
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 09.07.2020 Tid: 09:00  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 eller til leder tekniske tjenester Morten Tøgersen på 

telefon 750 95 816 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Butikken i Selvær og Træna 

kommunes hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Jan Helge Andersen FO  

Nestleder Marianne Olsen Sjøset   

Medlem Bjørn Olsen FO  

Medlem Kristine Monsen   

Medlem Lena Holmen   

Varamedlem Trond Vegard Sletten  Jan Helge Andersen 

Varamedlem Jan Agnar Willumsen  Bjørn Olsen 
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Træna, 02.07.2020 

 

Jan Helge Andersen 

ordfører  
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REGULERINGSPLAN - NORDHUSØY- SLUTTBEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 19/133    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/20 Formannskap 09.07.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Træna kommunestyre reguleringsplan 

Nordhusøy med kart og bestemmelser datert 22.04.2020 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommuneplanens arealdel ble endelig vedtatt i k.styre 02.01.20. Her ble det avsatt et område 

på Nordhusøy. I arbeidet med kommuneplanen ble innsigelser og merknader fra 

fylkeskommunen og fylkesmannen tilpasset i bestemmelsene. 

Krav i vedtatt KPA er at det skal utarbeides reguleringsplan med detaljplan for alt av bygninger 

og installasjoner. 

 

Fakta: 

Kommunestyret i Træna vedtok i sak 7/19 oppstart av reguleringsarbeid for 

utbyggingsområdet på NordHusøy. Planen inneholder en detaljert beskrivelse og plassering av 

bygninger, gangstier, friområder osv. 

Varsel om oppstart reguleringsplan ble sendt ut i juni 2019. Landark AS ble engasjert for å 

utarbeide plandokumenter. Parallelt med denne har man jobbet med kommuneplanens arealdel. 

Arbeidet med å ferdigstille reguleringsplanen ble satt på vent til arealplanen ble vedtatt. 

 

I f.sak 28/20- 14.15.20 vedtok formannskapet å sende ut planforslaget på 1.gangshøring. 

Planforslaget er sendt ut til berørte parter, naboer og offentlige instanser. 

Høringsfrist er satt til 26.906.20 

 

Ingen innsigelser til planforslaget er innkommet. Det er mottatt 9 tilbakemeldinger. 

Disse er det redegjort for i eget vedlegg» Merknadsbehandling» 

 

Fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland er det innkommet planfaglige råd. 

Disse er kommentert under merknadsbehandling i vedlegg. Saksbehandler har vurdert  

De planfaglige rådene og valgt å ikke endre ytterligere i bestemmelsene. Vurderingen er at 

grunnlaget for området som ble lagt i kommuneplanens arealdel, er betydelig endret i tråd med 

de innsigelser, merknader og råd fra planmyndighetene i Nordland. Dette etter innsigelser og 

råd fra planmyndighet.  

I tilegg vurderer kommunen at bestemmelsene slik de er, ivaretar og imøtekommer de 

planfaglige rådene fra fylkeskommunen og fylkesmannen. Disse bestemmelsene vurderer 

kommunen vil redusere naturinngrepene i planområdet. 
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Vurdering: 

Rådmannen vurderer det slik at det er ikke noe momenter i de innkommende høringssvarene 

som gjør at planen ikke kan sluttbehandles og vedtas. 

Rådmannen vil derfor foreslå at kommunestyret kan gjøre et endelig vedtak på forslag til 

reguleringsplan for Nordhusøy som har vært på høring i 6 uker. 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse 

2. Planbestemmelser 

3. Plankart 1:1500 

4. Plankart 1:1000 

5. Plankart 1:500 

6. Konsekvensutredning- Strandeng og Strandsump. 

7. Sjekkliste- Nordhusøy -  arealplan 

8. Merknadsbehandling. 

 

 

Træna 26.06.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 

rådmann                   saksbehandler 

      

 

 

 

 

 


