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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/58    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Formannskap 27.02.2020 

 

INNSTILLING: 

Delegerte vedtak: 

20/41 03.02.2020 DS  1/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Taste of Træna – Vinterfestivalen   

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

20/41 05.02.2020 DS  2/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Trænafestivalen – Hjella Vinterfestivalen   

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

20/41 05.02.2020 DS  3/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Trænafestivalen MF Husøy Vinterfestivalen   

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

20/41 05.02.2020 DS  4/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Trænafestivalen – Grendahuset Vinterfestivalen   

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

20/41 10.02.2020 DS  5/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Trænafestivalen endret Grendahuset til Trænahallen Vinterfestivalen  

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

20/41 12.02.2020 DS  6/20 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Taste of Træna – 22.2.2020  

Skjenkebevilling en enkelt anledning / ambulerende 2020  

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

19/35-6 22.01.2020 RÅDM/RÅDM/GE V50 

88/20 Nesna Kommune 

VETERINÆRTJENESTEN NESNA / LURØY / TRÆNA - 

ÅRSRAPPORT 2019  

 

Søknad om støtte: 

Søknad fra AMATHEA Nordland datert 28.01.2020 om økonomisk støte til drift for 2020 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2019 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 20/12    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Formannskap 27.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As virksomhet 

og regnskap for 2019. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I Træna kommunes Retningslinjer for næringsfond, kapittel «Oppbygging og utøving» heter 

det at «Melding om fondets virksomhet og regnskap legges hvert år frem for kommunestyret til 

godkjenning». 

 

Fakta: 

Retningslinjer for næringsfond er revidert og vedtatt av Træna kommunestyre i møte 

20.06.2018 sak 21/18. 

 

Fra 2013 ble Træna kommunes næringsfond skilt i ett kommunalt næringsfond A, ett 

kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU), det siste inkludert Gründermidler 

(Gründerfondet). For næringsfond RU vises det til egen sak. Å skille disse fondene ble gjort for 

til enhver tid å kunne ha en god oversikt som gir grunnlag når tilskudd skal gis og rapportering 

skal foretas i fagsystemet RF 13.50. 

 

Disponibel saldo på næringsfond A pr 31.12.2018 var på kr 108 803,51. 

 

Regnskapsmessig saldo pr 01.01.2019 viste kr 2 082 797,82 

 

Innbetalinger og utbetalinger fra fondet har i 2019 vært: 

K-sak 57/19 Havbruksfondet    +kr  200 004,80 

K-sak 18/19 styrking      +kr  400 000,00 

F-sak 35/18 Utlån Holmens overnatting  - kr  350 000,00 

F-sak 76/18 Shell Fish AS    - kr 1 700 000,00 

K-sak 20/19 Camilla HA AS    - kr   150 000,00 

K-sak 19/19 Sjøset Fishing (Ingvald)   - kr     50 000,00 

K-sak 21/19 Helgeland Adventure (Selvær)   - kr   150 000,00 

Renteinntekter utlån     + kr    11 838,27  

Innskuddsrente     + kr    17 143,49 

Avdrag utlån      + kr    42 934,00 

Disponibel saldo på kommunalt næringsfond A pr 31.12.2019 kr 354 718,38 
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For øvrig kan det bemerkes at det pr utgangen av 2019 er gitt følgende tilsagn på lån med en 

restsum på kr: 

Træna Handel Eiendom AS  F-sak 81/09 kr 150 553,73 

Træna Handel AS   F-sak 30/10 kr 134 259,00 

Kystfiske AS   F-sak 53/17 kr 865 699,00 

Træna Snekkerservice AS F-sak 48/17 kr 178 213,00 

Annveig Moen (Moen Gård) F-sak 13/17 kr 103 301,00 (erverv ikke gjennomført) 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at statusoversikt for det kommunale næringsfond A godkjennes. 

 

Vedlegg: 

Statusoversikt Kommunalt næringsfond A pr 31.12.2019 

 

 

Træna 06.02.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG 

REGNSKAP 2019 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 20/13    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Formannskap 27.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale 

utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2019. 

2. Ubenyttet tilskudd gitt til TBS Verksted AS (båtbyggerprosjekt) på kr 150 000 i F-sak 

69/17 og Træna Gjestegård AS (Træna Fantasy) på kr 95 000 i F-sak 65/18 

tilbakeføres til fond Regionale utviklingsmidler (RU). 

3. Rest kr 4 086 av tilskudd på kr 60 000 til Træna Sjømat i F-sak 36/18 tilbakeføres fond 

RU. 

4. For mye utbetalt til Trolle Blå AS på kr 10 691,- i F-sak 25/17 bortskrives. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

Nordland fylkeskommune har i årlig til og med 2018 fordelt regionale utviklingsmidler til 

kommunale næringsfond. Fordelingen har tatt utgangspunkt i visse krav fastsatt av Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet (KMD). 

 

Siden 2013 har en del av midlene vært øremerket et gründerfond for unge gründere i alderen 

18 – 35 år. 

KMD sin Distriktsindeks har vært bestemmende for hvor stort beløp den enkelte kommune 

skulle få. 

 

De kommunale næringsfond har og er et sentralt virkemiddel i kommunenes arbeid med lokal 

næringsutvikling, og bidrar til både å opprettholde og å skape nye arbeidsplasser i distriktene. 

 

Træna kommune mottok 16.01.2019 et brev fra Nordland fylkeskommune (Nfk) hvor de ga 

følgende orientering om kommunale næringsfond, gründerfond og Ungt Entreprenørskap 

2019: 

Budsjettet for 2019 gir ikke rom for å fortsette bevilgningen til kommunale næringsfond. Bare 

kommuner som verken har konsesjonskraft havbruksfond eller er i statlig omstillingsprogram 

(Andøy) vil få bevilget midler til kommunale næringsfond. Dette gjelder kommunene Røst, 

Moskenes og Værøy. I 2019 blir det ikke for tildeling av gründerfond og ikke tildeling til ungt 

entreprenørskap (utenom fast tilskudd, på kr 700 000)». 
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Bakgrunn for vedtaket er at Nordland fylkeskommune har fått en nedgang i bevilgningen over 

Statsbudsjettet over kap. 550 post 64 fra 30,35 millioner kroner i 2018 til 11,3 millioner i 

2019. 

Det vil i løpet av 2019 bli fremmet en sak for Fylkestinget hvor en tar sikte på avklaring i 

forhold til videreføring av Gründerfond, Kommunale næringsfond og Ungt Entreprenørskap. 

 

Træna kommune har i 2019 ikke gitt tilsagn om bruk av Regionale utviklingsmidler (RU) med 

bakgrunn i at saldo på dette fondet pr 31.12.2019 var på minus 28 026,72 

Minussaldoen skyldes at det pr utgangen av 2019 er gitt følgende tilsagn om LÅN med en 

restsum på kr: 

Aloha Blomsø F-sak 35/16   kr 11 925,55 

The Northern Company AS F-sak 77/16 kr 37 793,00 

Når disse beløpene er innbetalt vil fondet igjen ha en positiv saldo. 

 

At saldo på fondet ikke er minus så stort som restlån, skyldes at fondet også har et beregnet 

renteinnskudd, som ses i sammenheng med næringsfond A og Gründerfond.  

 

Gründerfond: 

Saldo på dette fondet var pr 31.12.2018 kr 127 000,-. 

Fondet ble i K-sak 18/19 tilført kr 100 000,-. 

Sjøset Fishing v/ Ingvald Sjøset ble i K-sak 19/19 gitt et tilskudd fra dette fondet på  

kr 50 000. Noe som gir en fondssaldo pr 31.12.2019 på kr 177 000,-. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at statusoversikt for fondene Regionale utviklingsmidler og Gründerfond 

godkjennes. 

At ubenyttet tilskudd gitt til TBS Verksted AS på kr 150 000 og Træna Gjestegård AS på kr 

95 000 tilbakeføres fondet. Ubenyttet tilskudd på kr 4 086 av tildelt tilskudd til Træna Sjømat 

tilbakeføres også fondet. Samt at for mye utbetalt tilskudd til Trolle Blå AS på kr 10 691 

bortskrives. 

 

Vedlegg: 

Status Regionale utviklingsmidler (RU) pr 31.12.2019 

Status Gründerfond pr 31.12.2019 

 

 

Træna 06.02.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD OM 

OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 09/283    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Formannskap 27.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Søknad om omgjøring av tilstått lån til tilskudd til Træna Handel Eiendom AS og Træna 

Handel AS avslås, med begrunnelse i at det ikke er et økonomisk godtgjort at de ikke kan 

tilbakebetale restgjelden på sine to næringslån. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Gunn Olsen om å få omgjort restgjelden til tilskudd på næringslån til Træna Handel 

Eiendom AS (F-sak 81/09) og Træna Handel AS (F-sak 30/10). 

 

Fakta: 

Restgjeld pr januar 2020 er på: 

Træna Handel Eiendom AS   kr 123 179,73 

Træna Handel AS   kr 123 543,00 

 

På forespørsel fra administrasjon i Træna kommune gir de følgende begrunnelse for sin søknad: 

Grunnen til denne søknaden har bakgrunn fra tidligere søknader om tilskudd, hvor vi fikk 

avslag, men tilbud om lån som vi aksepterte. 

I ettertid har vi en gang søkt om å få lånene omgjort til tilskudd der vi fikk avslag igjen, men 

nye 3 års avdrag og rentefrihet. 

Nå når lånene er delvis nedbetalt prøver vi igjen, med håp om større velvillighet fra 

kommunen til å støtte vår bedrift. 

 

Træna Handel Eiendom AS ble i F-sak 81/09 gitt et lån fra Træna næringsfond A, til utvidelse 

av forretningslokalet på Træna på kr 250 000 over 10 år med rente og avdragsfrihet i 3 år.  

Træna Handel AS ble i F-sak 30/10 gitt et lån fra Træna næringsfond A, til tilrettelegging av 

butikklokale, for å møte behov fra økt turisme og fiskeri på kr 150 000 med 10 års avdragstid 

og 3 års avdrags- og rentefritak. 

 

I F-sak 30/15 ble følgende vedtak fattet: 

1. Det innvilges 3 års rente- og avdragsfritak på lån nr 227323 (utestående saldo pr 1.juni 

2015 kr 150 000) og lån nr 216693 (utestående saldo pr 1.juni 2015 kr 202 737,73) 

2. Ved behov for ytterligere avdragsfritak utover 3 år må det søkes på nytt 

3. Omkostninger til låneadministrasjon under fritaksperioden på 3 år dekkes av Træna 

Handel AS. 
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Vurdering: 

Det har ikke tidligere vært praksis å omgjøre innvilgede næringslån til næringstilskudd. 

Begrunnelse for dette har vært at når man gir støtte som lån og bedriften etter hvert klarer seg 

selv økonomisk, kan lån tilbakebetales og gis videre til nye / andre bedrifter. På denne måten 

vil det kunne være tilgjengelige midler til å yte næringsstøtte. 

 

Træna Handel Eiendom AS og Træna Handel AS har ikke gitt økonomiske begrunnelser for 

sitt ønske om å omgjøre lån til tilskudd. De skriver i sin søknad at de håper på større 

velvillighet fra kommunen til å støtte deres bedrift. På denne bakgrunn innstilles det på å avslå 

søknaden. 

 

Vedlegg: 

Søknad datert 27.01.2020 

Vedlegg til søknad datert 28.01.2020 

 

 

Træna 11.02.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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FINANSIERING- REPARASJON BASSENG OG GARDEROBER TRÆNAHALLEN 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: 610 D23  

Arkivsaksnr.: 19/270    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Formannskap 27.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune styre vedtar pristilbud på reparasjon av basseng og garderober 

Trænahallen. 

2. Kostnaden dekkes ved at investering i renovering av basseng økes med kr 663 763; 

  Finansieres ved momskompensasjon som økes med kr 132 753 og overføring fra drift 

økes med kr 531 010 

3. Bruk av disposisjonsfond økes med kr 531 010. Overføring til investering økes med kr 

531 010. 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Bassenget ble stengt i 2018 pga at det var omfattende skader med løse fliser i bunnen av 

bassenget.  

Garderobene i Trænahallen har vært stengt siden 2018 pga vanninntrenging under fliser dusj. 

Det er innhentet og bestilt reparasjon av arbeidene i desember 2019. 

 

 Det ble informert i K-styret før jul at arbeidene skulle starte i januar 2020.  

Det ble også informert om at adm. skal legge frem en finansieringssak i 2020. 

 

Fakta: 

BASSENG: 

Bassenget ble bygget i 2011. Flisarbeider ble utført av underentreprenør Ragnar Skånøy AS. 

 

 I 2013 ble det oppdaget omfattende sprekker i flisene i og utenfor basseng. Dette 

reparasjonsarbeidet ble utført av Skånøy og dekket av garanti. 

 

I 2016 ble det oppdaget løse fliser i bassengskålen. Det ble innhentet pris fra Skånøy og 

arbeidet ble utført. Det ble ikke satt frem garantikrav. Det ble ikke gitt noe garanti på utført 

arbeid. Det ble vurdert av bassengteknisk firma at årsaken til at flisene løsnet kunne være at 

bassenget var periodisk tømt. Etter utbedringsarbeidet 2016 og frem til 2018 har det vært 

temperert vann i bassenget hele året. 

 

I 2018 ble det på nytt oppdaget løse fliser i bassenget.  

Høsten 2019 ble det foretatt befaring med Skånøy og Mapeii som er flis og lim leverandør. 

Rapporten konkluderte med at mulig årsak til at flisene løsnet er bruk av feil flislim. Det viser 

seg at dette kan løse seg opp over tid i basseng. Da bassenget ble bygget i 2011var dette et 

vanlig lim å bruke. Kan nevne at Lovund har identisk basseng med Trænas, de har brukt 

samme type flislim uten å ha hatt problemer med løse fliser. 
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En annen årsak kan være bevegelse i betongen. 

 

Forslag til løsning var å fjerne hele bunnen med fliser og lime ned nye fliser med to-komponent 

lim. 

Det ble diskutert med Skånøy ang krav om reklamasjon. De henviser til at flisene ble lagt i 

2011, det er nye felt som er løsnet og at flislimet de brukte i 2011 var vanlig å bruke. De 

påpeker også at en annen årsak kan være bevegelse i betongen som de ikke har kontroll på. 

 

Det ble innhentet pris på arbeidet, samt krav om garanti. Det ble gitt 5 års garanti med 

forbehold om et vilkår fra leverandør ble fulgt. 

 

Kommunen har sjekket med Pareto som forsikrer alle kommunale bygg. De sier at en slik 

skade ikke dekkes av forsikringen. 

 

Kommunen har også snakket med jurist om mulighet for å få dekket dette arbeidet. 

Siden kontraktsgarantien på 3 år er utgått, det ble utført reparasjoner i 2016 uten å fremsette 

krav juridisk og at denne skaden er på nye områder, mener juristen at det blir vanskelig å få 

dekket disse kostnadene. 

 

Trænahallen 

Trænahallen ble bygget i 2002, det ble i 2018 oppdaget at det var kommet vann under 

flisgulvene i begge dusjene. Dette ble befart av Skånøy samtidig som bassenget. De 

konkluderer med at vannet mest sannsynlig trenger inn under dusjing fra veggene 

 

Forslag til løsning var å legge nye fl membran, nye fliser på vegg og gulv. 

Det ble innhentet pris samtidig som basseng for å spare inn på riggkostnad. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Dette er en betydelig kostnad som ikke kan dekkes inn over driftsbudsjett. Det bør vurderes å 

justere brukerinntektene i neste års budsjett, disse er lave sammenlignet med andre kommuner 

på samme størrelse 

 

Vurdering: 

Svømmeopplæring av elever er lovpålagt. Det er også viktig for folkehelsen å ha et tilbud til 

hele befolkningen. Trænahallen brukes mye og det er viktig å ha garderober som fungerer, og 

som kan benyttes slik som forespeilet. 

 

Mulighet for reklamasjon av bassenget er sjekket ut med forsikring og jurist: Konklusjonen er 

at kommunen ikke får dekket dette via forsikring og ikke vil få medhold i å fremsette krav om 

reklamasjon. 

 

Rådmannen innstiller på at denne kostnaden dekkes av disposisjonsfondet.  

 

Vedlegg: 

Pristilbud fra Ragnar Skånøy AS, datert 19.11.19 

 

Træna 17.02.2020  

 

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 
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rådmann        saksbehandler 
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KLAGE PÅ TILLATELSE OM BRUKSENDRING HOLMENS OVERNATTING - 

1/425 

 

 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: GNR/B 1/425  

Arkivsaksnr.: 18/92    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Formannskap 27.02.2020 

 

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 

klagers forretningsgrunnlag. Vedtaket kan medføre negativt driftsresultat for klagers 
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Eiendom gbnr. 

1/425 i Træna 

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 
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Utsnitt plankart av kommuneplan arealdel 2019-

2029. 

 

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 



  Sak 10/20 

 

 Side 16 av 20   

 

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, 

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 
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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 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
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ENDRING AV KNUTEPUNKT - TRÆNARUTEN / HELGELANDSPENDELEN 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: N30  

Arkivsaksnr.: 15/273    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Formannskap 27.02.2020 

 

INNSTILLING: 

Bytte av knutepunkt fra Stokkvågen til Onøy kan gjennomføres om Selvær er start og 

endepunkt for Trænaruta/Helgelandspendelen.  

Kommunene ber Nordlandsfylkeskommune om å fremlegge en fullstendig ruteplan for 

Lurøy/Træna – sambandene (Ferge og hurtigbåt) så snart som mulig.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn:  

I møte 24.01.20 med Bent-Joacim Bentzen - Fylkesråden for samferdsel ble Træna kommune 

oppfordret til å sette seg ned for nabokommunene om å bli enige om knutepunkt for 

Trænaruten/Helgelandspendelen kunne flyttes fra Stokkvågen til Onøy.  

 

Den 29.01.20 arrangert Fylkesråden for samferdsel et skypemøte med følgende kommuner; 

Alstahaug, Dønna, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna. På dette møtet påtok Træna kommune seg 

å ta initiativ for å prøve og komme til en enighet blant de berørte kommunene om hvor man 

ønsker at knutepunktet for Trænaruten/Helgelandspendelen skal ligge i framtiden.   

 

Møte 14. feb.2020 

Træna kommune ved ordfører innkalte til et møte den 14. feb på Træna/skype. Følgende 

kommuner møte; Lurøy kommune ved Håkon Lund – ordfører. Alstahaug kommune ved Peter 

Talseth - ordfører og Stig-Gøran Olsen - Kommunal- og næringssjef. Rødøy kommune ved 

Inger Monsen - ordfører. Fra Træna møte undertegnede, Bjørn Olsen og Kristine Monsen – 

begge formannskapsmedlemmer.  Lurøy kommune møte fysisk, mens Alstahaug og Rødøy 

deltok på skype. Dønna og Nesna meldte forfall. 

 

Det var enighet i møtet at det er vanskelig å mene noe om saken uten å se hele bildet. Det blir 

problematisk når man ikke vet hvilke forslag som vil komme fra fylket gjeldende til ferge og 

hurtigbåt i framtiden.  

 

Deltakende kommuner har følgende tanker om å endre knutepunkt.  

 Alstahaug har ingen innsigelser på om knutepunktet er på Onøy eller Stokkvågen. 

Ellers vises det til høringsuttalelse fra Alstahaug kommune datert 22.11.19.  

 Lurøy kommune ved ordfører ønsker å bytte knutepunkt. 

 Rødøy kommune ved ordfører ønsker å bytte knutepunkt.  



  Sak 11/20 

 

 Side 20 av 20   

 

 Træna ønsker å bytte knutepunkt, men med følgende presisering: bytte av knutepunkt 

kun hvis Træna beholder hurtigbåt i Selvær slik som i dag. Dvs. at 

Trænaruta/Helgelandspendelen starter og ender i Selvær.  

Det er da enighet med berørte kommuner å kunne endre knutepunktet for Lurøy/Træna – 

sambandene fra Stokkvågen og til Onøy, med forbehold fra Træna om at start/endepunkt for 

hurtigbåt blir Selvær. Det er også et ønske fra alle kommunene at man får framlagt et 

fullstendig rutekart både for hurtigbåt og ferger som skal betjene Træna og Lurøy. Det er 

umulig å konkludere på det ene eller det andre når man ikke har oversikt over alle faktorene.  

 

Træna 20.02.2020  

 

Jan Helge Andersen        

ordfører         

      

 

 


