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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 17/57    

 

 

REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA - EKSTERN RESSURS  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Træna kommune leier inn Asplan Viak AS som ekstern ressurs i forbindelse med 

utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 

 

2. Det avsettes kr 500 000 til utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, tiltaket 

finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Træna kommune, vedtatt av Træna 

kommunestyre i møte 21.06.2017 sak 20/17. 

 

Fakta: 

Planprogrammet side 13 sier følgende: 

Da administrasjonen pr dags dato mangler kartverktøy og en del plankompetanse på 

utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel med tilhørende konsekvensutredninger etc., vil 

ekstern ressurs bli innleid. Denne ressursen er viktig for å kvalitetssikre arbeidet og 

utarbeide nødvendige plankart. 

 

Daværende rådmann Thore Hopperstad ba om tilbud fra fire eksterne ressurser; Multiconsult, 

Rambøll, Asplan Viak og Tanken Arkitektur. Da rådmann Hopperstad sa opp sin stilling ble 

disse tilbudene ikke tatt stilling til. Etter en helhetsvurdering ble det nå i vår bestemt å ta 

kontakt med Asplan Viak og be om et revidert pristilbud og arbeidsopplegg. 

 

Nytt tilbud lyder på 430 000 kroner basert på vedlagte fremdriftsplan. Asplan Viak skriver 

blant annet følgende om pristilbudet: 

Basert på beskrevet fremdriftsplan kan vi tilby oss å utføre jobben med å utarbeide 

kommuneplanens arealdel for Træna kommune i henhold til følgende honorarbudsjett. 

Honorarbudsjettet er ikke inkludert tilleggene som er beskrevet i fase 4 og 5 av 

arbeidsopplegget. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er ikke i vårt driftsbudsjett for 2018 tatt høyde for å leie inn ekstern ressurs til å utarbeide 

kommuneplanens arealdel.  

I kommunens planstrategi (vedtatt av Kommunestyret 14.6.2016) skulle denne planen allerede 

vært igangsatt i 2017, det ble heller ikke i 2017 tatt høyde for dette arbeidet i årsbudsjettet. 
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Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Træna kommune takker ja til Asplan Viak AS sitt tilbud og 

arbeidsopplegg i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Det avsettes kr 

500 000 til arbeidet som finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Vedlegg: 

Revidert pristilbud og arbeidsopplegg – Asplan Viak AS 

 

 

Træna 24.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


