,5 m2 til eksisterende garasje på 

eiendom gnr 7 bnr 4. 

 

Søknad om dispensasjon fra PBL §1-8 

for tilbygg av naust på gnr 21 bnr 6–

Olvar Aasen 

Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL 

§20-2 og dispensasjon fra PBL §1-8 for 

tilbygg av naust på gnr 21 bnr 6 

imøtekommes. 

Tilbygget får ikke brukes til varig opphold 

eller annet formål enn forutsatt. Ved 

bygging og bruk av tilbygget må en ta 

hensyn til sikkerhet mot naturpåkjenninger 

i hht TEK10 §7-1 . 

Tilbygget skal utformes slik at det i best 

mulig grad tilpasses eksisterende naust 

med hensyn på estetikk. Tilbygget får ikke 

privatisere strandsonen. 

 

Søknad om tiltak uten ansvarsrett, 

tilbygg gnr 12 bnr 67 – Sturla Grønbech 

Søknad om riving av eksisterende tilbygg, 

bygging av omsøkt tilbygg og terrasse på 

gnr 12 bnr 67, og carport/garasje på gnr 12 

bnr 12 imøtekommes i hht. PBL § 20-2. 

Søker skal ta hensyn til vilkår (vedlagt) fra 

Statens vegvesen angående dispensasjon 

for tiltakene. 

 

Søknad om dispensasjon angående altan 

på gnr 13 bnr 36 fnr 1 –  

Irene Kristiansen 

Planutvalget beklager at tiltakshaver har 

foretatt bygningsmessige endringer ut over 

gitt tillatelse i sak 11/18. 

Etter foretatt befaring av eiendommen og 

etter påfølgende diskusjon konkluderer 

planutvalget 

likevel med at: I hht. PBL § 19-2 gir 

kommunen dispensasjon fra 

reguleringsplan og -bestemmelser for 

Nordvika havn, for allerede utbygd altan 

på nordveggen av sjøhus på gnr 13 bnr 36 

fnr 1. 

http://www.arbeidstilsynet.no/
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Søknad om tiltak og dispensasjon for 

innkledning av altan på gnr 

13 bnr 36 fnr 1 - Irene Kristiansen 

Søknad om dispensasjon fra Havnestyrets 

vedtak 07.07.2003, 

reguleringsbestemmelser og 

tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, for 

innkledning av altan mot vest på gnr 13 

bnr 36 fnr 1 avslås, jf § 19-2. 

Det vises til at innkledning av altan bidrar 

til en betydelig fasadeendring som ikke er i 

tråd med reguleringsbestemmelsene og 

Havnestyrets vedtak fra 07.07.2003 om 

ensartet utforming av sjøhusene i Nordvika 

havn. Avslaget er basert på at ulempen 

med tiltaket er større enn fordelen med 

tiltaket. 

 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/35/4 
Det innvilges ikke dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene for Tverrlandet 

hyttefelt vedtatt 20.12.95 og plan- og 

bygningslovens § 1-8 jfr. samme lov kap. 

19 til å dele eksisterende tomt, 

gnr 35 bnr 4 på Tverrlandet. 

Planutvalget ønsker å forholde seg til 

eksisterende reguleringsplan. 

 

Planutvalg 19.02: 

 

Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 

fra reguleringsplan for utlegging av 

flytebrygge på gnr 26 bnr 32 - Terje 

Hansen 

Søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan for utlegging av 

flytebrygge avslås i hht plan- og 

bygningslovens § 19-2. Kommunen 

forutsetter at det først fremmes forslag til 

reguleringsendring i reguleringsplanen fra 

1982. I tillegg har Fylkesmannen i 

Nordland frarådd omsøkt dispensasjon. 

   

Søknad om riving av silo på gnr 11 bnr 4 

- Helgeland Bygg (Rune Solli) 

Søknad om tillatelse for tiltak i hht. PBL § 

20-1, for riving av vegg- og 

takkonstruksjon i silobygning på gnr 11 

bnr 4, imøtekommes. 

Helgeland Bygg AS, orgnr. 984673205, 

har sentral godkjenning for utførelse av 

arbeidet. 

Bygningsavfall, i hht. avfallsplan, 

håndteres og leveres forskriftsmessig. 

Sluttrapport for mengde og leveringssted 

skal leveres kommunen ved søknad om 

ferdigattest, PBL § 21-10. 

Tiltakshaver har ansvar for riving og trygg 

og forskriftsmessig håndtering av 

kreosotmateriale og annet avfall fra siloen. 

Hensyn til helse, miljø og sikkerhet må tas 

ved utførelsen av tiltaket. 

Saksbehandlingsgebyr tilkommer. 
 

Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 

for utlegging av flytebrygge på gnr 26 

bnr 6 fnr 7 - Kari Mentzoni 

Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 og 

reguleringsplan, for utlegging av 

flytebrygge på gnr 26 bnr 6, ved festetomt 

gnr 26 bnr 6 fnr 7, avslås i hht plan- og 

bygningslovens § 19-2. Kommunen 

forutsetter at det først fremmes forslag til 

reguleringsendring i reguleringsplanen fra 

1982. I tillegg har Fylkesmannen i 

Nordland frarådd omsøkte dispensasjon. 

Grunn- og hytteeiere i hytteområdet Ausen 

tilrådes å gjøre en endring/revisjon av den 

utdaterte reguleringsplanen, som avklaring 

for gjennomføring av omsøkte og 

framtidige bygge- og anleggstiltak i 

strandsonen. Det er ønskelig med felles 

løsning for fortøyning av fritidsbåter som 

tar hensyn til de landskapsmessige 

verdiene. I oppstartsmeldingen for 

Nasjonal marine verneplan for 

Vistenfjorden legges det også opp til 

forsiktighet ved tekniske inngrep i 

strandsonen. 

Samtidig kan eksisterende 

reguleringsbestemmelser oppdateres slik at 

de tilsvarer dagens og fremtidige krav til 

utforming av hytter, og utnyttelse av 

området. 
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Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett 1816/12/25 –  

Eilert Vevelstad 

Søknad om byggetillatelse for redskapshus 

på gnr 12 bnr 25 imøtekommes. 

Bygningens plassering må skje etter 

søknad mottatt av kommunen. 

 

Næringsstyret 22.01: 

                     
Søknad om støtte –  

Vevelstad Trevare AS 

Vevelstad Trevare AS innvilges støtte 

inntil 35% av kostnadsoverslag, 

dvs. inntil kr. 64.000, til investering av 

lakkeringsutstyr og truck. 

Tilskuddet utbetales etter reglene for 

Næringsfond I, og på bakgrunn av 

fremviste fakturaer innenfor rammen av 

kostnadsoverslaget. 

Tilskuddet utbetales gjennom  

Næringsfond I. 

 

Næringsstyret 19.03: 

 

Søknad om støtte - Elena Ingebrigtsen 

Elena Ingebrigtsen innvilges tilskudd kr. 

40.000 til etablering av eget firma og 

investering i ny broderimaskin. 

Beløpet utbetales etter fremviste 

kvitteringer innenfor rammen av 

kostnadsoverslaget. 

Tilskuddet utbetales gjennom  

Næringsfond I. 

 

Støtte til drift av turistinformasjon 2014 

Vevelstad kommune innvilger støtte kr. 

30.000 til Vevelstad Bygdetun for funksjon 

som turistinformasjon for Vevelstad 

kommune. Støtten gjelder for 

turistsesongen 2014. 

Tilskuddet utbetales gjennom  

Næringsfond I. 

 

                  

            

Visste du at det er en mengde unike 

fornminner rundt museet og en gravhaug 

fra jernalder på museumsområdet? Ta en 

tur og bli bedre kjent med den lokale 

historie gjennom 6 000 år! I tillegg frister 

vi med museets mangfoldige 

miljøutstilling; tekstiler og porselen fra 

1800-tallet, rikt utstyrt snekkerverksted og 

Nordlandsbåter. 

 

        
 

ÅPNINGSTIDER I 2014 

 

18.mai – 30.juni:  

tirsdag – søndag kl. 10.00-16.00 

 

1. juli – 1.september:  

tirsdag – søndag kl. 10.00-20.00 

 
http://helgelandmuseum.no/avdelinger/vevelstad 

e-post: vevelstad@helgelandmuseum.no 

Mobil: 950 64 695 

 

       

 
 

 

 

http://helgelandmuseum.no/wp-content/uploads/navn-vevelstad.png
http://helgelandmuseum.no/wp-content/uploads/navn-vevelstad.png
http://helgelandmuseum.no/avdelinger/vevelstad
mailto:vevelstad@helgelandmuseum.no
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