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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: 141 &37  

Arkivsaksnr.: 17/57    

 

 

1. GANGS HØRING - REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA 

KOMMUNE  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Træna formannskap som fast planutvalg vedtar å legge ut forslag til kommuneplanens 

arealdel med bestemmelser og vedlegg ut på 1.gangs høring og offentlig gjennomsyn 

jf. Pbl § 5-2 og § 11-14. 

2. Høringsfrist 20. august 2019. 

 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kommune vedtok de overordnete mål for arbeidet med arealdelen gjennom 

kommuneplanens samfunnsdel 20.april 2017.  

Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel ble fastsatt i kommunestyret 21.juni 

2017 (K-sak 20/17). Planprogrammet ligger til grunn for arbeidet med kommuneplanens 

arealdel, og metodikk og opplegg for medvirkning som står beskrevet der er fulgt i 

planprosessen. 

 

Arealdelen er utarbeidet med medvirkning fra kommunens politikere, sentrale, regionale og 

lokale myndigheter, kommunens innbyggere og interesseorganisasjoner samt kommunens 

administrasjon. 

 

Fakta: 

Asplan Viak, Tromsø er engasjert for å bistå i utarbeidelse av planen. 

 Varsel om oppstart revidering arealdelen ble utsendt 01.10.2018. Innen fristens utløp kom 

det inn 13 merknader. Disse er vurdert og kommentert i dokument- Træna kommune, 

Kommuneplanens arealdel 2019-2029- VEDLEGG, merknadsbehandling 

 

Det er gjennomført oppstartsmøte, folkemøte, møte med berørte næringsaktører, 

interesseorganisasjoner og andre, arbeidsmøte formannskap før utarbeidelse av høringsutkast. 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 
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Det å få en oppdatert og fremtidsrettet arealplan er vesentlig for å tilrettelegge for vekst og 

utvikling i Træna kommune, dette uten at det går på bekostning av verdifulle områder for 

primærnæring, reiseliv, natur- og friluftsliv. Dvs en bærekraftig arealbruk. 

 

Forslag til Kommuneplanens arealdel for Træna kommune legges ut til offentlig ettersyn med 

hjemmel i Plan og bygningsloven § 11-14. 

 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse 

2. Planbestemmelser 

3. Vedlegg, med merknadsbehandling, konsekvensutredning og risiko- og 

sårbarhetsanalyse. 

4. Plankart- Husøy, Sanna og Søholmen 

5. Plankart- Holmen- Dørvær- Sandøy 

6. Plankart Selvær 

7. Temakart- Friluftsliv. 

8. Temakart- Kultur 

9. Temakart- Reguleringsplaner 

 

Træna 04.07.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


