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I fravær de vanlige sommerarrangementene – tok Paal Arnesen og Rolf Helge 
Skavhaug initiativet til en egen Værøyfestival som ble arrangert for første gang i 
juli i år. Lofoten Værøy brygge var festivalområde og sørget for nødvendig mat og 
drikke til de i alt 6-700 som var innom i løpet av helgen. 
 
Festivalen ble finansiert av egne midler og god støtte fra det lokale næringsliv. 
Man forsøkte å legge opp til underholdning og aktiviteter for hele familien,selv om 
musikken stod i fokus. Både lokale artister samt besøkende musikere hadde god 
oppslutning på de mange konsertene. Høydepunktet for mange var kanskje Cliff Isaksen 
fra Røst og vår egen Fred Endresen i tillegg til Polarlys danseband  som avsluttet det 
hele lørdag. Paal m/band og sønnen Johan er som alltid populær. 
 
Mannskoret sørget for vakthold og gjorde en utmerket jobb sammen med de mange 
andre frivillige som bidro til at festivalen kunne realiseres. 
 
Værøyfestivalen er nå registrert som eget selskap og planlegger ny festival neste 
sommer 8-9.juli i samarbeid med ”Værøydagene”. På festivalens egen hjemmeside vil 
det komme mer informasjon. De som har ideer og innspill eller ønsker å stille opp som 
frivillig neste år – kontakt Rolf helge Skavhaug. 
 
 

   



VIKTIG MELDING : Nye byggeregler fra 1.juli 2010  

Den 1. juli i år fant det sted en omfattende fornyelse av regelverket innenfor bygningsretten og helt nye 
byggeregler gjelder. Den nye byggesaksdelen i plan- og bygningsloven trådte i kraft sammen med helt ny 
byggesaksforskrift(SAK) og ny teknisk forskrift(TEK). 
Formålet har vært å forenkle og effektivisere byggesaksbehandlingen, samt bedre kvaliteten av denne. 
Videre har det nye regelverket til hensikt å klargjøre ansvar ved avslutning av byggesaken, gjøre tekniske 
krav klarere, og i tillegg bidra til miljøvennlige bygg. 
Bare søknader 
Alle byggesaker skal etter ny lov behandles som søknader. Det blir et skille mellom søknader som krever 
ansvar og de som ikke krever ansvar. Søknader som ikke krever ansvar tilsvarer tidligere meldingssaker. 
Kommunen skal heretter godkjenne en Gjennomføringsplan for det enkelte tiltaket og mye av 
dokumentasjonen, for eksempel signerte kontrollerklæringer skal oppbevares hos ansvarlig søker. Det 
ansvarlige firma får enda større ansvar i forhold til å ta vare på og kunne forevise tilstrekkelig og korrekt 
dokumentasjon ved tilsyn. Det blir krav om ferdigattest for alle tiltak. Små tiltak blir fortsatt unntatt fra 
byggesaksbehandling (byggesaksforskriften kap. 4), men de materielle reglene gjelder alle tiltak. 
Ansvar 
Ansvarsreglene i dagens lov videreføres, men det blir mer spesifikke ansvarsområder. Nytt er at våtrom vil 
kreve ansvarlig foretak selv om det f.eks. gjelder et baderom i et tilbygg som forøvrig ikke er underlagt 
ansvar. Montering og endring av ildsted blir også søknadspliktig. 
Kontroll 
Alle ansvarsområder skal ha uavhengig kontroll. Bare foretak som har sentral godkjenning kan utføre 
kontrollen. Obligatorisk for alle tiltaksklasser blir kontroll av fuktsikring, våtrom og lufttetthet. NB Kapittelet 
om kontroll trer ikke i kraft før 1. juli 2011. 
Materielle krav 
Det blir krav om universell utforming i publikumsbygg, arbeidsbygninger og i boliger som har alle 
hovedfunksjoner på ett plan. Krav om heis i bygninger med mer enn 2 etasjer. Krav til økt energieffektivitet 
og krav til energiforsyning skal bidra til å redusere energiforbruket så langt som mulig og at resterende 
energibehov blir dekt med miljøriktige energikilder. 
Overtredelsesgebyr 
Overtredelsesgebyr kan ilegges av kommunen for aller typer brudd på Plan- og bygningsloven og tilhørende 
regelverk. Gebyret ilegges i ettertid og vil variere med alvorlighetsgraden. Øvre grense, som kan bli aktuelt 
ved alvorlige lovbrudd, er satt til kr 400.000,- for hvert foretak i hvert enkelt tiltak. 
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk etat eller på kommunens hjemmeside. 
 

ANDRE MELDINGER FRA VÆRØY KOMMUNE: 

 
Krav om kommunale avgifter blir sendt 
ut i september pga. ferieaviklingen. 

 
Værøy kommune har stått som vertskap for et regionalt seminar om den nye  havneloven 
og dens konsekvenser. Kommuner  som var representert var:Moskenes, Flakstad, Værøy  
og Bodø. Røst kommune måtte dessverre melde forfall. Kystverket holdt foredrag om det 
nye delegasjonsreglement som skal innføres. Senere vil man konkretisere hvilke tjenester 
og prisregime som skal gjelde for havna. Seminaret var en god anledning til å etablere  
nettverk for bedre å kunne samarbeide både med andre kommuner og næringsliv om felles 
strategi for havneutvikling i årene fremover.  
Seminaret ble avsluttet med en sightseeingtur til Måstad som deltakerne satte stor pris på. 

Vesterålen fiskeripark har holdt 
informasjonsmøte på Værøy om 
mulighetene for å drive biproduksjon 
og bioproduksjon av fiskeprodukter. 



NYTT  OM  SVØMMEHALL  OG  PARKEN 
 
 

 
 
I anledning søknad om tippemidler og tilskudd til ny svømmehall samt parken – hadde kommunen 
besøk 11.august av Kristin Hundstad og Heidi Ramsvik fra fylkeskommunen. 
 
Ordfører og rådmann orienterte først generelt om kommunen og de ulike prosjektene – 
og etterpå ble det befaring rundt på de aktuelle lokalitetene samt Nordlandshagen hvor de 
fikk se det nye serviceanlegget for turistene og nyveien ut dit.  Representantene fra fylkes- 
kommunen var svært positive både til hva man så langt hadde fått til på Værøy – spesielt var de 
begeistret for anlegget i Nordlandshagen hvor fylkeskommunen antydet at man kunne være med på 
en videre satsing og utvikling av området. 
 
Når det gjaldt den videre søknadsprosess i forhold til planlagte anlegg. - ble  man enige om visse 
justeringer i planene for svømmehall og park for å øke mulighetene til finansiering. 
Mht. parken vil man trolig kunne få et svar allerede i november i år – mens når det gjelder 
svømmehallen vil det gå lengre tid – svar på søknad om tippemidler mai/juni neste år. 
 
Med dette møtet har man kommet et viktig steg videre for realisering av prosjektene gjennom at 
man har fått i gang et konstruktivt samarbeide og dialog med tilskuddsmyndighetene. 
 
 

KIRKENYTT FOR SEPTEMBER 
 
12.september : Nykirken kl. 1100 (Familiegudstjeneste og Konfirmantpresentasjon) 
25.september : Nykirken :Konsert Melbu blandakor+Værøy Mannskor 
26.september : Nykirken kl. 1100 (Gudstjeneste med dåp) 
                          
Det blir bibeltimer over Galaterbrevet hver torsdag i september. 
Timene veksler på å være i Pinsekirka og i menighetssalen. 
Timene starter kl. 1900. Følg med på oppslag. 
  
BIBLIOTEKET har f.o.m.6. september vanlige åpningstider  mandag17-19  
samt onsdag og fredag 12-1530. Vennligst lever inn bøker du har lest. 



 

  
 

 
         INVITASJON - TUR FOR DE ELDRE 

 
Eldrerådet har fått 20 000 kr i tilskudd fra ordningen ”Den kulturelle 
spaserstokken” og har tidligere bestemt at pengene skulle brukes til en 
utflukt til Vikingemuseet på Borg. I møte av 31.08 ble det lagt et foreløpig 
program for turen.  
Vi tar fergen onsdag 29.september kl.0530 til Moskenes. Deretter blir det 
innleid buss til Leknes og frokost. Så følger besøk på museet kl.10-12 og 
etterpå er det satt av tid for shopping 2 timer på Leknes.  
Det hele avsluttes med middag på Ramberg gjestegård før retur til 
Moskenes. Fergen går derfra kl.1900 – og ankomst Værøy kl.2045 
 
Påmelding til kulturkontoret 75420608 innen 20.september. 
Ved stor pågang – vil de over 60 år bli prioritert. 
Bussen har kapasitet på 49 passasjerer. 

 

SKOLESTART 
 
Her er årets 1.klasse ved Værøy skole 
Samlet sammen med sin lærer Edith 
Nybakk. Elevene er fra venstre: 
Fritz Egil Kristiansen, Henriette 
Cecilie Røstgård Sørheim, Robert 
Einar Eikseth og Aron Persen. 
 
Det er i år totalt 94 elever ved skolen 
derav 16 i avgangsklassen. 
I tillegg videregående LOSA og 
Voksenopplæringen med 5 elever 
hver. Leksehjelpen gir tilbud til 14 
elever og SFO brukes av 16 elever. 
 
 
 



                  
 
Kulturkontoret inviterer lag og foreninger i Værøy kommune til å søke om kulturmidler for 2010.  
Det er i år satt av 80 000 kroner til fordeling.  
 
De lag og foreninger som får tildelt kulturstøtte fra kommunen, må legge frem regnskap (kvittering) for 
benyttede midler. 
 
Skjema: ”Søknad om driftsstøtte for kultur- og fritidsorganisasjoner” – kan fås ved henvendelse til 
kulturkontoret. Husk at alle opplysninger må tas med.  
Søknadsskjemaet er også lagt ut på kommunens hjemmeside. 
 
Kriterier for søknad på kulturmidler: 
1.Må ha levert regnskap for tidligere tildelte tilskudd 
2.Oversikt medlemsmasse samt årsmelding og regnskap må vedlegges 
 
Tiltak for barn og unge vil bli prioritert. Det samme gjelder nye aktiviteter. 
Likelydende brev er også sendt til registrerte lag og foreninger. 
 
Søknaden må være kulturkontoret i hende innen 01.10. 2010 
 
Søknadene blir behandlet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 
i begynnelsen av oktober. 

 

Møtedatoer kommunestyre        Møtedatoer formannskapet 

Tirsdag 21.09 kl 18:00                                               Fredag  03.09 kl. 12:00 
Torsdag 11.11 kl 18:00                                              Tirsdag  26.10 kl 12:00 
Torsdag 16.12 kl 18:00                                              Tirsdag  07.12 kl 12:00 
Saker som skal opp til politisk behandling skal rådmannen i hende senest 14 dager før formannskapsmøtet 
til gjennomgang og godkjenning. 

 

                       Revidering  
plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser  

Denne kommunale planen skal være en oversikt over hvilke tiltak innen  
fysisk aktivitet og naturopplevelser som det skal satses på de kommende år.  
Planen har som mål å gi alle innbyggere et tilbud om fysisk aktivitet og 
naturopplevelser og stimulere til et miljø som fremmer dette. 
Planen skal revideres i høst for å få justert og oppdatert eksisterende planer  
samt få innspill og forslag til nye tiltak. Dette gir også et grunnlag for den  
videre prosess med å søke midler til aktiviteter og anlegg. Vi ønsker derfor 
at spesielt lag og foreninger går gjennom planen for 2009-2013 som kan fås  
ved henvendelse til rådhuset eller lastes ned fra kommunens hjemmeside. 
Det vil bli invitert til møte om den videre prosess sener i høst før den endelige utforming. 
For innspill – kontakt kulturkontoret – evt. ring 75420608 eller send epost til: 
erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no 



 
 
Vår egen lokalradio er på luften igjen og har bingo hver fredag kl. 2100. 
Radioen får helt nytt teknisk utstyr denne måneden.  I den anledning vil det også bli satt i gang  
opplæring av programledere og teknikere i høst. Det blir arrangert som kurs over flere helger. 
 
Kursene er gratis og radioen oppfordrer både gamle og unge til å melde seg på. 
Dette skulle være en fin anledning til å lære seg hvordan en radio skal drives.  
Du kan ta kontakt med Aril på tlf. 45065800 eller Wigdis på Supern for nærmere informasjon og 
påmelding. Radioen tar også imot ting til Loppemarked senere i høst. Ta kontakt Aril/Wigdis. 
 
Radioen er avhengig av å få flere nye medarbeidere for å gi et godt tilbud til øyas befolkning. 
Etter hvert satser man på å få i gang flere og nye programinnslag. 

 
Det legges opp til klubbkveld fredag 1. oktober kl.19 på ungdomsklubben.  
Lill Eilertsen vil være der sammen med ny klubbleder Erling Johansen.  
Vi håper flest mulig vil komme og delta.Åpent for alle 13-18 år. 

 
Det skal velges nytt ungdomsråd i høst og ungdom fra 13 t.o.m. 17  
år kan velges fordelt med noen representanter fra forskjellige aldersgrupper.  
Valget blir onsdag 6. oktober kl.18 på klubben og vi oppfordrer flest mulig til å møte. 
 

KUNSTGRESSBANEN – NYTT FRA ”GRASROTA” 
Idrettslaget arrangerte nylig møte for å få fortgang i søknaden om å få laget  kunstgressbane. Geir 
Larsen fra Norges Fotballforbund la frem et kostnadsoverslag på totalt  5 millioner kr hvorav man 
får 2 millioner i spillemidler fra staten samt mva.refusjon. 
Idrettslaget har tidligere fått en halv million til ny bane fra Sparebankens gavefond. 
Møtet nedsatte et hurtigarbeidende utvalg som skal lage en realistisk finansieringsplan  
innen utgangen av september som senere skal legges frem for formannskap og kommunestyre. 
Leder for utvalget ble Tor Kr. Fagertun og man legger opp til innvielse av ny bane 1.8.2011 
 
Værøyposten inviterer herved sine lesere til å sende inn bilder og dikt som vi  
kan bruke i neste utgave i oktober. Tema denne gangen blir ”Sommerminner”.Pga. plasshensyn ber 
vi om at man ikke sender inn  mer enn 1 bilde og/eller dikt. 
Sendes helst på mail til kulturkontoret: erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no 
Kulturkontoret ønsker også at man melder inn ulike arrangement utover høsten slik at vi får en 
oversikt over tilbudet i høst. Evt. nystartede lag/foreninger bes også ta kontakt med meg. 
 

TEATERFORESTILLING PÅ VÆRØY 
Nordland prestegård v/Hege Sørli står som arrangør for Nordland Teaters oppsetting av den kjente 
”Stones in his pockets” av Marie Jones. Forestillingen spilles på Aulaen onsdag 6.oktober kl. 
1930. Miljøet i stykket skal forestille et nordnorsk fiskevær. Kun 2 skuespillere innehar til sammen 
15 roller og stykket byr på både tragedie, konflikter og humor. 



 
 
Turistkontoret har holdt åpent frem til 27. august(de to siste ukene begrenset åpningstid) 
og Værøyposten har intervjuet den faste turistguiden Kim Bjerkeli som etter hvert har fått lang 
erfaring i denne jobben. 
 
Iflg. Kim har det vært en merkbar nedgang i trafikken på turistkontoret i forhold til fjoråret. 
Årsaken er trolig dårlig vær, finanskrisen samt at det ikke var lundehundtreff i år. 
 
Etter en ringerunde til overnattingsbedriftene på øya –  kan det likevel se ut som disse har 
hatt en brukbar sesong med bra belegg, mens resten av Lofoten har hatt nedgang. 
 
De fleste ønsker å se lundefugl og lundehunden – og mange tar turen til Måstadfjellet. 
Sightseeingturene med Pål til fuglefjellet er også veldig populære.  
 
Noen rare forespørsler må man regne med i jobben – årets mest orginale har vært: 
Når går toget til Bodø og Røst??Attpåtil stilt av en tilsynelatende edruelig og alvorlig person. 
 
Imidlertid er det fremdeles mye som kan gjøres for at reiseliv skal få den plass den  
fortjener ut fra det potensiale øya har. Turistguide og nytilsatt kulturkonsulent har gått gjennom 
dagens tilbud og  problemer/mangler og laget en rapport om hva som kan forbedres. 
 
Av ting som påpekes er bl.a.: Manglende toalett/dusjmuligheter hvis man ikke tar bestiller 
overnatting. Ingen tilrettelagde campingplasser. Få muligheter for døgnutleie av båt. 
Dårlig eller manglende skilting vil det være viktig å prioritere å få gjort noe med. Det bør også 
gjøres en del mht. lokale og åpningstider for turistinformasjonen. 
 
 

 
 

 
 

Turistguide Kim Bjerkeli får her brukt sine 
gode språkkunnskaper når noen franskmenn 
vil vite hvordan man kommer seg til Måstad og 
fuglefjellet. 
 
Hovedtyngden av turister har kommet fra 
Frankrike, Italia, Tyskland, Spania og Sverige, 
selv om hoved-tyngden er utflyttede 
Værøyværinger. 
 
De nye Værøybrosjyrene med kart har gjort 
informasjonsarbeidet mye lettere – og 
tilbakemeldingen fra turistene har vært gode 
mht. den service som turistkontoret har gitt. 



FERGENYTT 
 
 
Som kjent har Torghatten AS fått kontrakt med Statens Vegvesen på fergetrafikken over 
Vestfjorden – en kontrakt til 1,4 milliarder kr. Avtalen går over 10 år med oppstart 2013. 
 
I den anledning bygger selskapet 4 nye ferger som skal drives på LNG naturgass. 
I et intervju med Værøyposten sier adm. Direktør Bjørn Lakseforsmo at 2 av fergene skal 
trafikkere Værøysambandet. Kapasiteten mht. biler økes til 80 for den fergen som erstatter 
ferga ”Røst” – mens ferga som er innom Moskenes får en kapasitet på 120 biler. 
Passasjerkapasiteten økes tilsvarende. De nye fergene settes i drift i 2013. 
 
Iflg. direktør Lakseforsmo blir de nye fergene å holde samme fart som dagens  
ferger, mendet blir flere avganger og direkteruter til Bodø.  Man regner også  
med at regulariteten blir noe bedre med de nye fergene. Man regner med å  
kunne bruke dagens fergeleier med kun mindre justeringer/tilpasninger. 
 
På spørsmål om muligheten for et hurtigbåt-tilbud sommerstid som et supplement til 
de ordinære fergerutene  – sier Lakseforsmo at dette må vi evt.ta opp med Nordland  
Fylke som rette adressat – men ser ikke bort fra at det kan være et verdt å se nærmere 
på et slikt alternativ hvis det bidrar til å øke  det totale passasjergrunnlaget for ruten.  
 
 
 
 

  
    
NB. Nye ferjeruter f.o.m. 30.08.2010 
Komplette ruter på internett: http://www.torghattennord.no/ 
Tlf. nr fergene: ”Røst” 992 83240  ”Bodø” 480 39990 
 
 

”MARKENS GRØDE” - PLANTEJORD 
Dersom noen ønsker å kjøpe plantejord – vennligst ta kontakt med kommunen 
snarest.Værøy kommune skal sette ut på anbud innkjøp av et større parti 
plantejord i forbindelse med det planlagte parkanlegget.  
Frist for bestilling: 15.09.2010 


