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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 141 &37  

Arkivsaksnr.: 17/57   

 

 

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM -  REVIDERING KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL TRÆNA 

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-13 andre ledd fastsettes planprogram for 

revidering av kommuneplanens arealdel Træna datert 23.05.2017 med de korrigeringer som 

er gjort etter høring og offentlig ettersyn. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna formannskap som kommunens planutvalg varslet i møte 22.03.2017 sak 19/17 

oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Formannskapet fattet også 

vedtak om å sende planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker med frist fra 

3. april 2017. 

 

Fakta: 

Planprogrammet har nå vært ute på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 

2017. Innen fristens utløp var det kommet inn åtte innspill, disse innspillene går for det meste 

ut på å gi innspill i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Et par av innspillene 

går direkte på Planprogrammet og hva som bør med i fastsettelsen av dette. 

 

Disse har kommet med innspill: 

 

Nordland fylkeskommune 

Gir mange gode innspill til arbeidet med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. De 

påpeker også to ting når det gjelder konsekvensutredning; at dersom noen av temaene i 

Vedlegg IV til forskrift om konsekvensutredning vurderes til ikke å være 

beslutningsrelevante kan disse utelates. Da bør begrunnelsen for dette fremgå av 

planprogrammet, med bakgrunn i den plankompetansen vi pr dags dato innehar, har 

administrasjonen valgt å ikke gå inn på vurdering om å utelate noen tema. 

Fylkeskommunen ber også om følgende (på side 3 i sitt høringsinnspill): 

Metodikk 

Gjennom forslaget til planprogram redegjøres det i noen grad for metoden for 

konsekvensutredningen. Beskrivelsen av anvendt metodikk er viktig for å sikre 

etterprøvbarhet i planleggingen. 

Gjennom forskriften er det gitt føringer for innholdet i konsekvensutredninger. Herunder 

nullalternativet er viktig prinsipp. Dette skal gi et bilde av fremtidig situasjon uten tiltak. 

Fylkeskommunen minner også om at virkningene av de samlede tiltakene skal vurderes, jf. 
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forskriften vedlegg IV. Fylkeskommunen ber om at disse momentene tas inn i 

planprogrammet. 

Dette er forsøkt etterkommet ved at en på side 11 i planprogrammet er sagt at Veileder T-

1493 (07/2012) skal legges til grunn som metodikk for utredningsarbeidet. Denne veilederen 

sier også at der det er behov skal enkeltområder i kommuneplanens arealdel 

konsekvensvurderes og at til slutt skal de samlede virkninger av endret arealbruk vurderes 

akseptable i forhold til miljø og samfunn. 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Gir også mange gode innspill samt at de også kommenterer at det bør stilles krav om 

metodikk ved gjennomføringen av konsekvensutredninger, og påpeker kravet til samlet 

vurdering og beskrivelse av datagrunnlag og valg av metode. De påpeker også at plan- og 

bygningsloven § 4-3 oppstiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 

utarbeidelse av planer for utbygging. Og at analysene naturlig vil kunne inngå i 

konsekvensutredningen. 

 

Statens Vegvesen 

Sier blant annet at de forventer følgende utredninger i planarbeidet: 

Trafikksikkerhet, framkommelighet for alle trafikkgrupper, trafikkanalyser for nye eller 

større utbyggingsområder (tilpasset omfang), reisemiddelfordeling, parkering, støy, 

luftforurensning og risikovurderinger. 

 

Kystverket 

Kommenterer blant annet at det er viktig at kommuneplanens arealdel må ivareta den 

maritime infrastrukturen som er bygd. At selv om Træna som øysamfunn er avhengige av 

kommunikasjon sjøveien og at selv om fardelden ligger i kystsonen, må 

navigasjonsinnretningene som står på land bli ivaretatt i arealdelen. 

 

Fiskeridirektoratet 

Region Nordland er opptatt av at arealplanarbeidet støtter opp om og bidrar til å 

videreutvikle sjømatnæringen på Træna. 

 

Nordland fylkes fiskarlag 

Påpeker, som flere av de andre høringsinnspillene, at det er viktig å se Kystplan Helgeland i 

sammenheng med den arealplanen som utarbeides. 

 

Tromsø museum – Universitetsmuseet 

Har ingen konkrete merknader til planforslaget, men påpeker viktigheten i at alle saker som 

gjelder tiltak i sjø og vann i Træna kommune oversendes Tromsø Museum til uttalelse. 

 

Forsvarsbygg 

Ber i sitt høringsinnspill om at skytefeltet ved Skomvær tas inn i Kystplan Helgeland, noe 

som er tatt med der. De viser for øvrig til en veileder (01.02.2017) for ivaretakelse av 

Forsvarets arealbruksinteresser. 

 

Det er i høringsrunden kommet en del innspill på hvilke andre planer – temaplaner – som bør 

vurderes utarbeidet samtidig med arealdelen. Det gjelder blant annet temaplan for 

trafikksikkerhet og for kulturminner. Flere av innspillene går også på viktigheten med å se 

Kystplan Helgeland i sammenheng med arealdisponering på land. Havneplan og revidering / 

rullering av dette bør da kanskje også vurderes, det er i vedtatte planstrategi for perioden 
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2016 – 2020 sagt at det i 2017, i tillegg til Kommuneplanens arealdel blant annet skal 

utarbeides overordnet beredskapsplan, samt revidering av nåværende havneplan. 

 

Når det gjelder planprogrammets fremdriftsplan er denne justert etter den situasjonen vi pr 

dags dato har når det gjelder bemanning. Sittende rådmann har sagt opp sin stilling, noe som 

vil føre til merbelastning på resten av organisasjonen inntil vi får en ny ansatt. Det som 

derfor er prioritet en i høst er å få til en best mulig budsjettprosess og på denne bakgrunn å 

utsette oppstart av arealplanarbeidet. Det som imidlertid foreslås gjennomført i høst er å få på 

plass et arealregnskap, som et grunnlag for hva vi pr dags dato har av areal til disposisjon for 

næring, bolig etc.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune har søkt og fått avslag på skjønnsmidler for å utarbeide kommuneplanens 

arealdel. Det må derfor finansieres av egne midler, noe som vil bli fremmet i egen sak på et 

senere tidspunkt. Det som administrasjonen vurderer er å leie inn Tanken Arkitektur på 

Hemnesberget til å bistå med å gå igjennom fire tilbud fra konsulentfirma og at de kommer 

med en anbefaling, samt eventuelt bistå oss underveis i prosessen. Figuren nedenfor skisserer 

hva som er de neste stegene i arbeidet med å få på plass kommuneplanens arealdel. 

 

 
 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Træna 

kommune med endringer etter høringsrunden fastsettes og at de øvrige innspill som er 

kommet i høringsrunden tas med i det videre arbeidet. 

 

Vedlegg: 

Planprogram datert 2017-05-23 

Brev fra Træna kommune til Tanken Arkitektur AS datert 22.05.2017 

Innspill fra Nordland fylkeskommune datert 18.05.2017 

Innspill fra Fylkesmannen i Nordland datert 16.05.2017 
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Uttalelse fra Statens Vegvesen Vegavdeling Nordland datert 05.05.2017 

Uttalelse fra Kystverket Nordland datert 18.05.2017 

Uttalelse fra Fiskeridirektoratet Region Nordland datert 04.04.2017 

Uttalelse fra Nordland fylkes fiskarlag datert 11.05.2017 

Innspill fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet datert 09.05.2017 

Innspill fra Forsvarsbygg datert 18.05.2017 

 

 

Træna 26.05.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


