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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen/ 

 Jurist K-A. Mathisen Arkiv: GNR/B 1/425  

Arkivsaksnr.: 18/92    

 

 

KLAGE PÅ TILLATELSE OM BRUKSENDRING HOLMENS OVERNATTING - 

1/425  

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Træna formannskap som kommunens planutvalg kan ikke se at det foreligger 

momenter som tilsier at tillatelsen til bruksendring omgjøres av kommunen. 

 Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland til endelig behandling. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 
 

Byggeplass: Kubbhågen 4, 8770 Træna Eiendom gbnr.: 1/425 

Tiltakshaver: Holmens Overnatting AS Bygningsnr:  

Ansvarlig søker: Nordland Teknikk AS    

Tiltakstype: Bruksendring Tiltaksart: Hotell/overnatting 

Klage: Træna Gjestegård AS v/advokat Odinn 
Adalsteinsson 

 

 

1. KLAGEN: 

Klagen av 24.07.18, gjelder klage på dispensasjon for bruksendring til hotelldrift av 

bygningen på eiendom gnr. 1 bnr. 425 i Træna kommune, tidligere rådhuset. Det er 

innvilget dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 fra planformålet i 

arealplan, der eiendommen er avsatt til offentlig formål. Træna kommune vedtok den 

13.02.19 å avvise klagen med begrunnelse av at kommunen anså Træna Gjestegård AS å 

ikke ha rettslig klageinteresse. Fylkesmannen i Nordland vedtok den 16.12.19, etter 

klage å oppheve kommunens vedtak. Følgelig realitetsbehandler Træna kommune klagen 

av 24.07.18 fra Træna Gjestegård AS.  

 

Fakta: 

Klagen av 27.07.18 fra Virtus advokat AS v/advokat Odinn Adalsteisson på vegne av 

Træna Gjestegård AS begrunnes med at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er tilstede. 

Dispensasjon om å tillate bruksendring til hotelldrift er i konkurranse med klagers 

forretningsvirksomhet som er servering og overnatting og har stor innvirkning på 
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Eiendom gbnr. 

1/425 i Træna 

klagers forretningsgrunnlag. Vedtaket kan medføre negativt driftsresultat for klagers 

virksomhet, ved lavere omsetning og i verste fall at overnattingsstedet går konkurs. 

Om begge virksomhetene går konkurs mister samfunnet tjenestetilbudet. Tiltaket skal 

nødvendiggjøre en planprosess som blant annet har vurdert de samfunnsmessige sider 

av bruksendringen. Klager anfører at tiltaket er av slikt omfang at tiltaket ligger 

utenfor kommunens dispenasjonsadgang. Følgelig setter tiltaket krav til 

reguleringsplan for å gjennomføre tiltaket. 

 

Vilkåret om at tiltaket setter krav til reguleringsplan må sees hen til at hensynet til 

offentlihget, samråd og medvirkning i planprosessen skal være fremtredende hensyn for 

dette tiltaket.  

 

Forarbeidene til nåværende dispensasjonsjonshjemmel i § 19-2 skal uttrykke at det er 

viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjon, men behandles etter 

regelen om kommuneplanlegging og reguleringsplan. Klager etterspør behandlingen av 

bruksendringen og mener at det er gitt muntlig tillatelse den 14.06.18. Tiltakets 

kompleksitet tilsier at kommunen krever konsekvensutredning. 

 

Klager ber om innsyn i den midlertidige brukstillatelsen. 

 

2. DET RETTSLIGE GRUNNLAGET. 

Kommuneplans arealdel 2019-2029 er vedtatt av Træna kommune i kommunestyret i 

sak 1/20 den 02.1.2020. Eiendommen er avsatt til BS1 – Sentrumsformål. 

2.1. Plangrunnlag – kommuneplanens arealdel 2019-2029 
 

Utsnitt plankart av kommuneplan arealdel 2019-

2029. 
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2.2. Bestemmelser – kommuneplansens 

arealdel 2019-2029 Pkt. 1.1. Plankrav (jf. pbl. §§ 11-9 

nr. 1) 

Pkt. 1.1.1. Detaljreguleringsplan 

For områder avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg (§ 11‐ 7 nr. 1), 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 11‐ 7 nr. 2) gjelder følgende 

bestemmelser generelt: 

a) Følgende byggeområder i planen skal inngå i detaljreguleringsplan 

før utbygging kan igangsettes: B4, BK1 og SV1-3 

b) For øvrig kreves reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak 

og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø- og samfunn 

jf. 12-1. 

c) Alle vurderinger av aktuell naturfare (jf. NVEs aktsomhets- og 

faresonekart) skal være utført før reguleringsplaner sendes på høring. 

RETNINGSLINJER TIL BESTEMMELSE 1.1.1. 

Det kan kreves reguleringsplan der det etter kommunens skjønn er snakk 

om større tiltak som, til sammen eller hver for seg, vil: 

• Ha betydning for omgivelsene 

• Berøre mange interesser/ interessenter 

• Ha betydning for nasjonale interesser eller nasjonal politikk 

• Være i strid med kommunens vedtatte mål og prioriteringer 

• Utløse behov for nærmere dokumentasjon, vurderinger eller avklaringer 

 
Pkt. 2. Bestemmelser til arealformål 

Pkt. 2.1. Bebyggelse og anlegg jf. 

pbl. § 11-7 nr. 1 Pkt. 2.1.2 - 

Sentrumsfomål 

Bestemmelsene til arealformål under bebyggelse og anlegg i pkt. 2.1.2 Sentrumsformål 

bestemmer at innenfor området BS1 tillates fortetting til sentrumsformål (her under: 

bolig, forretning, kontor, service, bevertning, overnatting og annen type næring). All 

form for næringsutøvelse innenfor området skal være boligkompatibel. 

 
3. SØKNAD OM DISPENSASJON 

Det er søkt om dispensasjon fra planformålet i medhold av plan- og 

bygningsloven § 19-2. Søknaden avviker fra plan, der eiendommen er avsatt til 

offentlig formål. Begrunnelsen er at bygget egner seg godt til omøkte bruk og 

formål. Eiendommen og bygingen har tidliere vært brukt som rådhus og i 

perioder blitt brukt til omsorgsbolig. Bygningen har gode rømningsforhold fra 

alle rom på bakkenivå. Holmens overnatting ønsker et småskala hotel i 2 etasjer, 
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der det gjenbrukes eksiserende bygg med noen endringer av innvendig vegger 

for å tilpasse romstørrelsene til hotel/overnatting. 

Dispensasjon søkes i medhold av plan- og bygningsloven § 31-2 for heis i 

bygget. Begrunnelsen er at det ikke er anlagt heis i bygningen, og bygget har 

utgang på bakkenivå fra begge etasjer. Med inngang slik at gjester kan gå inn 

fra bakkenivå i underetasjen og med enkelthet bevege seg rundt i byggt ved 

behov for å nå 1 etasje. 

 

Vurdering 

Træna kommune har vedtatt overordnet plan, Kommunens arealdel for 2019-2029, 

vedtatt av kommunestyret den 02.01.2020. Eiendommen er regulert til kombinert 

formål, angitt til Sentrumsformål – BS1. Til bestemmelsene er det vedtatt at det 

tillatelses innenfor reguleringsformålet tiltak til næringsformål, herunder overnatting. 

Hensatt til omsøkte formål, er søknaden i tråd med regulert formål. 

I utgangspunktet foreligger det ikke ett plankrav, jf. pkt. 1.1.1 bokstav a).  

Træna kommune finner at omsøkte tiltak heller ikke utløser plankrav etter bokstav b). 

Vilkårene i pkt. 1.1.1 bokstav b) er at tiltaket ikke må gi vesentlige virkninger for milø- 

og samfunn, jf. pbl. § 12-1.  

Tidligere er eiendommen benyttet til syke- og aldershjem i 1974, endret til kontor i 

1986, tjent til offentlig formål.  

 

Ved tilblivelsen av kommunplans arealdel er den omsøkte bruksendringen, overnatting 

konsekvensvurdert og planen er hørt av naboer, berørte og offentlige instanser.  

 

Træna kommune finner ikke at tiltaket i sitt omfang og etter sin art nødvendiggjør å 

pålegge tiltakshaver utførelse av detaljregulering, da tiltaket er å anse å ikke gi 

vesentlige virkninger på miljøet. Træna kommune finner heller ikke at tiltaket er å anse 

å gi vesentlige virkninger for samfunnet. 

 

Træna Gjestegård AS har anført at hotelldriften vil kunne medføre at grunnlaget for 

næringen bortfaller da det etter klagers mening ikke er marked for etablering av 

ytterligere overnattingstilbud. 

 

I samfunnsdelen er det i planperioden prioritert at reiseliv, turisme er satsing for 

kommunens arbeid med å tilrettelegge for rammebetingelser for å etablere denne type 

næringsutøvelse. Kommunen bemerker at det lave innbyggertallet i Træna ikke er antatt 

marked for overnattingsbedriftene, men lokalbefolkningen kan være ett marked ved 

underholding, opplevelser og restaurantdrift. Å kunne tilby innbyggerne kulturelle 

opplevelser, herunder matservering er ett mål kommunen har gjennom å tilrettelegge 
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også gjennom arealplanleggingen.  

 

Træna kommune har utviklet produkter som Træna festivalen. Træna er videre kjent, og 

stedet har økende turisme i sommersesongen. Samtidig er Træna mere attraktivt for 

vinterturisme og flere reisende som etterspør overnattingstilbud. Det offentlige og det 

private næringsliv benytter overnattingsbedriftene ved innkvartering av sine gjester, samt 

innkvartering ved servicearbeid. 

 

Klagen til Træna Gjestegård AS om driftsmessige konsekvenser for eksisterende 

overnattingsbedrift ved økt konkurranse har liten vekt ved vurdering om dispensasjon 

kan gis. Nå vurderes tiltaket etter siste vedtatte plan og da frafalles kommunens krav 

om at søknaden må avvik behandels i forhold til planformålet i tidligere plan. 

Anførselen om at kommunen ikke har sett hen til konkurransemessige forhold ved 

godkjennelse av tiltaket fører ikke frem. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte vurderinger om samfunnsmessige virkninger finner Træna 

kommune at bruksendringen ikke vil få vesentlig innvirkning på samfunn, og at tiltaket 

er vurdert i gjeldende Kommuneplan for Træna kommune for 2019-2029. 

Træna kommune finner ikke å gi klagen oppsettende virkning, all tid søknaden er i tråd 

med arealplan. Træna kommune har vedtatt å innvilge midlertidig brukstilaltelse. 

Rådmannen tilråder at klagen ikke blir tatt tilfølge, da det ikke foreligger momenter 

som tilsier at tillatelsen til bruksendring omgjøres av kommunen. Klagen sendes til 

Fylkesmannen i Nordland til endelig behandling. 

 

 

Vedlegg: 

Klage på vedtak, datert 24.07.2018 

 

Træna 17.02.2020  

 

Liv-Hege Martinussen    Morten Tøgersen Sektorleder tekniske Rådmann

       tjenester / Jurist K-A Mathisen 

        

      

 

 

 

 

 

 

 


