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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/202    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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KLAGE PÅ AVVISNING AV KLAGE OM DISPENSASJON BRUKSENDRING AV 

EIENDOMMEN MED G/BNR 1/425 

 

 

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

Arkivsaksnr.: 18/92    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/19 Formannskap 30.10.2019 

 

INNSTILLING: 

Kommunen kan ikke se at klagen inneholder momenter som skulle tilsi at klagen skal tas til 

følge. Klagen avvises og sakspapirer og vedtak oversendes Fylkesmannen i Nordland til 

endelig behandling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Klage av 05.03.19 på avvisningsvedtak av 13.02.19 fra Træna kommune. 

Klage av 24.07.19 fra advokat Odian Adalsteinsson ble avvist av Træna kommune. 

Advokatfullmektig Anne Birgitte Herstad på vegne av Træna Gjestegård AS anfører at Træna 

kommune må behandle klagen da vedtaket skal være ugyldig og følgelig må omgjøres. 

Kommunen har i vedtak av 13.02.19 avvist klagen, da klager ikke er nabo (part) i henhold til 

plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-3 eller har rettslig interesse, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28, 

jf. tvisteloven § 1-3 i å få klagen prøvd.  

Træna kommune har behandlet klagen fra Geir Sjøset ved advokat Odinn Adalsteinsson. 

Etter å ha vurdert klagen av 05.03.19 har Træna kommune ikke funnet at klagen innholder nye 

momenter som taler for å ta klagen til følge. 

 

Fakta: 

Søknaden, datert 10.05.2018, mottatt 15.05.2018, mottatt komplett 20.06.18 gjelder 

bruksendring fra rådhus til hotelldrift i eksterende bygning i 2 etasjer. Det søkes om 

dispensasjon fra plan Kystsoneplan – delkart Husøy-Sanna der eiendommen er avsatt til 

offentlig formål.   

Det foreligger naboprotest.  

Kommunen fattet følgende vedtak om tillatelse på søknad om dispensasjon den 20.06.2018: 

«I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d) godkjennes søknaden, med følgende 

vilkår: 

Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før brukstilltalse eller ferdigattest. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra plan for bruksendring fra 

offentlig formål til hotelldrift. Dispensasjon gis fra krav om heis i bygningen er gitt i medhold 

av plan- og bygningsloven § 31-2. 
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Forholdet til plan-/lovverk 

Eiendommen omfattes av arealplan, Kystsoneplan vedtatt 22.04.96. Eiendommen er avsatt til 

offentlig formål.                                                                           

Pbl. § 21-3, nabo eller gjenboer og tvisteloven § 1-3, rettslig interesse  

Plan- og bygningsloven § 21-3 første ledd første og annet punktum: 

«Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig 

har meddelt at de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at 

mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er 

sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig» 

Forvaltningsloven § 28 første ledd:  

«Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det 

forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har 

truffet vedtaket (underinstansen).» 

Tvisteloven § 1-3 annet ledd: 

«Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. 

Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til det.» 

Rettspraksis presiserer innholdet i begrepet rettslig interesse, om at det må foreligge aktualitet 

å få avgjort kravet og partens tilknytning. 

 

Vurdering: 

Træna Gjestegård AS er ikke nabo eller gjenboer til eiendommen der beliggenhet av bygningen er 

godkjent bruksendret. Følgelig er ikke klager part i saken ved å være direkte berørt av tiltaket som 

beskrevet i pbl. § 21-3. 

Træna Gjestegård AS er ikke part i saken etter fvl. § 28. Spørsmålet er om klager har rettslig 

klageadgang. 

Den rettslige klageadgangen er i det vesentlige sammenfallende med innholdet i vilkåret om 

søksmålsinteresse, rettslig interesse, ved anlegg av saker for domstolene etter prosesslovgivningen, 

nærmere regulert i tvisteloven. 

Det anførte grunnlaget for å ha rettslig interesse i saken er konkurransehemmende virkning for klager 

ved etableringen av hotelldrift. Træna Gjestegård AS skal ha hatt ett økonomisk tap. Av den grunn skal 

klageretten være av betydning for å vurdere gyldigheten om tillatelsen til bruksendring av 

bygningen/eiendommen til overnattingssted. 

Træna kommune finner ikke å ta anføreslen tilstede. Det er ikke påvist ett økonomisk tap, som uansett 

ikke har betydning eller har lav vekt i vurderingene om tillatelse kan gis etter plan- og bygningsloven. 

Ved klagen er det vist til gjester som har valgt Holmens overnatting, som ikke tillegges vekt om klagen 

fra Træna Gjestegård AS skal behandles. Likeså har konkurransevridende hensyn liten vekt ved 

vurdering fra kommunen om søknad for tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven. 

Ved vurdering om det foreligger rettslig interesse på klagen ha aktualitet og tilstrekkelig nærhet til 



  Sak 47/19 

 

 Side 5 av 10   

 

klagegjenstanden. I forliggende sak gjelder klagen ett krav om rettsendring og klagen vil følgelig ha 

aktualitet. Spørsmålet er om at klager har tilstrekkelig nærhet til klagegjenstanden, tillatelsen om 

bruksendring til konkurrenrende virksomhet. 

Træna kommune finner ikke at klager har tilstrekkelig nærhet til klagegjenstanden. De vurderinger 

kommunen foretar etter plan- og bygningsloven er de mulige og anførte ulemper nabo- eller gjenboer 

har i forhold til tiltakets plassering, lys- og sol forhold, innsyn mv. I denne sak anføres at klager blir 

påført ulemper ved de konkurranseendrende forhold, en anførsel som ikke er ett selvstendig 

avslagsgrunnlag i medhold av plan- og bygningsloven. I vurderingen om dispensasjon kan gis har andre 

konkurrerende virksomheter mulige markedsemessige endringer ved ny etablering, lav vekt i forhold til 

øvrige momenter til størrelsen på avvik fra reguleringsplans formål om å dispensere fra offentlig formål 

til hotel/overnatting. 

Træna kommune finner ikke at anførsel om saksbehandlingsfeil eller manglende forsvarlig 

saksbehandling fører frem. Saken var tilstrekkelig opplyst, jf. fvl. § 17 til å fatte vedtak overfor Træna 

Gjestegård AS om at klagen ble avvist den 13.02.19. Det var ikke avgjørende om klager hadde tatt ut 

stevning mot Træna kommune. Behandlingstiden ble overskredet lovens tidsbestemmelser, men endrer 

ikke realiteten av vedtaket. Om det forhold at Holmen Overnatting hadde drevet ulovlig bruk av 

byngingen, har ikke dette betydning for avvisningsvedtaket. Klager har ikke gitt medhold i om at feil ved 

saksbehandlingen skal ha hatt betydning for innholdet av vedtaket, jf. fvl § 41. 

Klagen er med dette avvist. 

Vedtaket er vurdert på nytt og klager anførsler tas ikke til følge, som skal medføre at 

kommunen omgjør tillatelsen. 

Klagen avvises og saken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 

 

Vedlegg: 

Avvisningsvedtaket av 13.02.19 

Klagen av 05.03.19 

Merknader av 29.03.19 

Tillatelsen av 03.07.18 

 

Træna 22.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 

rådmann        saksbehandler  
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DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE DEMENTE 

 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: F07  

Arkivsaksnr.: 19/207    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/19 Formannskap 30.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommunestyre ber rådmannen om å igangsette kartlegging av behov, og deretter 

utarbeide et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt i 

kommunen.  

 

Dagaktivitetstilbudet er i dag i en prosjektfase. Det er ønskelig at dette skal bli et varig tilbud 

og inngå i den ordinære driften.   

 

Det opprettes en 20 % prosjektstilling som finansieres av tilskuddet. Disse ressursene skal 

benyttes til å kartlegge og utarbeide innholdet i tjenesten og til oppstart av 

dagaktivitetstilbudet.   

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Helsesektoren i Træna kommune har søkt og er innvilget kr.128.780,- i tilskudd for opprettelse 

av dagaktivitetsplasser i kommunen for hele kalenderåret 2019. Træna kommune 

v/helsesektoren ble tildelt dette tilskuddet 26.08. 2019.    

 

Fakta: 

Helsedirektoratet innvilger tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud for 

hjemmeboende personer med demens. Tilskuddet skal dekke utgifter til den daglige drift av 

dagaktivitetstilbudet. Tilskuddet dekker i gjennomsnitt ca. 50 % av kostnadene for etablering 

og drift av en dagaktivittsplass.  

 

Formålet med tilbudet: 

- Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag i tråd med innholdet i Rundskriv 

1-5/2007 Aktiv omsorg. 

- Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne 

- At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig 

- Å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssitusjon.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Hjemmeboende demente må søke helse- og omsorgstjenesten om dagaktivitetsplass.  

Tilbudet gis 1 dag i uken på Husøy. Vi ønsker etter hvert å utvide tilbudet til også å gjelde 

Selvær.   

Egenandelen er på kr. 85,- og inkluderer ett måltid samt aktiviteter.   
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Bruk av tilskuddet skal rapporteres 20.desember 2020.  

 

Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål. Dersom kommunen avvikler dette tilbudet, 

må det straks meddeles Helsedirektoratet. Kommunen må da tilbakebetale en forholdsmessig 

del av mottatt tilskudd.  

 

Træna 08.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Pernille Øijord 

rådmann        saksbehandler 
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AVVIKLING AV HELGELAND REGIONRÅD IKS 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 026 &85  

Arkivsaksnr.: 19/135    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/19 Formannskap 30.10.2019 

 

INNSTILLING: 

Træna kommune samtykker i oppløsningen av Helgeland Regionråd IKS. 

 

Vedtaket gjøres i medhold av Kommunelovens § 11-8 – utvidet myndighet i hastesaker. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn 

Med henvisning til Kommunestyresak 37/19, Opprettelsen av Helgeland interkommunalt 

politisk råd har nå alle 12 kommuner; Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, 

Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad tilsluttet seg Samarbeidsavtale og 

vedtekter for Helgeland interkommunalt politisk råd. I henhold til Samarbeidsavtalens § 1 er 

Helgeland interkommunalt politisk råd etablert fra det første konstituerende møte etter 

kommunevalget 2019. 

 

Med dette som bakgrunn vurderes det som formålstjenlig å oppløse Helgeland Regionråd IKS i 

henhold til Selskapsavtale for Helgeland Regionråd IKS § 18 samt Lov om interkommunale 

selskaper §§ 32 – 37, med virkning fra 01.01.2020.  

 

Det har videre vært enighet om at Vefsn kommune skulle forestå den felles saksbehandlingen 

av samarbeidsavtalen, samt å kvalitetssikre saksbehandlingen om oppløsning av Helgeland 

Regionråd IKS, som er utført av selskapets daglige leder. 

 

Fakta: 

Helgeland Regionråd IKS (selskapet) ble etablert i 2005 og har hatt som formål å ivareta 

økonomiske og administrative gjøremål, i tillegg til generell saksbehandling og 

saksforberedelser for det politiske samarbeidsorganet Helgeland Regionråd. Selskapet eies i 

dag av kommunene Alstahaug, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Træna og Vefsn. 

 

Selskapet har i dag 2 fast ansatte, daglig leder og prosjektleder for Helgeland Driftsassistanse 

VA (HEVA), begge i 100 % stillinger. 

 

Etter avtale med Nordland fylkeskommune overtar Nfk arbeidsgiveransvaret for prosjektleder 

HEVA med virkning fra 01.01.2020. Det forutsettes videre at daglig leder i selskapet gis tilbud 

om å tiltre stillingen som sekretariatsleder for Helgeland interkommunalt politisk råd med 

virkning fra 01.01.2020. 

 

Lov om interkommunale selskaper (§§ 32-37) beskriver en prosess for avvikling av et 

interkommunalt selskap. Representantskapet i selskapet har allerede satt ned et avviklingsstyre 
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(§ 33) og vil sende en søknad til departementet om oppløsning av selskapet straks de 7 

deltakerkommunene har vedtatt oppløsningen. Avviklingsstyret er identisk med selskapets 

styre og består av rådmennene fra kommunene Dønna, Vefsn og Træna, med 

vararepresentanter fra kommunene Herøy, Grane og Alstahaug. 

 

En av avviklingsstyrets oppgaver er å oppta en fortegnelse over selskapets eiendeler og 

forpliktelser og gjøre opp balanse med sikte på avviklingen (§ 34). 

 

Per 3. kvartal 2019 har selskapet ingen forpliktelser utover pensjonsforpliktelsene. Etter en 

beregning foretatt av KLP utgjør dette ca. kr. 2,1 mill., per september 2019. 

Representantskapet i selskapet og Helgeland Regionråd har signalisert at denne forpliktelsen 

gjøres opp i forbindelse med avviklingen. Beløpet dekkes opp ved bruk av selskapets 

egenkapital/disposisjonsfond. 

 

Etter innfrielse av selskapets pensjonsforpliktelse vil egenkapitalen/fondsmidlene per 

31.12.2019 utgjøre ca. kr 7,5 mill. Av dette er kr. 3,7 mill avsatt til et bundet samferdselsfond 

og kr. 3,8 mill. avsatt til et disposisjonsfond (nærings-/prosjektfond). Representantskapet i 

selskapet og Helgeland Regionråd har signalisert at denne fondsavsettingen overføres 

Helgeland interkommunalt politisk råd. Det er videre signalisert at Sør-Helgeland Regionråd vil 

bidra med ca 2,0 mill til nærings-/prosjektfondet.  

 

Det legges opp til at selskapets regnskap for 2019 gjøres opp i henhold til budsjett og at øvrige 

eiendeler som kontorinventar, telefon og pc-utstyr overføres Helgeland interkommunalt 

politisk råd. 

 

Når selskapets eiendeler er overført Helgeland interkommunalt politisk råd og 

pensjonsforpliktelsene er innbetalt til KLP skal avviklingsstyret utarbeide forslag til 

avviklingsoppgjør som legges frem for representantskapet til godkjennelse (§ 34). 

 

Når avviklingoppgjøret er vedtatt skal avviklingsstyret straks sende melding til 

Foretaksregisteret om at selskapet er avviklet (§ 34). 

 

Vurdering: 

Første Kommunestyremøte er berammet til 18.12.2019. Det haster å få behandlet saken for 

videresendelse av vedtak/melding til Brønnøysundregisteret slik at Helgeland interkommunalt 

politisk råd kan være i virke fra 01.01.2020. Træna kommunestyre vedtok i  sak 37/19 

opprettelse av dette, og det innstilles derfor på at saken vedtas i medhold av Kommunelovens 

§11-8. 

 

Vedlegg: 

- Lov om interkommunale selskaper, §§ 32 -37 

- Selskapsavtale for Helgeland Regionråd IKS 

- Vedtekter Helgeland Regionråd (det politiske organet) 

- Samarbeidsavtale og vedtekter for Helgeland interkommunalt politisk råd 

 

Træna 23.10.2019  

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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HØRING - ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: N30  

Arkivsaksnr.: 15/273    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/19 Formannskap 30.10.2019 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Brev fra Nordland fylkeskommune (Nfk) datert 18.10.2019. 

 

Fakta: 

Nfk skriver følgende i sitt brev: 

På bakgrunn av økonomiplan for 2019-2023 der det ble vedtatt en betydelig rammereduksjon 

til samferdsel, er det behov for å gjøre tilpasninger i kollektivtilbudet. 

 

Ruter/avganger som framkommer i vedlagte tabell vurderes tatt bort. 

 

Reduksjonen søkes primært tatt på ruter og avganger med lavt belegg og noe av 

transportbehovet foreslås løst med alternative ruter og transportmidler. 

Lovpålagt skoleskyss vil ikke bli berørt av eventuelle endringer. 

 

Mottakere av høringsbrevet oppfordres til å videreformidle dette til kommunedelsutvalg, 

lokalutvalg og andre som måtte ha interesse og avveie/ prioritere deres innspill. 

 

Dersom kommunen avgir høringsuttalelse, er det viktig med konkrete tilbakemeldinger om 

hvilke transportbehov som berøres og hvilke utfordringer det eventuelt gir. Mulige løsninger/ 

kompenserende tiltak og alternative innsparingsforslag er ønskelig som en del av svaret. 

 

Vi imøteser høringsinnspill til foreslåtte endringer innen 22.11.2019. Høringsinnspillene vil 

bli vurdert i forbindelse med den politiske behandlingen av ruteendringene. 

 

Vurdering: 

Saken legges frem for Træna formannskap (Træna kommunes kommunikasjonsnemnd) uten 

innstilling. 

 

Vedlegg: 

Tiltak på rute og ruteområdet – høringsfrist 22.11.2019 

 

Træna 23.10.2019  

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler  
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