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Kunngjøring  
 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for 
Janesvågen i Træna kommune. 
 

 
 
Planområdet ligger i sentrum av Husøy i Træna kommune, og dekker gårds- og bruksnr. 1/38 m.fl. 
Forslagsstiller, Træna kommune, ønsker å regulere eiendommene til friområde/park, badeplass/-
område, kai, veg, kirke, parkering m.m. Det skal legges vekt på rekreasjon og badeaktiviteter blant 
annet med en kiosk, badehus/servicebygg, grillplass samt en sandvolleyballbane. Hele planområdet 
dekker et areal på ca. 25,3 daa. 
 
Planområdet er ikke regulert tidligere, men omfattes av gjeldende kommuneplan for Træna kommune 
der planområdet på land er satt av til formål sentrumsformål. Planområdet benyttes i dag i hovedsak til 
havn, kjøreveg, badeplass og parkering. Forslagsstiller, Træna kommune, vurderer det til at 
reguleringsplanforslaget samsvarer med overordnet plan og at det derfor ikke er behov for 
konsekvensutredninger for området.  
 
 
Planprosess 

• 30.06.22 - Oppstartsmøte ble holdt 
• 19.09.22 – Kunngjøring blir sendt ut til berørte parter og offentlige instanser 
• 17.10.22 – Merknadsfrist for kunngjøring (minimum fire ukers høringsfrist). Det er viktig at man 

benytter denne muligheten, da det er i denne fasen det er minst ressurskrevende for alle 
parter å gjøre endringer/justeringer. 

• Oktober 2022 - Utarbeidelse av plan til 1. gangs høring – Kommunen overtar etter dette 
forslaget til detaljreguleringsplanen og det vil bli ny høringsfrist for utarbeidet planforslag. 

• Desember 2022 - 1. gangs høring 
• Januar/februar 2023 - 2. gangs høring 
• Februar/mars 2023 - Vedtak av reguleringsplanen 

http://www.landark.no/
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Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: 
LandArk as, adresse: Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf: 92 62 25 56,  
epost: landark@landark.no 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet m.m. er også lagt ut på Træna kommune sin 
hjemmeside http://www.trana.kommune.no 
 
Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi til Træna 
kommune, 8770 Træna eventuelt post@trana.kommune.no, innen 17.10.2022. 
 
 
Mvh 
 
Åsfrid Fagervik 
Overlandskapsarkitekt mnla 
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