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Behandling: 

Per Pedersen delt ut to nye kartutsnitt datert 11/05/2017, som han ba om ble tatt med i saken 

dokumenter, samt til kommunestyrets behandling. 

 

Sp/KrF ved Per Pedersen fremmet følgende endrings/tilleggsforslag: 

Tillegg til pkt 1: 

, samt tomt nr 2/14 på Ærøya 

Nytt pkt 2: 

Træna kommune selger til Træna Båtforening tomt 2/1 på nordsiden av kommunal vei samt 

deler av tomt 2/7 fom oppsatt lyktestolpe ved molo og til tomtegrense mot øst. Kommunal vei 

samt 1 m veiskulder på nordsiden av veien og 2 m vegskulder på sørsiden av veien inngår ikke 

i slaget. 

Nytt punkt: 

Ved eventuell utvidelse av molo fra Husøy til Ærøy, skal Træna Båtforening for egen regning 

flytte flytekai som ligger nærmest moloen. 

 

Træna AP ved Johannes Bøe fremmet følgende tilleggsforslag: 

Avtale mellom Træna Båtforening og Træna kommune om disposisjonsrett på Træna 

kommune sin strandlinje i Janesvågen sies opp. 

 

Etter drøftinger ble det vedtatt å innarbeide alle endrings/tilleggsforslag i Rådmannens 

innstilling.  

 

Rådmannens innstilling med endrings/tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Træna kommune kjøper fra Træna Båtforening ca 5357 m2, hhv Janesvågen gnr 1, 

bruksnr 199, 205 og tomt uten bruksnummer (jfr kartutsnitt), samt tomt nr 2/14 på 

Ærøya. Endelig areal fastsettes ved oppmåling av landmåler. Prisen fastsettes til kr 40,- 

pr m2.  

2. Træna kommune selger til Træna Båtforening tomt 2/1 på nordsiden av kommunal vei 

samt deler av tomt 2/7 fom oppsatt lyktestolpe ved molo og til tomtegrense mot øst.  

Prisen fastsettes til kr 40,- pr m2. Kommunal vei samt 1 m veiskulder på nordsiden av 

veien og 2 m vegskulder på sørsiden av veien inngår ikke i salget.  
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3. Træna kommune har forkjøpsrett til arealene som overdras til Træna Båtforening, ved 

evt senere videresalg. Dette for å ivareta allmenne interesser.  

4. Ved eventuell utvidelse av molo fra Husøy til Ærøy, skal Træna Båtforening for egen 

regning flytte flytekai som ligger nærmest moloen. 

5. Avtale mellom Træna Båtforening og Træna kommune om disposisjonsrett på Træna 

kommune sin strandlinje i Janesvågen sies opp. 

6. Omkostninger relatert til oppmåling og overdragelse deles likt mellom Træna 

kommune og Træna Båtforening.  
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