
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 13.09.2017 Tid: 16:00  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

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

www.trana.kommune.no  

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen   

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Johannes Sørheim Bøe FO  

Varamedlem Bjørn Olsen   
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 VEDTEKTSENDRINGER HELGELAND REGIONRÅD OG HR IKS 

ÅRSMØTESAK 5 OG 6/17 

 

46/17 16/390   

 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFOND TIL 

PLATTING VED GJESTEHAVNA I FALLA  

 

47/17 16/202   

 FOTBALLBANEN - OPPGRADERING  

 

 

 

 

Træna, 07.09.2017 

 

Per Pedersen 

ordfører 
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/173   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/17 Formannskap 13.09.2017 

 

 

Vedtak gjort i henhold til delegert myndighet: 

17/36 27.06.2017 DS  14/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

SKJENKEBEVILLING – Utvidelse av areal Trolle Blå AS - Trænafestivalen 

 

17/36 27.06.2017 DS  15/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

 SKJENKEBEVILLING – Utvidelse av areal ALOHA - Trænafestivalen  

 

17/36 28.06.2017 DS  16/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18  

SKJENKEBEVILLING – «Hjella» - Trænafestivalen  

 

17/36 28.06.2017 DS  17/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18  

SKJENKEBEVILLING – «Fine Dineing» - Trænafestivalen 

 

17/36 30.06.2017 DS  18/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18  

SKJENKEBEVILLING – «Museumstunet» - Trænafestivalen 

 

14/188 18.07.2017 DS  20/17 RÅDM/TEKN/WM 614  

Fradeling gbnr 1/228 – tomt til verksted – Træna kommune 

 

16/184 18.07.2017 DS  21/17 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 8/3  

Fradeling gbnr 8/3 – nausttomt – tillegg til bebygd eiendom – Gerd Anne 

Lauritsen 

 

16/155 19.07.2017 DS  22/17 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 2/7  

Fradeling gbnr 2/1 pg 2/7 – tomt Bårforeningen – Træna kommune 

 

16/148 24.07.2017 DS  23/17 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 8/19  

Fradeling gbnr 8/19 – Industri- og fiskeriformål – Håkon Sandøy  

 

17/151 25.07.2017 DS  24/17 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 1/5  

Fradeling gbnr 1/5- tomt Trænafestivlaen UTVIDELSE AV TOMT TIL 

UNGDOMSHUSET – Træna kommune 

 

15/351 26.07.2017 DS  25/17 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 8/2  

Fradeling gbnr 8/2 – Sjøtomt – Trygve Selvær 

 

17/155 26.07.2017 DS  26/17 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 2/6  

Fradeling gbnr 2/6 – Veigrunn – Træna kommune 
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17/156 27.07.2017 DS  27/17 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 2/5  

Fradeling gbnr 2/5 – Veigrunn – Træna kommune 

 

17/36 17.08.2017 DS  28/17 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18  

SKJENKEBEVILLING – Sluttet Selskap – Træna Rorbuferie AS 

 

17/162 24.08.2017 DS  29/17 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 8/19  

Fradeling gbnr 8/19 – Uthus – Håkon Sandøy 

 

17/170 01.09.2017 DS  30/17 RÅDM/TEKN/AL GNR/B 2/4  

Fradeling gbnr 2/4 – Industriområde – Træna Båtservice  

 

 

Refererte dokumenter fra postjournalen: 

17/112-1 06.06.2017 RÅDM/RÅDM/GE U63 

628/17 Nordfjeldske Kontroll AS 

SALG OG SKJENKEKONTROLL 2017 - RAPPORT 05/17  

 

17/112-3 17.07.2017 RÅDM/RÅDM/GE U63 

868/17 Nordfjeldske Kontroll AS 

SALG OG SKJENKEKONTROLL 2017  

 

17/112-4 20.07.2017 RÅDM/RÅDM/GE U63 

880/17 Bedrifter med faste salgs- og skjenkebevillinger 

SALG OG SKJENKEKONTROLL 2017  

 

16/155-13 23.07.2017 RÅDM/RÅDM/TH GNR/B 2/7 

874/17 Træna Båtforening 

REFERAT FRA AVKLARINGSMØTE VEDR VEDTAK  

 

17/112-5 25.07.2017 RÅDM/RÅDM/GE U63 

909/17 Træna Handel AS 

SVAR PÅ BREV ANGÅENDE SALGS- OG SKJENKEKONTROLL - 

PERIODE JULI 2017  

 

15/273-20 11.08.2017 RÅDM/ORDF/PP N30 

941/17  

STØTTE TIL FOLKEAKSJONEN FOR BEVARING AV TRÆNARUTA  

 

 

Søknad om midler / tilskudd: 

• Redd Barna – Katastrofevarsel: Øst-Afrikas barn trenger deres hjelp nå! 

• Brev fra Vinje kommune v/ rådmannen datert 07.07.2017 – Søknad om støtte til Vinje-

senter – 2018-budsjettet 
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VEDTEKTSENDRINGER HELGELAND REGIONRÅD OG HR IKS 

ÅRSMØTESAK 5 OG 6/17 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 026 &00  

Arkivsaksnr.: 17/134   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/17 Formannskap 13.09.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommune godkjenner de foreslåtte endringer i vedtektene til Helgeland Regionråd og 

Helgeland Regionråd IKS jfr Årsmøtesak 5/17 og Representantskapssak 6/17. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Helgeland Regionråd Årsmøte og Helgeland Regionråd IKS Representantskap behandlet, 

vedtok og godkjente vedtektsendringer i møte på Herøy 26. juni 2017.  

 

Fakta: 

Endringene er sendt over til medlemskommunene for behandling. 

 

Vedtektsendringene i rådet går ut på at Rødøy kommune går ut og Grane kommune blir 

medlem. Konsensus er byttet ut med absolutt flertall. Styret er også borte og en vil i fremtiden 

ha rådsmøter. 

 

Vedtektsendringene i IKS er at Rødøy kommune går ut og Grane kommune blir medlem. 

Konsensus er byttet ut med absolutt flertall. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler å tilslutte seg vedtaket i HR Årsmøtesak 5/17 samt vedtaket i HR IKS 

Representantskapssak 6/17. 

 

Vedlegg: 

HR Årsmøtesak 5/17 

HR IKS Representantskapssak 6/17 

 

 

Træna 04.07.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 



  Sak  46/17 

 

Side 5 av 8   

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFOND TIL PLATTING VED 

GJESTEHAVNA I FALLA 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 16/390   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/17 Formannskap 13.09.2017 

 

INNSTILLING: 

• Træna Båtforening innvilges et tilskudd på kr 32 000 til å dekke materialkostnader for 

å bedre forholdene i gjestehavna ved bygging av platting/terrasse på dugnad. 

• Tilskuddet dekkes ved at Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler 

belastes med kr 32 000.  

• Tilskuddet utbetales mot fremleggelse av dokumenterte kostnader.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna Båtforening har bygget opp et flott anlegg i forbindelse med gjestehavna og særlig 

under Trænafestivalen er det svært stor aktivitet i dette området. Træna Båtforening har, i 

tillegg til kjøp av materialer til å bygge ny terrasse/platting kjøpt inn telt og bygget benker for 

kafedrift.  

 

Fakta: 

Det foreligger søknad fra Træna Båtforening om dekking av 50 % av materialkostnadene. 

Materialkostnaden er oppgitt å være kr 64 000 og det søkes om kr 32 000. Beløpet kan 

dokumenteres ved fremleggelse av kvitteringer.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Tilskuddet utbetales fra kommunens næringsfond Regionale utviklingsmidler, i det tiltaket 

regnes for å ligge inn under formålet for tilskuddsordningen. Saken har ikke andre 

økonomiske konsekvenser.  

 

Vurdering: 

Træna Båtforening baserer hele sin aktivitet på dugnadsinnsats og de har en sentral rolle i vårt 

samfunn, også under avviklingen av Trænafestivalen. Et tilskudd til dekking av faktiske 

kostnader til materialer vil ha en stimulerende effekt i forhold til fortsatt dugnadsånd i 

foreningen og rådmannen anbefaler at søknaden støttes.  

 

 

Træna 19.07.2017  

 

 

Thore Hopperstad 

rådmann     
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FOTBALLBANEN - OPPGRADERING 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 231 &52  

Arkivsaksnr.: 16/202   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/17 Formannskap 13.09.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune forplikter seg til å bidra til at fotballbanen opprustes til normalt god 

standard og at den løpende vedlikeholdes som fotballbane 

2. Træna kommune søker om spillemidler til formålet, evt andre tilskuddsordninger til 

dette formålet. 

3. Træna kommune setter av kr 400 000 til opprusting av fotballbanen. Beløpet dekkes 

inn ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Fotballbanen slik den er i dag ble lagt på slutten av 80-tallet og bærer preg av mange år med 

festival, normal slitasje, til dels dårlig vedlikehold, samt at grunnarbeider i forbindelse med 

opprinnelig gressmatte ikke ble gjort etter anbefaling. Den trenger derfor en opprustning. Den 

er heller ikke godt tilrettelagt for å arrangere festival på uten unødig slitasje. Trænafestivalen 

har befestet sin posisjon på Træna og har en viktig samfunnsfunksjon. Det er viktig å legge til 

rette for en mest mulig smidig løsning for avviklingen av denne, og samtidig sikre at 

fotballbanen ikke ødelegges av en bruk den verken er bygget for eller ment for. 

 

Det har de siste årene vært en økende misnøye ved bruken av fotballbanen og manglende 

vedlikehold og reparasjon.  

 

Trænafestivalen og Træna kommune tok høsten 2016 initiativ til en prosess for å utbedre 

fotballbanen/festivalområdet. Det ble dannet en prosjektgruppe med mål å finne løsninger 

som ivaretar de nye behovene rundt anlegget, nemlig: 

• Træna idrettslags behov for et anlegg der det kan trenes og spille kamper/turneringer 

på. Et anlegg etter dagens standard på fotballbaner. 

• Trænafestivalens behov for et festivalområde med god infrastruktur og minimal fare 

for unødvendig slitasje og som er enklere å vedlikeholde. Det er også ønske om å 

forenkle prosessen med rigging av festivalområdet. 

 

Prosjektgruppen består av: 

• Træna kommune ved rådmann og teknisk sjef. Ordfører har også deltatt på ett møte. 

• Trænafestivalen ved Sverre, Jim og Johannes 

• Træna Idrettslag ved leder Arve Jørgensen 

• Grunneiere ved Kurt Olsen. 

Det har vært avholdt 3 møter. Grunneier Kurt Olsen har deltatt på ett av disse.   
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Økonomiske konsekvenser: 

Prosjektet har en kostnadsramme på ca 2,21 millioner kroner, der Trænafestivalen allerede har 

gjort positivt vedtak om å sette av kr 400 000 til formålet. Det foreslås at Træna kommune 

setter av tilsvarende beløp, samt at det søkes om spillemidler, evt andre tilskuddsordninger til 

formålet. Evt restbeløp bør det være mulig å fremskaffe ved hjelp av kronerulling eller 

innsamling fra innbyggere og næringsliv. Dersom det ikke innvilges spillemidler bør saken 

vurderes på nytt i forhold til økonomisk bidrag fra partene, spesielt Trænafestivalen og 

kommunen, slik at man likevel kommer i mål med oppgraderingen av fotballbanen. 

 

Vurdering: 

Trænafestivalen har innhentet pris på 3 alternative måter å oppruste banen på. Det er kun 

innhentet tilbud fra Træna Trading. Alternativene for opprusting av fotballbanen er: 

• Alt 1: Den gamle banen avrettes med moldholdig grus, som legges på toppen av 

den gamle gressmatten i en tykkelse på ca. 10 cm. 

• Pris totalsum     kr    872 760 

• + Kjørevei rundt banen     kr    234 000 

• Vurdering: Denne løsningen må påregnes å bli skadet med aktivitet som 

skjer ved Trænafestivalen og må påregnes en del årlig vedlikehold. 

 

• Alt 2: Kunstgress, fjerning av gammelt gress, ny avretting med egnet masse. 

• Pris totalsum     kr 1 535 579 

• + Kjørevei rundt banen    kr    234 000  

• Vurdering: Dette er sannsynligvis den beste løsning med tanke på det 

behovet som Trænafestivalen har og med hensyn til vedlikehold. Det 

blir heller ingen begrensning på bruken til fotball som Træna Idrettslag 

har. 

 

• Alt 3: Reparasjon av den gamle gressmatten. Utskjæring av dårlig gress og 

avretting med moldholdig grus, kjøpe utrullbart gress. 

• Pris totalsum     kr    183 822 

• + Kjørevei rundt banen     kr     234 000  

• Vurdering: Denne prisen er usikker da det ikke er utført vurdering 

sammen med eier hvor mye gressmatte som må skiftes ut. Dessuten blir 

ikke dette en fullverdig løsning på grunn av at risiko for skader er 

samme som i dag og at grunnarbeider er veldig dårlige i utgangspunktet 

og ikke blir bedre med dette alternativet.  

• Tilleggsarbeider/-kostnader:  

o Drens/kloakk 

• Ved Langåsen bør det vurderes å legge nytt drens på 6 tommer for å 

drenere vann fra myren ovenfor.  Med forbehold om dybde for drens. 

Eventuell sprengning kommer som tillegg. Drensrør lengde 130 meter 

dim 6 tommer.  

• Pris etablering drens/kloakk   kr       38 000 
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o Fast rørledning fra pumpestasjon på festival-camp området til kloakk-

kum ved Træna Gjestegård 

• Pris etablering     kr       34 200 

 

o Kjørbar vei rundt bane: 

• Ligger inne i hvert av de 3 alternativene 

• Usikkerhet om underlag gjør at en beregner total utskiftning av masse 

ned til 30 cm. Legger veiduk og bygger opp med egnet masse til kjørbar 

vei, noe som gjøres med regulerbare masser. 

• Det beregnes 2000 m2 og 595 m3 

• Topplag med 10 cm veigrus gabbro. 

• Pris totalsum                                                                kr 234 000 

 

I siste prosjektgruppemøte ble det bestemt å gå for dyreste alternativet (alternativ 2), med 

kunstgress, + vei rundt, ny drens og kloakk. Ved å legge til en usikkerhetsfaktor på 20 % vil 

totalbudsjettet da bli på ca 2,21 mill. 

Partene (Trænafestivalen, Træna kommune og Træna Idrettslag) avtalte å komme med 

forpliktende uttalelser i denne forbindelse; 

• Trænafestivalen om å dra prosjektet i havn, sammen med kommunen og å gå inn med 

midler i prosjektet 

• Kommunen om at dette vil prioriteres i forhold til søknad om tippemidler 

• Idrettslaget med styrevedtak om å gå inn med midler i prosjektet 

 

Det er usikkert om risikoen for større skader på fotballbanen ved bruk av naturgress kontra 

kunstgress, men kunstgress er mer vanlig ved etablering og oppgradering av fotballbanen i dag 

og når jobben nå først skal gjøres, anbefales det å gå for den beste løsningen. Transportvei 

rundt fotballbanen anses som helt avgjørende, uansett valg av alternativ, for å sikre 

fotballbanen best mulig i forhold til den bruk som er under avvikling av Trænafestivalen. 

 

Vedlegg: 

Tilbud på 3 alternativer fra Træna Trading 

 

 

Træna 13.07.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann 

      

 


