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FORORD
Træna kommune er Norges eldste fiskevær, med oldtidsfunn fra nærmere 9000 år
tilbake. Træna er en liten kommune med nesten 500 innbyggere og er spesiell geografisk med
sin plassering på kanten av storhavet.
Kommunen består av 417 øyer, holmer og skjær. Den faste bosetningen begrenser seg til
øyene Husøy, Selvær, Sanna og Sandøy. Kommunesenteret ligger på Husøy, vest for Husøy
finner vi Sanna, lenger nord finner vi Sandøy, Holmen og Dørvær, og med Selvær som siste
bebodde øygruppe lengst i nord.
Polarsirkelen går gjennom øyriket. Midnattssolen kan sees fra slutten av mai og ca. seks uker
framover.
Gjennom kommuneplanens arealdel (sammen med Kystsoneplan og Havneplan) skal Træna
kommune forvalte den naturgitte rikdom som har gitt grunnlag for dagens næringsliv,
bosetting og trivsel ved å legge til rette for ny aktivitet, nytt næringsliv og nye boliger
samtidig som vi tar vare på urørte naturområder og andre naturperler.
Vedtatt Kommuneplan Samfunnsdel – Træna 2030 skal danne grunnlag for arealdelens
utforming og bevisste føringer, kapittel 6 i denne planens sier noe om arealbehov og føringer
for arealbruken.

GENERELT OM AREALPLAN OG PLANPROGRAM
Planstrategi med kunnskapsgrunnlag
Træna kommunestyre vedtok i møte 14. juni 2016 Kommunal planstrategi for Træna
kommune 2016 – 2020 med tilhørende Kunnskapsgrunnlag (utarbeidet våren 2016).
Planstrategien ser på utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver for perioden 20162020. Gjennom vedtaket om kommunal planstrategi ble det bestemt at kommuneplanens
arealdel skal revideres i 2017 (dette var også vedtatt som et mål i Træna kommunes budsjett
2016 (og Handlingsprogram 2016-2019). Planstrategien med tilhørende kunnskapsgrunnlag
kan lastes ned i PDF på Træna kommunes hjemmeside:
http://www.trana.kommune.no/nordland/trana/tranak.nsf/Attachments/BF4EB2CD0326E269C125809D003271F4/$FILE/KO
RRIGERTogVEDTATT+Samlet+dokument+Kunnskapsgrunnlaget.pdf
http://www.trana.kommune.no/nordland/trana/tranak.nsf/Attachments/70E72D71D1087E88C125809D0032AE5F/$FILE/KO
RRIGERTog+VEDTATT+Kommunal+Planstrategi+for+Tr%C3%A6na+kommune+2016.pdf

Kommuneplan
Alle kommuner skal i henhold til Plan- og bygningsloven § 11-1 ha en samlet kommuneplan
som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunktet i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og
regionale myndigheter til grunn.
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Samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan, målsettingen er at
den skal være et styringsverktøy i et plansystem og ikke bare en enkeltplan eller en
medvirkningsarena. Den skal gi kommunen et verktøy for kommunens helhetlige planlegging
i et langsiktig perspektiv og den skal samordne sektorenes planer. I vår Samfunnsdel ser vi
mot TRÆNA 2030, dette dokumentet er i sluttfasen og vil bli satt på sakskartet til endelig
avgjørelse i Kommunestyret i april i år, høringsforslaget ligger på Træna kommunes
hjemmeside
http://www.trana.kommune.no/nordland/trana/tranak.nsf/Attachments/556576FC759BED42C125808400335F18/$FILE/16.1
2.16+Samfplan.pdf

Samfunnsdelen, med sitt langsiktige perspektiv, skal være sektorovergripende og angi
retningslinjer for sektorenes planlegging. Kommunens arealplanlegging skal ha forankring i
samfunnsplanleggingen og trekke i samme retning. I kapittel 6 i vedtatt plan sier
samfunnsdelen noe om arealbehov og føringer for arealbruken, blant annet prioriteres
etablering av overnattingssted og områder for slik skal utpekes i arealdelen.

Kommuneplanens arealdel
I henhold til Plan- og bygningsloven § 11-5 skal kommunen ha en arealplan for hele
kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk. En samlet arealplan er nødvendig for å sikre en planmessig
og forsvarlig arealutnytting der det åpnes for ny aktivitet samtidig som arealene beskyttes mot
uoverveide arealinngrep, alt ut fra en helhetlig vurdering der alle berørte parter får delta. En
arealdel omfatter arealkart, bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. I
tillegg til å ha en arealplan for hele kommunen, kan kommunen utarbeide kommunedelplaner
for delområder (f.eks. for tettsteder).
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes,
og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Samtidig skal
arealdelen være utformet i et langsiktig perspektiv. Den må derfor være tilstrekkelig fleksibel
slik at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter. Det innebærer at kommuneplanens
arealdel bør holdes på et relativt overordnet nivå og ikke ta for seg detaljer. Dette gjelder
spesielt innenfor arealformålet bebyggelse og anlegg der det er naturlig at detaljplanlegging
kommer senere.
Planen skal på denne måten angi viktige hensyn og forhold som legges til grunn for
utformingen av planen, og som skal følges opp i videre detaljplanlegging (reguleringsplaner),
enkeltsaksbehandling etter planen og gjennom senere bruk, skjøtsel og forvaltning av
arealene.
Kommuneplanens arealdel Kystsoneplan 1996-2000 ble godkjent av Træna kommunestyre
22.04.1996 og gjelder både for land og sjø. Planen består av en tekstdel og ett hovedkart i
målestokk 1:50 000, samt tre delkart i målestokk 1:10 000 over områdene Selvær, Husøy og
Holmen – Dørvær. Planen finner du her:
http://www.trana.kommune.no/nordland/trana/tranak.nsf/Attachments/09E0075C614A7AAFC12580E20030C8A2/$FILE/19
96+arealdel+samlet.pdf
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Kystplan Helgeland (KPH) er en interkommunal kystsoneplan med konsekvensutredning for
13 kommuner på Helgeland deriblant Træna kommune. Dette er en plan for sjøarealene på
Helgeland som gir en enhetlig arealforvaltning med like krav og bestemmelser i alle 13
kommuner. Planen er sett i sammenheng med tidligere arealplaner og den oppdaterer
arealformål og bestemmelser i henhold til dagens lovverk. I utarbeidelse av kommuneplanens
arealdel må dette dokumentet hensyntas når det gjelder Træna kommunes sjøarealer. Planen
har vært ute til første gangs høring, men er enda ikke endelig vedtatt.

Om planprogrammet
Planprogrammet for utarbeidelse av Træna kommunes arealdel (på land) skal gjøre rede for
formålet med planarbeidet, beskrive og synliggjøre planprosessen og de problemstillinger som
anses som viktig i forhold til miljø og samfunn. Programmet skal sikre en oversiktlig,
forutsigbar og effektiv planprosess, hvor myndigheter, innbyggere og andre interesserte
medvirker i planarbeidet fra begynnelsen av.
Behovet for utredninger som belyser de vesentlige konsekvenser planen vil kunne få for
samfunnet, naturressurser og miljø, skal også framgå av planprogrammet.

RAMMER FOR PLANARBEIDET
Nasjonale føringer
I utgangspunktet er det kommunen som ut fra en helhetsvurdering bestemmer hvordan
arealene skal brukes. Det er også kommunen som har ansvaret for at dette skjer på en faglig
og formelt riktig måte, etter lovens bestemmelser og i tråd med nasjonale og regionale
rammer. En viktig forutsetning for kommunens ansvar for å vedta bindende arealplaner, er at
lovens bestemmelser om medvirkning, samarbeid, samråd, offentlighet og informasjon følges
opp, jfr. kapittel 5 i plan- og bygningsloven om medvirkning i planleggingen. Plikten til å
samarbeide i planleggingen framgår også av § 1-4 og kapittel 3 i loven.
Saksbehandlingsbestemmelsene for de ulike planer, og spesielt medvirkningsbestemmelsene,
har blant annet som formål å sikre at overordnede mål og rammer og alle relevante
opplysninger og interesser blir vurdert. Gjennom dette skal de interesser som ivaretas av
sentrale og regionale myndigheter bli innarbeidet i planforslagene i tilstrekkelig grad.
Kommunen har plikt til å ta hensyn til overordnede statlige eller regionale interesser i sin
planlegging. I plan- og bygningsloven § 11-1 andre ledd framgår det uttrykkelig at
kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser.
Innsigelsesadgangen er basert på at det har vært en forutgående saksbehandling med reell
medvirkning og samarbeid mellom sektormyndighetene, fylkeskommunen og kommunen. Det
er viktig at kommunen i planarbeidet legger opp til slik bred medvirkning der alle relevante
interesser blir belyst og avklart.
Træna kommune forventer at statlige sektormyndigheter gir oss oppdatert og relevant
informasjon ved vår deltakelse i plannettverk og i forbindelse med høring av planprogrammet
/ oppstart av kommuneplanen.
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Regionale føringer og planer
Nordland fylkeskommune har vedtatt Fylkesplan for Nordland med arealpolitiske
retningslinjer som vil være retningsgivende for kommunal planlegging. Hovedmålet for
arealforvaltningen i Nordland i gjeldende fylkesplan (2013 – 2025) er at:
Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for
næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte
kommuneplaner.
Hensynet til biologisk mangfold og naturens tåleevne skal ligge til grunn for all
arealforvaltning. Arealbruken skal skje etter ei avveining mellom nærings-, friluftslivs- og
miljøinteresser. Gjennom samordning av arealpolitikken skal Nordlands arealer forvaltes slik
at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir ivaretatt i hele
fylket.
Regionale planer som for eksempel plan om vindkraft og plan om klimautfordringene er også
retningsgivende for kommunal planlegging og arealforvaltning.

PLANINNHOLD OG AVGRENSING
Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende og har stor betydning for fremtidig utvikling i
Træna. Den skal legge til rette for bl.a. boliger, fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet på
land, samtidig som planen skal gi grunnlag for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av
verdifulle natur- og friluftsområder.
Kystsoneplanlegging er planlegging etter plan- og bygningsloven i sjøområder ut til en
nautisk mil utenfor grunnlinjen. Kystplan Helgeland er en interkommunal kystsoneplan med
konsekvensutredning for blant annet Træna kommune. Denne planen regulerer våre områder i
sjø og er juridisk bindende for dette området på samme måte som Kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel skal være et aktivt verktøy for bruk og vern av Træna kommunes
arealdel, den skal gi forutsigbarhet for- og likebehandling av kommunens innbyggere og
andre berørte parter, og den skal effektivisere saksbehandlingen i enkeltsaker i samsvar med
kommunens mål og nasjonal arealpolitikk.

MÅL FOR PLANPROSESSEN
Hovedmål for arealforvaltningen er å tilrettelegge for vekst og utvikling uten at det går på
bekostning av verdifulle områder for primærnæring, reiseliv, natur og friluftsliv – en
bærekraftig arealbruk.
Livskraft, kreativitet og mangfold – sett ut ifra det å være en rollemodell for andre
(små)samfunn. Det betyr at vi skal strekke oss etter ambisiøse løsninger i hvert enkelt tiltak.
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Slik det er vedtatt i Kommuneplan Samfunnsdel – Træna 2030 (jfr. kapittel 6 – Arealbehov og
føringer for arealbruken) skal Kommuneplanens arealdel også gi grunnlag for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Satsinger på bostedsattraktivitet krever at det avsettes areal til ulike boliger, til helårstil fritids- og til næringsformål.
Husøy og Selvær er primære områder for boligbygging.
For hyttebygging er samtlige øyer aktuelle, men nyetableringer skal gjøres med
hensyn til kultur- og naturverdier.
Vi skal unngå at vi blir for avhengig av bil, det skal være enkelt å velge
hensiktsmessig og miljømessig transportmidler til fordel for bil. Areal for parkering og
ladestasjon for elbiler pekes ut på Selvær og Husøy.
Trafikksikkerhet skal prioriteres ved blant annet å sikre gang og sykkelveier i all
fortetting.
Stedsattraktiviteten skal forsterkes og her er inngangsporten til Træna viktig.
All etablering skal ses i sammenheng med ønsket sentrumsutvikling, hvor tilgjengelige
miljøer er viktig og hvor kontakten til vannet prioriteres.
Tetthet prioriteres med bakgrunn i at der folk samles og møtes vil det oppstå kontakt
og samhandling.
Kaiområder og havner reguleres i tråd med attraktiv sentrumsutvikling og for å oppnå
et godt miljø for fiskere.
Arealer for festivaler skal sikre en langsiktig tilrettelegging av områder som tilpasses
den type aktiviteter.
Avsette arealer for kunstinstallasjoner.
Områder for overnattingsted(er) skal prioriteres.
Kulturminner i natur og bebyggelse med kulturhistoriske verdier skal ivaretas.
Friluftsområder med turområder skal sikres og nærmiljøanlegg er viktig å planlegge
for.
Natur, landbruk, kulturlandskap og friluftsliv skal ses i sammenheng.
Utstrakt beiting på utvalgte øyer skal vurderes i sammenheng med turistnæring og
tilrettelegging for et variert kulturlandskap. Det skal vurderes om en kartlegging skal
resultere i et temakart som igjen kan implementeres i kommuneplanens arealdel som
hensynssoner.
En gjennomtenkt arealbruk til næringsutvikling.
Areal for vindkraft pekes ut ved Selvær.
Kystsoneplanen må hensyntas.

PLANOMRÅDET
Avgrensing av planområdet
Planen skal gjelde for hele Træna kommunes landareal. Planprosessen innebærer en
revidering av kommuneplanens arealdel / Kystsoneplan fra 1996, med den forskjell at
Kystsoneplanen blir en egen del av Kystplan Helgeland og at Kommuneplanens arealdel kun
omfatter våre landområder.
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Forholdet til eksisterende planer
Reguleringsplaner / Soneplaner
Det vil gjennom den nye kommuneplanens arealdel bli foretatt en gjennomgang av hvilke
gamle reguleringsplaner / Soneplaner som fortsatt skal gjelde og hvilke som skal oppheves.

Viktige problemstillinger
Erfaring med gjeldende plan- Kommuneplanens arealdel Kystsoneplan (1996)
Gjeldende arealplan ble utarbeidet med den intensjon om at man skal lage
områdereguleringer, noe som ikke er blitt gjennomført.
Dette har ført til at det fortløpende er blitt gitt dispensasjoner for å kunne benytte arealer i
Træna kommune, noe som igjen har ført til en uoversiktlig situasjon.

Temaer som spesielt skal vurderes
Tettstedene
I Samfunnsdelen kapittel 6 fjerde avsnitt står det:
Sentrumsutvikling i Træna er viktig og vil være med på å forsterke stedattraktiviteten Træna.
Her er inngangsporten til Træna viktig, med attraktive og ryddige kaiområder både på Husøy
og i Selvær. All etablering skal ses i sammenheng med ønsket sentrumsutvikling, hvor
tilgjengelige miljøer er viktig, hvor kontakten til vannet skal prioriteres, og hvor koblinger
mellom sentrale punkter sees. Tetthet prioriteres med bakgrunn i at der folk samles og møtes
vil det oppstå kontakt og samhandling.
Andre forhold av betydning
Miljømessig transportmidler
Arealer til festivaler
Besøksforvaltning med utgangspunkt i at vi hver sommer før, under og etter Trænafestivalen
mangedobler innbyggertallet
Kulturminner
Kunstinstallasjoner
Næringsareal
Friluftsområder
Bostedsattraktivitet
Hyttebygging
Miljøer for fiskere /fiskeri / redningsskøyte / kystovervåkning
Nye innspill
Gjennom planprosessen vil det bli åpnet for innspill på ny og endret arealbruk fra grunneiere
og rettighetshavere, lag og foreninger, etc. Det vil bli orientert om dette på egne folkemøter /
work-shops og ved annonsering / oppslag. Innspillene vil bli gjennomgått og konsekvensutredet før det tas stilling til om de helt eller delvis skal tas med i planen. For større tiltak der
det kreves mer omfattende konsekvensutredning må forslagsstillere påregne å måtte påkoste
dette.
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VERDI OG KONSEKVENSUTREDNING
For eventuelt nye utbyggingsområder eller hvor det er foreslått større endring av arealbruken
skal det lages en verdi- og konsekvensutredning (KU).
For hvert av områdene skal det gjennomføres en forenklet verdivurdering. Med utgangspunkt
i verdivurderingen og en vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken skal
konsekvensene vurderes. Vurderingen av verdi og konsekvenser skal baseres på kjente
registreringer i kommunen, hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaring i området og
andre kjente opplysninger.
Vurderingene skal være på et beslutningsrelevant nivå (jf. Forskrift om konsekvensutredninger). Utredninger gjort i kommuneplanen legger også føringer for hva som eventuelt
skal konsekvensutredes i reguleringsplan /detaljplan. I områder hvor forholdet til
kulturminnene ikke blir endelig avklart på kommuneplannivå eller hvor det ikke stilles krav
om reguleringsplan må det utarbeides tydelige retningslinjer i kommuneplanen som avklarer
forholdet til kulturminner. Dette gjelder så vel bygge- som LNFR-områder.
For større tiltak må det påregnes at kommunen ber om nødvendig dokumentasjon slik at
kommunen kan vurdere og beskrive virkningene av forslaget. Det forutsettes at forslagsstiller
/ grunneier bekoster framskaffelse av den dokumentasjon kommunen ber om.

Utredningstema
I verdi- og konsekvensvurderingen bør følgende tema vurderes:
Natur- og miljøressurser
Tema
Beskrivelse
Naturverdier og
- Miljøfaglig Utredning AS har i 2007 utført en kartlegging av
biologisk mangfold
naturtyper i Træna kommune.
- Bioforsk utarbeidet i 2012 en skjøtselsplan for Torvvær.
- Tiltaksplan for Vannområde Rødøy, Lurøy og Træna (2014)
beskriver de viktigste miljøutfordringene i området knyttet til
vannforekomster lokalt i kommunene.
Jordressurser
Lurøy kommune (samarbeidsavtale på landbruk) og deres
kompetanse på dette området benyttes i kartleggingen.
Funksjonell strandsone
Funksjonell strandsone vil bli kartlagt langs sjø der et er
sjø
relevant.
Landskap
Nordland fylkeskommunes kartlegging av landskapstyper vil
bli benyttet som grunnlag for kommuneplanen og i KU
arbeidet.
Kulturminner
Riksantikvarens SEFRAK-register over eldre bygninger og
andre kulturminner, samt opplysninger i databasen Askeladden
vil bli benyttet som grunnlag for vurdering av eventuelle tiltaks
påvirkning på kulturminner og kulturmiljø.
Forurensing
Forurensing og støy vil bli vurdert der det er relevant.
Tiltaksplan for Vannområde Rødøy – Lurøy, hvor Træna også
er med vil bli benyttet der dette er relevant.
Havnivåstigning
Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging er en
veileder utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
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Vannmiljø

Samfunn
Tema
Friluftsliv
Barn og unge

Universell utforming
Folkehelse

beredskap (DSB), Klimatilpasningssekretariatet, desember
2011, vil bli benyttet, sammen med Kartverkets beregninger
over havnivåstigning.
Relevante bestemmelser i vannforskriften

Beskrivelse
Polarsirkelen Friluftsråd foretok i 2014 en kartlegging og
verdisetting av friluftsområdene i Træna kommune.
Trygge lekeområder bort fra trafikkerte områder og vurdere
hvilke konsekvenser endringer som foreslås gir for barn og
unge med bakgrunn i en enkel trafikkanalyse.
Vurdere tilgjengelighet for alle.
Vurdere muligheter for helsefremmende og forebyggende grep,
med bakgrunn i «Folkehelse i alt vi gjør» og de mål og
strategier som Samfunnsdelen legger opp til.

Kriminalitetsforebygging
Næringsliv og
sysselsetting

Havbruk og fiskeri

Infrastruktur,
transportbehov og
kommunalt tjenestetilbud

Et av tre hovedmål i Samfunnsdelen er å legge til rette for et
allsidig næringsliv som står på flere ben. Det skal vurderes
arealplanens virkninger i forhold til sikring av eksisterende
næringsliv og muligheter for nyskaping.
Våre sjøarealer blir dekket av Kystplan Helgeland, men
konsekvensene for å legge til rette for nåværende og
videreutvikling i denne, for vår viktige, næring vil bli sett i
sammenheng med næringsliv og sysselsetting for øvrig.
Vei, vann, avløp, offentlige bygg m. m samt vurdering av
trafikkforhold og trafikksikkerhet på våre veier, i havnene, på
kaier samt vurdering av kollektivtrafikk. Behov for å trygge
skolevei med f.eks. gang og sykkelstier vurderes.

Arkitektonisk og estetisk
utforming
Sauehold /Villsau
/Beiting
Reiseliv

Risiko og sårbarhet
(ROS)

Arealer og beitetrykk vil bli vurdert.
Turisme- og opplevelsesnæring er et viktig satsningsområde i
Træna. Arealplanens virkning i forhold til utvikling av en
bærekraftig reiselivsutvikling skal vurderes.
Analysere alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning
for arealdelen, med bakgrunn i kommunens overordnede ROSanalyse. I Træna bør naturbetinget fare i forhold til
havnivåstigning og ekstremvær spesielt vurderes.
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Samlede konsekvenser
I hit. Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) skal utredninger skille mellom
utredninger av enkeltområder og utredninger av planen som helhet. Konsekvensutredningen
skal derfor også omtale de samlede konsekvensene av foreslåtte tiltak, sett i forhold til kjent
kunnskap.
Det vil si at der det er behov kan enkeltområder i kommuneplanens arealdel konsekvensvurderes hver for seg. Til slutt skal den samlede virkningen av forslagene til endret
arealbruk i planforslaget vurderes akseptable i forhold til miljø og samfunn.

Metoder
Alle nye utbyggingstiltak som ikke er i tråd med gjeldende kommuneplans arealdel skal
konsekvensutredes. Forskrift om konsekvensutredninger (2015) og veileder T-1493 (07/2012)
legges til grunn som metodikk for utredningsarbeidet.
I hovedsak gjelder at planforslagets vesentlige konsekvenser i forhold til de ulike
temaområder skal utredes så langt planforslaget gir et faktisk grunnlag for vurderingene.
Utredningsarbeidet må være beslutningsrelevant i forhold til det gjeldende plannivået.
Verdi- og konsekvensutredningen, samt kvaliteten på datagrunnlaget bør synliggjøres etter et
system som viser verdi og konsekvens, +/- eller som tall. Her kan Statens Vegvesen, håndbok
V 712 legges til grunn. I tillegg skal det gjøres en skriftlig vurdering der det er naturlig.
Utgangspunktet er at denne framstillingen, sammen med tekstdelen til planen skal
tilfredsstille kravene i § 8 i forskrift om konsekvensutredninger.
Så langt som mulig skal konsekvensutredningene basere seg på foreliggende og oppdaterte
kunnskaper, naturbaser, eksisterende utredninger / registreringer og analyser som har
gyldighet for planområdet.
Det skal i planen kort redegjøres for datagrunnlag og metoder som er brukt for å beskrive
konsekvensene.
Verdivurdering:

Konsekvensvurdering:

Datagrunnlag:

* = Liten verdi (grønt)
** = Middels verdi (gult)
*** = Stor verdi (rødt)

-1 /+1 = Små negative/positive konsekvenser
-2/+2 = Middels negative /positive konsekvenser
-3/+3 = Store negative/positive konsekvenser

A = Godt
B = Middels godt
C = Mangelfull

Eksempel på system som viser verdi- og konsekvens

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Informasjon og medvirkning
Det skal sørges for en bred medvirkning i planarbeidet og vi vil benytte ulike arenaer for
medvirkning. Medvirkningsprosesser skjer med bakgrunn i at jo flere som blir hørt og som
deltar i prosessen, jo bedre og mer forankret plan blir det. Det finnes flere tilnærminger til
medvirkning, og mange ganger er det begrepsforvirring omkring hva som egentlig er hva –
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informasjon, medvirkning, dialog, samarbeid, er alle ord som brukes for det å delta i
planprosesser og få sin stemme hørt. For å være ekstra tydelig overfor innbyggere og andre
aktører om hva de kan forvente av en slik «dialog» brukes verktøyet delaktighetstrappen. Det
handler like mye om å sette riktig ambisjonsnivå for de som driver prosessen, som for den
som deltar i den.
Nivå av medvirkning
5

Medbestemmende

4

Samarbeid

3

Dialog

Innbyggeren/aktøren får

Verktøy som kan
brukes
Bestemme (inngå i
Fellesråd/Jury/
beslutningsgrupper)
Avstemning
Gjøre sammen (uttesting)
Felles aktivitet,
Dugnad,
samarbeidsavtale
Resonere sammen (ofte prosess Workshops,
over tid, med flere samlinger og med samhandlingsmøter,
formål om å forstå hverandres
samlinger
perspektiver)

2

Konsultasjon

Syns noe (høringsinstans)

1

Informasjon

Vite fakta

Intervju, spørreskjema,
mail
Infobrev, Facebook,
info på hjemmeside,
oppslagstavle osv.

I arealdelen ønsker vi å gi informasjon ved å bruke sosiale medier, oppslagstavle og lokalavis.
Vi ønsker å konsultere innbyggere og aktører ved intervjuer og/eller spørreskjema.
Arealdelen skal baseres på en bred dialog med innbyggere, gjester, samarbeidsaktører med
flere. Her brukes workshopsmetoder og øvelser som gjør at flest mulig kan delta og bidra med
kunnskap og innspill. Workshops vil bli arrangert i Selvær og på Husøy, og om ønskelig også
med næringslivet, lag og foreninger, etc.
Når det åpnes for innspill / folkemøter / work-shops, skal dette annonseres ved oppslag, på
kommunes og Tenk Træna sin hjemmeside, samt på kommunes Facebookside.
I tillegg vil det bli søkt nær kontakt med statlige og fylkeskommunale organer gjennom
planprosessen.
Plan- og bygningslovens bestemmelser om høring / offentlig ettersyn vil bli fulgt.

Organisering
I Plan og bygningsloven § 3-3.Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet
heter det:
Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet
oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i
kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat
virksomhet.
Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at planog bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal
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planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den
kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak
som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen.
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges
interesser i planleggingen.
Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse.
Dersom planprosessen skal bli vellykket, forutsettes det at vi har en organisering og en
fremdriftsplan som er hensiktsmessig. Formannskapet som Træna kommunes planutvalg i
henhold til plan- og bygningsloven har en sentral rolle i dette planarbeidet og foreslås som
politisk styringsgruppe. Politikerne vil sammen med administrasjonen delta på folkemøter og
work-shops etc.
På administrativ side vil rådmannen ha det overordnede ansvaret for planleggingen og
organiserer arbeidet slik det er hensiktsmessig. Det vil bli opprettet en administrativ
arbeidsgruppe bestående av rådmannen, leder for tekniske tjenester, konsulent tekniske
tjenester, assisterende rådmann og utviklingssjef. Utover det vil andre kommunale ansatte og
sektorer bli trukket inn i arbeidet etter behov. Spesielt nevnes barnerepresentant i
planbehandlingen, skolen, barnehagen, helsesøster, Fellesrådet for eldre og
funksjonshemmede etc.
Da administrasjonen pr dags dato mangler kartverktøy og en del plankompetanse på
utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel med tilhørende konsekvensutredninger etc., vil
ekstern ressurs bli innleid. Denne ressursen er viktig for å kvalitetssikre arbeidet og utarbeide
nødvendige plankart.

Fremdriftsplan
Aktivitet
Oppstart
Møte med regionale myndigheter for å drøfte planprogram /
sentrale utfordringer.
Formannskapet – Vedtak om at forslag til planprogram legges på
høring.
Høring av planprogram (6 uker).
Kommunestyret – planprogrammet fastsettes
Kartlegging
Arealregnskap
Utarbeide temakart bruks- og verneinteresser
Utredninger (Naturbetinget fare, funksjonell strandsone etc.)
Innspill og medvirkning
Åpning for innspill til arealbruk etc.
Folkemøter / Work-shops
Møter med næringsliv, andre grupper
Annonsering / bekjentgjøring

Tidsrom / Dato

Merknadsbehandling / konsekvensutredning
Her blir de ulike forslagene digitalisert og sammenstilt

2. og 3. kvartal 2018

8. mars 2017 planforum
Legges ut på høring 22.
mars 2017
21.juni 2017 vedtak
September 2017
1. kvartal 2018
1. kvartal 2018
Medvirkningsplan
Høst 2017 – 1. kvartal
2018
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- Konsekvensutredninger utføres
- Første planutkast utarbeides
- Drøftinger i Formannskapet underveis
Det må underveis vurderes om det skal avholdes møter med
berørte parter, særlig på fylkesnivå
Behandling forut for høring
Formannskapets drøfting / behandling av planutkast (1. gangs
behandling)
Høring og offentlig ettersyn
- Statlige myndigheter og fylkeskommunen
- Regionale og lokale organisasjoner
- Annonseres for allmennheten og grunneiere
Høringsfrist minimum 6 uker
- Planutkast gjengis på Internett i PDF-format
Eventuelle møter – presentasjon av planen
Eventuell 2. gangs høring
Hvis det etter ordinær høring gjøres vesentlige endringer i
planutkastet, må disse endringene legges ut til nytt offentlig
ettersyn. Dette må påregnes.
Merknadsbehandling 1. (og 2.) gangs høring
Innspill til planen vurderes av administrasjonen og behandles i
Formannskapet
Nye forslag konsekvensutredes
Eventuelle forhandlingsmøter mellom ulike parter og statlige
etater avholdes
Endelig vedtak
Endelig vedtak gjøres av kommunestyret hvis ikke innsigelser til
planen.
Kunngjøring

Høst 2018

Årsskiftet 2018 /2019

Vår 2019

Vår / sommer 2019

Fremdriften vil være avhengig av om det settes av ressurser til planprosessen, men vil også
kunne forsinkes ved større utredningsbehov, innsigelser etc.
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