
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Grendahuset  

Møtedato: 24.09.2020 Tid: 08:30  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Træna kommunes hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Jan Helge Andersen   

Nestleder Marianne Olsen Sjøset   

Medlem Bjørn Olsen FO  

Medlem Kristine Monsen   

Medlem Lena Holmen   

Varamedlem Trond Vegard Sletten  Bjørn Olsen 
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Træna, 21.09.2020 

 

Jan Helge Andersen 

ordfører  
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/204    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/20 Formannskap 24.09.2020 

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

18/89-9 19.08.2020 RÅDM/RÅDM/GE U63 

1165/20 Nordfjeldske Kontroll AS 

SALGS- OG SKJENKEKONTROLL 31.07.2020  

 

19/171-11 02.09.2020 RÅDM/RÅDM/GE V10 

1241/20 postmottak@luroy.kommune.no 

LOKALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD BEITEOMRÅDER I 

UTMARK  

 

20/201-2 14.09.2020 RÅDM/TEKN/MT GNR/B 1/317 

1281/20 Georg Sjøset, Moy Sjøset, Geir Sjøset, Knut Sjøset 

SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT - 1/317  
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TRÆNA 365 - FINANSIERING ENHETER - TRÆNA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 19/185    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/20 Formannskap 24.09.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

 

1. Træna kommunestyre vedtar å bygge to boenheter på Nordhusøy i prosjekt Træna 365. 

2. Total kostnadsramme settes til kr 2 500 000; 

3. For 2020 forventes bruk kr 1 000 000; og resterende på kr 1 500 000; forventes brukt i 

2021 

4. Kostandene dekkes inn på følgende måte: 

Utviklingsprosjektet belastes med opp til kr 500 000; 

Næringsfond                           opp til        kr 300 000; 

Innovasjonsprisen             opp til       kr 200 000 

Ubundet kapitalfond               opp til     kr 1 500 000: 

(Prosjekttilskudd søkes i tillegg til ovenstående. Ved innvilget midler fra 

prosjektsøknader vil disse brukes i første hånd og postene ovenfor minskes.) 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna Kommune har arbeidet med utvikling av Træna 365 – et utbyggingsområde på 

Nordhusøy for etablering av museumsbygg, hotell og overnattingsenheter/boliger samt kultur- 

og næringslokaler. Kommunestyret vedtok i møte 19.06.19 i k.sak 7/19 et prinsippvedtak på at 

kommunen skulle jobbe videre med utbyggingsprosjektet og en reguleringsplan igangsettes.  

 

Siden da har prosjektet hatt fremdrift. Det ble blitt vist frem på utstilling i Oslo der 5 fullskala 

massivtreenheter ble bygget opp. Den første investoren i utbyggingsprosjektet har kjøpt tomt 

og tre av boenhetene, og kommunen fikk etter endt utstilling beholde de to resterende enhetene 

til en subvensjonert pakkepris. Prosjektmidler ble brukt fra prosjektet «Aloha Inn –innovasjon 

og utvikling av Træna som destinasjon og samfunn» støttet av Nordland Fylkeskommune.  

 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 2.1.2020 og reguleringsplanen for Nordhusøy ble vedtatt 

9.7.2020. En intensjonsavtale mellom Træna Kommune, grunneier, utbygger og Helgeland 

Museum er laget. Gjennom forskningsprosjektet Testsone Træna (med finansiell støtte fra 

Norges Forskningsråd) har vi blant annet fått bistand med å lage økonomiske modeller for drift 

av etableringen samt midler til skisse og planlegging. Vi har gjennom prosjektstøtte laget 

beregninger på kostnader for å etablere hele satsingen og laget et forslag på trinnvis utbygging.  

 

I kommunestyret 30.6.20 ble det i k.sak 44/20 vedtatt å stifte Utviklingsselskapet Træna 365 

AS sammen med utbygger, grunneier for å aktivt jobbe med tilrettelegging mot videre 
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investeringer. Trinn 1 med utbygging av de 5 overnattingsenhetene/boligene skal fungere som 

et startskudd for hele utbyggingsprosjektet, og skal bidra til å få med flere investorer til hotell, 

museum osv.  

 

Finansieringen av de 2 enhetene som plasseres på kommunens eiendom i området redegjøres 

for nedenfor. 

 

Fakta: 

Træna kommune har et samarbeid med privat utbygger som skal bygge tre boliger av samme 

type. 

Kommunen og privat utbygger er enige om en fremdriftsplan der man skal starte opp med 

grunn og betongarbeider høsten 2020 og selve bygging våren 2021. Planlagt ferdigstilt 1.juni 

2021. 

Kommunen og utbygger skal sende ut egen prisforespørsel på grunn- og betongarbeider nå i 

høst og egen forespørsel på bygg våren 2021. Det planlegge også å engasjere byggeleder. 

Det er innhentet prisoverslag fra Lurøybygg for enhetene inkl betong.  

Slik det ser ut kan man bruke erfaringspris fra bygging av leiligheter på Fløholmen. Her var 

kvadratmeterprisen ca. 32 000; pr.m2. inkl byggeledelse. 

 

Kommunens to enheter har et totalt areal på ca 80 m2. BRA 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Med en kvadratmeterpris på kr 32 000; x 80 m2 vil totalkostnaden være ca kr 2 560 000; 

Begge enhetene blir bygget med helårsbolig standard og det vil være mulig å leie dem ut på 

kort og lang sikt. Det er vurdert at en årlig leieinntekt på kr 180 000; kan være realistisk. 

Dette baserer seg på både kort og langtidsleie. 

Hvis den økonomiske rammen må økes, vil det legges fram egen sak på dette. 

Kostandene dekkes med midler fra utviklingsprosjektet og tilhørende prosjektbudsjetter. 

Midler brukes også fra ekstratildelingen fra Regjeringens krisepakke til forsterking av 

kommunale næringsfond som i tildelingsbrevet skriver «Tilskuddet skal sette kommuner i stand 

til å legge tilrette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, 

behov og potensial.» 

200.000 kr dekkes av Innovasjonsprisen som k-styre 19.12.19 i sak 54/19 ble vedtatt brukt til 

«fellestiltak i offentlig miljø».  

Det kan også være aktuelt å bruke av midler ved et eventuelt salg av kommunal bolig. Det er 

også søkt om tilskudd til prosjektmidler til bla Riksantikvar der svar enda ikke foreligger. Ved 

bevilgning vil prosjektmidler brukes først.   

 

Vurdering: 

Rådmannen vurderer at det har vært unisont positive tilbakemeldinger fra kommunestyret, 

dette er et tiltak som kan bidra til økt næringsvirksomhet. Dette er et viktig steg i planen om å 

få utviklet hele området som planlagt. Dette at privat utbygger investerer store beløp samtidig 

som kommunen satser, er et godt signal for videre fremdrift og en mulighet til å få med andre 

investorer for å realisere hotell og nytt museumsbygg - noe som vil kunne skape jobbtilfeller, 

bidra til økt turisme og positiv stedsutvikling. 

Rådmannen vurderer det slik at kommunen trenger utleieboliger slik at disse enhetene vil 

kunne leies ut etter behov. 
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Vedlegg: 

Plantegninger Boenheter - Træna 365 

 

Træna 21.09.2020  

 

Morten Tøgersen 

Konst.rådmann 

      

 

 


