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Et naust på Laukhol-
men ble til en fritids-
bolig. Nå må politiker-
ne ta vanskelige valg.

Av Hildegunn Nielsen Tjøsvoll
hildegunn.tjosvoll@helgeland-arbeiderblad.no

Planutvalget i Brønnøy skulle
onsdag ta stilling et naust som ble
oppført i 2011, men som i dag
framstår mer som en fritidsbolig
med kjøkkenkrok og med parkett
på gulvet. Eiendommen bygget er
reist på er regulert til naustformål
og dette førte til en prinsipiell dis-
kusjon mellom politikerne.

Prinsippdiskusjon
– Dette er en vanskelig sak, men
samtidig må vi få avklart en del
ting ifra rådmannen hvordan man
kan innrede et naust og isolere et
naust uten at man tar det i bruk
som noe annet enn et naust og et
sjøhus, sier Johnny Hanssen (Ap)
og henviste til tidligere sak der
kommunen krevde at bygget skul-
le rives. Dette ble påklaget til Fyl-
kesmannen og kommunen fikk
ikke medhold i sitt vedtak den
gangen.

– Vi burde diskutere en del
prinsipper nå i plansammenheng
hvordan vi ønsker at framtiden
skal være for slike bygg. Skal vi
fortsette å stå fast på at naustet
skal være slik at vi skal kunne dra
båten inn i det, eller skal vi tilpas-
se oss situasjonen framover at
folk ønsker å ta disse byggene i
bruk til noe annet, sier Hanssen
og viste til sin egen observasjon at
halvparten av naustene i dette om-

rådet hadde gardiner i vinduene. 
Varaordfører Margunn Ebbe-

sen (H) hadde gjort de samme
tankene omkring dette som Hans-
sen. 

Grensen oversteget
Nøyaktig grense mellom naust og
fritidsbolig er ikke en vitenskap
som er helt eksakt.

– Kan man som planmyndighet
være så pinlig nøyaktig at en
allerede på ett tidspunkt sier at her
går definisjonen og sånn skal den
være til evig tid? Det er vanskelig
å si hvordan byggeskikk og for-
hold vil være i lang tid framover.

Her har Miljøverndepartementet
drøftet hva som bør ligge inne i
definisjonen. Hva som er aksep-
tabelt helt nøyaktig er vanskelig å
si. Når vi ser på at et bygg iso -
leres, og at det innredes varme
rom, så kan vi akkurat her si at
grensen har gått over i forhold til
forventet bruk, sier rådmann
Anne-Bjørg Aspheim og setter
spørsmålstegn til hvordan kom-
munen kan håndheve dette. 

Saksbehandler Bjørn Morten
Johansen har utformet to innstil-
linger. En til planutvalget og en til

driftsstyre II til 28. november.
– Planutvalget har ansvar for

kommunens arealplaner, hånd -
tering av disse og dispensasjoner.
Innstillingen til planutvalget er
ikke en realitetsbehandling, men
mer en bekreftelse på den plan -
situasjonen vi har, sier Johansen.

I behandling av denne saken i
driftsstyret i slutten av november
må politikerne ta stilling til om
bruken av bygget som lysthus
skal avvikles og om den påbegyn-
te altanen på byggets sørside skal
fjernes.

Prinsipp om
naustbruk SAKSBEHANDLER: Bjørn Morten Johan-

sen i Brønnøy kommune presiserer at områ-
det er regulert til naustformål. 

BEFARING: Planutvalget i Brønnøy var på befaring på Laukholmen onsdag for å se på et naust som likner mer på en fritidsbolig. Naustet har
en altan under oppføring som administrasjonen mener bør fjernes når denne saken også kommer opp i driftsstyre II seinere i november. 

(Foto: Hildegunn Nielsen Tjøsvoll)

Livredderne Marit
Kvalø og Odin Dybos
fikk diplom fra Red-
ningsselskapet. 

Av Hildegunn Nielsen Tjøsvoll
hildegunn.tjosvoll@helgeland-arbeiderblad.no

Det unge kjæresteparet fra Sømna
og Brønnøysund har fått mye ros
for sin snarrådige innsats da et
sjøfly med to voksne og tre barn
havarerte utenfor Brønnøysund
24. juni. Torsdag ettermiddag fikk
de høytidelig overrakt en stor inn-
rammet diplom fra John Torvald-

sen i Redningsselskapet. De fikk
stående applaus for sin innsats.

– Det er en spesiell situasjon
med diplomutdeling, dette er ikke
noe vi gjør ofte. I flyulykken i
Brønnøysund berget Marit og
Odin en familie på fem. Det å ber-
ge liv er stort og familien fra
Trondheim kan takke disse to for
at de er i live, sier John Torvald-
sen.

Han sparte ikke på superla -
tivene da han skulle beskrive den
snarrådige innsatsen denne søn -
dagen i juni. 

– Jeg har også med en fersk hil-
sen fra Helgeland politidistrikt

ved lensmann Roger Stangnes
som takker disse to igjen for den
fantastiske innsatsen. Disse men-
neskene ville nok ha omkommet
om det ikke var for denne innsat-
sen her, sier Torvaldsen.

Også Solveig Horsvær og Irene
Torgnes ble hedret med diplom
for sin 50 år lange innsats for
Redningsselskapet gjennom for-
eningen Medbør R/F. De ble spe-
sielt trukket fram i takketalen fra
fungerende ordfører og sønn Paul
Birger Torgnes.

– Jeg husker godt den gode ma-
ten fra foreningsmøtene da jeg var
liten, mimret Torgnes.

– Det er stort å redde liv

HEDRET: Odin Dybos og Marit Kvalø fikk Redningsselskapets diplom.

• fakta
Bruksendring foreligger når det er endring i bruk, formål eller funksjon i
forhold til den bruken som allerede er tillatt. 

Kommunal- og regionaldepartementet presiseres at det er intensjonen
om bruk som er viktig, ikke at bygget faktisk brukes på en bestemt
måte. Dersom et naust som er bygget for båtbruk, innredes slik at det
kan brukes til hytte eller overnatting, er det muligheten for overnatting
som angir bruksendring, ikke at det faktisk brukes til det. 
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Tore Feldt fra Sandnessjøen er skiftarbeider i Nordsjøen og
småbarnspappa i nyoppusset hus i Kirkeveien. I år landet han
heldigvis med flyet på Stokka i god tid før farsdagen.

Pappaperm på farsdag

Sist lørdag startet Helgeland Arbeiderblad en serie der inviterte
gjesteskribenter deler sin frie tanke med leserne. I morgen kan
du lese hva Hege Øksendal Grubben fra Mosjøen, tidligere
kjent som Lotto-vert på TV, tenker om feiring av farsdagen.

Hege Grubben skriver i HA

Det skjer på Helgeland – les det i

Fyller 50 i hundre
Franziska Wika feirer 50-årsdag med stor kon-
sert i Mosjøen Kulturhus. Hun vokste opp på an-
dre siden av «jernteppet» og har en spennende
historie å fortelle i lørdagens portrett.

LEAN: Terje Johansen i Norgesvinduet på Trofors og Bjørn Sørvig fra Kvandal Kjøkken i Leirfjord hevder
at Lean-tanken og et Lean-forum gir bedriften bedre effektivitet. (Foto: Jon Steinar Linga)

Lean Forum Nordland
ble stiftet på Alcoa i
Mosjøen torsdag.

Av Jon Steinar Linga
jon.steinar.linga@helgeland-arbeiderblad.no

Det var heller glissent med bedrif-
ter fra Mosjøen på stiftelsesmøtet
på Alcoa torsdag. Kun møtevert
og mangeårig Lean-tenker Alcoa
og representanter for sykehuset
møtte fra stiftelsesbyen. Fra Leir-
fjord møtte Bjørn Sørvig i Kvan-
dal Kjøkken. For øvrig var del -
takerlisten regional. 15 bedrifter
og 35 deltakere hadde tatt initiativ
og turen til industribyen for å
søke forbedringskunnskap og et
nettverk i Lean.

Toyota i Japan
«Lean» er en metode for å effek -
tivisere produksjon i alle slags be-
drifter. Filosofien har sin opprin-
nelse fra Toyota i Japan på 1970-
tallet. Mange norske bedrifter be-
nytter denne tenkemåten allerede.
Alcoa i Mosjøen har brukt den si-
den midten på 1990-tallet. Nor-
gesvinduet på Trofors har også
praktisert Lean over tid. Adminis-
trerende direktør Terje Johansen
er godt fornøyd med at Lean-
 ideen nå er manifestert i et eget,
åpent forum.

– Vi ønsker å bli bedre, ganske
enkelt. Lean handler om å forbedre
arbeidsteknikker, hver dag. For oss
har medbestemmelse vært viktigst,
at alle blir integrerte i alle arbeids-
prosesser, sier Johansen.

Bjørn Sørvig i Kvandal Kjøk-
ken har selv vert instruktør i Lean.
I egen bedrift har han brukt Lean
til forenkling og strømlinjefor-
ming av produksjonen, og til å re-
dusere skader og sykefravær.

– Gjennom Lean utveksler vi
erfaring med andre bedrifter. Ide-
ene vi får skaper i sin tur bedre or-
den og oversiktlighet på arbeids-
plassen, sier Sørvig.

Alcoa stråler av Lean
Bjørn Bergan fra Narvik og initia-
tivtaker til Lean Forum Nordland,
sier at Alcoa er et godt eksempel
på at Lean fungerer.

– Alcoa har forbedret sin effek-
tivitet mye gjennom Lean. Bedrif-
ten er en av de beste i Norge på
dette området, sier Bergan. Han
bruker et sykehjem som eksempel

på Lean i praksis.
– Ansatte kan få ideer gjennom

Lean som igjen gir mer tid til pa-
sientene, og bruke mindre tid til
det som ikke er viktig. Det kan
handle om noe så konkret som or-
den i bestikkskuffer eller bedre
bestillingsrutiner, sier Bergan.

HR-sjef Rachel Berg på Alcoa
bekrefter at Alcoa har jobbet godt
med Lean.

– Men vi kan fortsatt forbedre
oss og lære av andre bedrifter i
forumet, sier Berg.

Tove Løkken fra sekretariatet i
Lean Forum Norge, viste til Ves-
tre Toten kommune.

– Her er Lean en del av hver -
dagen, med godt resultat. Også
Harstad, Narvik og Tysfjord bru-
ker Lean, sier Løkken.

Lener seg
på Lean

• fakta
Lean er en tankegang som tar
sikte på å forbedre bedrifter på
alle nivå i organisasjonen. Filo-
sofien ble tatt i bruk i Norge fra
tidlig på 1990-tallet.

Ideene til forbedring hentes
gjennom forum og dermed fra
et nettverk av ulike bedrifter.
Det finnes nå åtte slike forum i
Norge.

I Nordland finnes kun et slikt fo-
rum; stiftet i Mosjøen torsdag.
Forumet er åpent for alle. Møte-
virksomhet styres på forumets
initiativ.

Lean er tverrfaglig.FORUM: Initiativtaker Bjørn
Bergan og Rachel Berg på Alcoa.


