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Registreres som utgående e-post under sak 2011/2244.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lars Smeland
Sendt: 5. oktober 2011 21:52
Til: harriet.reiestad@fmfi.no; Anders Bjordal (abjo@nve.no)
Kopi: bjarne.mjelde@vegvesen.no
Emne: Søknad om dispensasjon for utlegging av overskuddsmasse langs FV 98 over Ifjordfjellet

Viser til telefonsamtale med henholdsvis Harriet Reiestad hos fylkesmannen og Anders Bjordal i NVE i dag, torsdag 
05.10.2011, om den aktuelle søknaden fra vegvesenet om dispensasjon for utlegging av overskuddsmasse langs FV 98 
over Ifjordfjellet .

Undertegnede har hatt en samtale med saksbehandlerne i vegvesenet om saken i dag, og der kom det tilleggsopplysninger 
som krever en ekstra avklaring med fylkesmannen og NVE. På bakgrunn av dette sender kommunen denne meldingen.

Tiltaket
Den aktuelle overskuddsmassen fra parsell 4 skal legges permanent på strekningen fra kommunegrensa Tana/ Gamvik til 
profil 18700 på og langs eksisterende FV 98. Dette er en fortsettelse av arbeidet med utvidelse og oppgradering av FV 
98, som i år avsluttes ved kommunegrensa mellom Tana og Gamvik kommuner. Planen er å løfte veien inntil 2,5 m på 
den aktuelle strekningen med breddeutvidelse tilsvarende det som er gjort i parsell 4.

Endring i forhold til den opprinnelige søknaden om dispensasjon
For vegvesenet er det mest praktisk å legge nye rør til bekken som er en del av det verna Stuorrajohka/ Storelva 
vassdraget, som del av arbeidet med utlegging av overskuddsmassen. Planen er å lage et midlertidig bekkeløp utenom 
eksisterende bekkeløp mens arbeidet med nytt rør i det egentlige bekkeløpet gjennomføres. Det er hensiktsmessig å gjøre 
dette nå mens det er lite vann i den aktuelle bekken.

Tana kommune mener dette arbeidet kan gjennomføres selv om reguleringsplanen ikke er ferdigstilt, og er innstilt på å gi 
dispensasjon også til dette tiltaket.

Vi ber om snarlig tilbakemelding fra fylkesmannen og NVE.

MVH Lars Smeland

Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 3, 9845 Tana
Telefon +47 464 00 200, Telefaks 78 92 53 09
Lars Smeland
Plánejeaddji/ planlegger
Dir.innvalg + 47 464 00 268
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Statens Vegvesen Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Delegert vedtak

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2010/039935-057 2011/2244 Lars Smeland, tlf.: 46400268 06.10.2011

Søknad om dispensasjon etter pbl § 19 for utlegging av overskuddsmasse på Ifjordfjellet, 
parsell 5

Vi viser til søknad om dispensasjon for utlegging av overskuddsmasser langs ca 400 meter av FV
98 fra kommunegrensen Tana/Gamvik i retning Stuorrajohka/ Storelva, mottatt den 19.09.2011. 
Med hjemmel i delegert myndighet fra kommunestyret er det i dag fattet følgende 

VEDTAK:
Statens vegvesen innvilges dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 for å legge ut 
overskuddsmasser langs ca 400 meter av FV 98 fra kommunegrensen Tana/Gamvik i 
retning Stuorrajohka/ Storelva som omsøkt. Det gis også dispensasjon til å legge nye rør i
bekken som er en del av det verna Stuorrajohka/ Storelva vassdraget, som del av arbeidet 
med utlegging av overskuddsmassen. 

Det stilles følgende vilkår for dispensasjonen:
Kryssingen av bekken som er en del av det verna Stuorrajohka/ Storelva vassdraget, skal 
gjøres på en mest mulig skånsom og miljøtilpasset måte. Dette innebærer at tiltaket skal 
gjennomføres slik at det gir minst mulig endringer for eksisterende bekkeløp og at en 
unngår forurensing og avrenning til bekken. 

Begrunnelse:
Gjennom dispensasjonen vil tiltakshaver unngå å måtte etablere midlertidige deponier gjennom 
vinteren. Samtidig reduseres behovet for massetransport til anleggsområdet i parsell 5. Det er 
ikke påvist kulturminner, naturverdier eller andre interesser som blir negativt berørt av tiltaket.
Det er samtidig hensiktsmessig å foreta bekkekryssingen nå som det er lite vann i fjellet.

Saken har stor samfunnsmessig betydning og vil gi lavere utbyggingskostnader for utbedringene 
av FV 98 over Ifjordfjellet. Fordelene ved dispensasjonen vil derfor være langt større enn 
ulempene.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Tana kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og grunnene for klagen.  Dersom det klages så sent at det kan være uklart om klagen er sendt i rett tid, 
bes også oppgitt når denne meldingen kom frem.

Med hilsen

Svein Ottar Helander Lars Smeland
Utviklingsleder Planlegger

Kopi til:
Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen Statens hus 9815 Vadsø



Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Deres ref.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

i Med hilse

UÅÅÅ
Lars Silseth (e.f.)
seniorrådgiver

DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Vår ref.

11/2864

M OTTATT

6 OKT 2011

Settefylkesmann — klage etter plan- og bygningsloven

Dato

Fylkesmannen i Finnmark har påklaget vedtak av formannskapet i Tana kommune 05.05.2011
i sak 48/201lom dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for gjenoppføring av nedfalt
gamme ved Njårgajåvri. Formannskapet har behandlet klagen i møte 25.08.2011 og gjort
vedtak om ikke å ta den til følge.

Kompetansen som klagemyndighet i enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven er lagt til
fylkesmannen i henhold til § 1-9 femte ledd, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-2/09
pkt. 2.7. Som klager etter § 1-9 tredje ledd er imidlertid Fylkesmannen i Finnmark inhabil til å
behandle denne konkrete klagen, jf. forvaltningsloven § 6 første ledd.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet oppnevner derfor Fylkesmannen i Troms
som settefylkesmann til å avgjøre klagen. Hjemmel for dette vedtaket er forvaltningsloven § 9
andre ledd, jf. kgl.res. 10.11.1988. Det vises også til Miljøvemdepartementets rundskriv
T-6/96.

/777fic 7KaXtne /lOe
Anne Karine Moe
seniorkonsulent

Postadresse Kontoradresse Telefon Statsforvaltningsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8004 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Anne Karine Moe
N-0030 OSLO Org. nr. Telefaks 22 24 46 49
postmottak@fad.dep.no 972 417 785 22 24 95 17 akm@fad.dep.no



Vedlegg 1

Side 2



N V E

Adresseliste

Vår dato: 29 AUG 2011
Vår ref.: 201102457-2 kn/ihw
Arkiv: 611 Saksbehandler:
Deres dato: Inger Helene Waagaard Riddervold
Deres ref.: 22 95 94 37

Varanger Kraft Nett — 132 kV kraftledning mellom Varangerbotn og
Råkkocearro — Høring av melding og invitasjon til møte
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding om en ny 132 kV kraftledning som er
planlagt mellom Varangerbotn og Råkkocearro i Finnmark. Kraftledningen er ca 90 km lang, berører
Nesseby, Tana og Berlevåg kommuner, og vil i det vesentligste følge eksisterende 66 kV ledning.

Den omsøkte kraftledningen er nødvendig for å få ut elektrisitet fra utbyggingstrinn 2 på Råkkocearro
vindkraftverk. Full utbygging av trinn 2 på Råkkocearro forutsetter også at den planlagte 420 kV
ledningen til Statnett mellom Skaidi og Varangerbotn realiseres.

Varanger Kraft Nett har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i
plan- og bygningsloven med forskrifter.

Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltaket. Gjennom høring av meldingen ønsker NVE å
få innspill til hvilke utredninger som bør kreves fra tiltakshaver i forbindelse med konsesjonssøknad om
bygging og drift av anlegget.

Vi vil som tidligere avtalt holde orienteringsmøte for lokale og regionale myndigheter. Møtene avholdes
etter følgende plan:

Dato Tidspunkt Sted

Onsdag 14.9.2011

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

14:00 Rådhuset i Tana

M OTTATT

3 1 AUG 2011

Hvem

Nesseby og Tana kommuner

Vi håper på bred deltakelse både fra politisk ledelse og administrasjonen i kommunen, herunder
representanter for det faste utvalget for plansaker. Representanter for Fylkesmannen, fylkeskommunen,
Sametinget og Reindriftsforvaltningen blir også invitert til møtet på rådhuset i Tana.

På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen av meldingen. Varanger Kraft Nett vil  være
representert og orientere om prosjektet og forslag til utredningsprogram.

E-post. nve@nve no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon 09575, Internett- www.nve no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto 7694 05 08971

Hovedkontor Region  Midt-Norge '  Region  Nord Region Ser Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 I Kongens gate 14-18 :  Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn 18 Vangsvelen 73

Postboks 5091, Majorstuen .  7075 TILLER :  8514 NARVIK .  Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR
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Vedlagt følger to eksemplarer av meldingen. Meldingen er også tilgjengelig på
www.nve.no/kraftlednin er.  Vi ber om at ett eksemplar blir lagt ut i kommunen til offentlig ettersyn.
NVE vil kunngjøre høring av meldingen og utlegging til offentlig ettersyn i aktuelle aviser. Vi ber
videre kommunen vurdere å legge meldingen ut på sine internettsider, og å orientere aktuelle lokale
velforeninger, idrettslag, interesseorganisasjoner m.fl. om meldingen.

Eventuelle merknader til meldingen må sendes NVE innen  24. oktober 2011.

Med hilsen

i kkr .1.14)"

rne, ArJf.15Sa"?•c(6-44

f',,,ItLy\) 

1,oformod Eggan Inger Helene Waagaard Riddervold
seksjonssjef rådgiver

Vedlegg: To eksemplarer av søknaden

Adresseliste: Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 Berlevåg

Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana

Nesseby kommune v/teknisk avdeling, Rådhuset, 9840 Varangerbotn



Adresselis te  :

Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg
Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana
Nesseby kommune, Teknisk avdeling, Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 VADSØ
Finnmark fylkeskommune, 9815 VADSØ
Sametinget, Postboks 144, 9735 Karasjok
Reindriftsforvaltningen i Alta, Postboks 1104 Sentrum, 9504 ALTA
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok

Bellona, Boks 2141 Grtinerløkka, 0505 Oslo
Berlevåg Reiselivsforum, 9980 Berlevåg
Den Norske Turistforening, Youngstorget 1, 0181 OSLO
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7047 TRONDHEIM
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Region Nord-Norge, Postboks 217, 9482 Harstad
Finnmark Bonde — og Småbrukarlag v/Gro Sønvisen, Mathisdalen, 9518 Alta
Finnmark Bondelag, Postboks 1091, 9503 Alta
Finnmarkseiendommen (FeFo), Postboks 133, 9811 Vadsø
Fortidsminneforeningen i Finnmark v/ Jørgen Dahl, Aldrik Sepplæsgt. 15, 9800 Vadsø
Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo
Mattilsynet, Postboks 383, 2381 Brumunddal
Miljøstiftelsen Zero, Maridalsveien 10, 0178 Oslo
Natur og Ungdom Finnmark v/ Aslak Heika Hetta Bjørn, 9925 Svanvik
Natur og Ungdom, Postboks 4783, Sofienberg, 0506 OSLO
Naturvernforbundet i Finnmark, v/ Vera Eriksen, Postboks 258, 9735 Karasjok
NJFF Finnmark, Arbeidergt. 5, Postboks 26, 9915 Kirkenes
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593 Sentrum, 5806 BERGEN
Norges Naturvernforbund, Grensen 9 B, 0159 Oslo
Norsk Ornitologisk Forening, Sandgata 30 B, 7012 Trondheim
Reinbeitedistrikt 6 og 5 D Vårnjårga/ Varangerhalvøya, Rasengvn 2, 9840 Varangerbotn
Reinbeitedistrikt 7 Råggonjårga, Ringveien 43, 9845 TANA
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO
Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep., 0033 OSLO
Statnett SF, Postboks 5192, Majorstua, 0302 OSLO
Øst-Finnmark regionråd, Henry Karlsens plass 1, 9800 Vadsø

Til orientering:  
Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 OSLO
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO
Norsk institutt for by- og regionforskning, GaustadaWen 21, 0349 Oslo
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Forord

Varanger KraftNett AS planlegger å bygge en 132 kV ledning mellom
Varangerbotn i Nesseby kommune og konsesjonsgitte Råkkocearro vindpark i
Berlevåg kommune. Tiltaket krever konsesjon etter energilovens § 2-1 som
stiller krav til saksbehandling av denne type tiltak.

Ledningen bygges for å knytte Råkkocearro vindpark til sentralnettet.

Varanger KraftNett AS fremmer med dette melding i henhold til plan- og
bygningslovens kap. 14, med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.

Vadsø 14. april 2011

Kjell Eliassen

Styreleder i Varanger KraftNett AS

Melding 132 kV ledning Varangerbotn - Råkkocearro
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2 BEGRUNNELSE FOR TILTAKET

VARANGER KRAFT

Forsyningsområdet omfatter
kommunene Sør-Varanger, Vadsø,
Vardø, Tana, Nesseby, Båtsfjord og
Berlevåg. Nevnte kommuner eier til
sammen 100 % av aksjene i
konsernet. Forsyningsområdets
samlede areal er på ca. 13 800
kvadratkilometer, med et folketall på
ca. 25 000 (SSB 1.1.2010).

2.1 Behovet for anlegget

Formålet med ledningen er nettilknytning av trinn 2 av Råkkocearro vindpark.

Eksisterende regionalnett har ikke kapasitet for mer innmating enn 53 MW. En
vindpark med produksjon på ca. 200 MW har derfor behov for ny 132 kV ledning
til Varangerbotn. Full utbygging av trinn 2 betinger at den planlagte 420 kV
ledningen til Varangerbotn blir realisert. Det er imidlertid mulig å mate inn et
sted mellom 120 og 160 MW i dagens sentralnett i Varanger, uten at 420 kV
ledningen dit er realisert. Dette vil  bli vurdert nærmere i konsekvensutredningen.

Begrunnelsen for vindparken og dermed ledningen er nærmere beskrevet i NVEs
"Bakgrunn for vedtak" for konsesjon Råkkocearro vindpark (Varanger
KraftProduksjon AS- Råkkocearro vindkraftverk - Bakgrunn for vedtak av 7. juni
2010).

2.2 Innpassing i kraftsystemutredningen
Kraftledningen vil ligge innenfor utredningsområde 22, der Varanger KraftNett er
utredningsansvarlig selskap.

Den nye kraftledningen er delvis omtalt i kapittel 6.2.7 i kraftsystemutredningen
for Finnmark 2010-2020:

Der er til nå forhåndsmeldt flere vindkraftparker med samlet ytelse på 730 MW.
Fremtidig lokalisering av vindkraft ser derfor ut til å bli på strekningen Båtsord
til Berlevåg nordvest på Varangerhalvøya. Utbygging av ett eller flere vindkraf-~
tverk på strekningen Vadsø-Smelror-Båtsqord vil kreve oppisolering til 132 kV
nivå. Utbygging av vindkraft utover ca. 100 MW på strekningen vil etter nærmere
vurderinger føre til at strekningen Båtsgord-Kobbkroken-Varangerbotn må
oppgraderes til 132 kV.

Melding 132 kV ledning Varangerbotn - Råkkocearro Side 3



3 LOVBESTEMMELSER OG SAKSBEHANDLING

&I iyeARANGER KRAFT

3.1 Energiloven
Det planlagte anlegget er konsesjonspliktig etter energilovens § 3-1, som slår
fast at anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk
energi ikke kan bygges, eies eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder
ombygging eller utvidelse av bestående anlegg.

3.2 KU etter plan - og bygningsloven
For kraftledninger med spenning 132 kV eller høyere og en lengde på mer enn
20 km krever lovverket at det utarbeides en melding og senere en
konsekvensutredning (KU), som skal legges ved søknaden om bygging (jf.
forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, 26. juni 2009).

3.3 Oreigningslova
Den største grunneieren er Finnmarkseiendommen. Tiltakshaver tar sikte på å
komme til en minnelig ordning med dem og de berørte, private grunneierne.

Søknad om ekspropriasjonstillatelse og forhåndtiltredelse kan bli aktuelt dersom
minnelig ordning med grunneierne ikke kan oppnås.

3.4 Andre sektorlover
Prosjektet må også i tiltrekkelig grad klareres mot kulturminneloven, jordloven,
naturmangfoldloven m.fl.

3.5 Behandling av meldingen
Det er NVE som er ansvarlig for konsesjonsbehandlingen. NVE kunngjør
meldingen i pressen og sender meldingen på høring til lokale myndigheter og
organisasjoner før utredningsprogrammet fastsettes.

Alle som har interesser i denne sammenheng kan sende en skriftlig
høringsuttalelse elektronisk på e-post til nvenve.no, via nettskjema på
www.nv .n kraftlednin r eller per post til NVE, pb 5091 Majorstuen, 0301
Oslo, innen en frist satt av NVE.

Kopi sendes til: Varanger KraftNett AS, 9815 Vadsø.

Kontaktdata finnes også på siste side i denne meldingen.

Ved høring av meldingen vil NVE arrangere et åpent folkemøte der det vil bli
orientert om saksgangen og utbyggingsplanene. Tidspunkt og sted for møtet vil
bli kunngjort i lokalaviser. På bakgrunn av innsendte høringsuttalelser og egne
vurderinger, fastsetter NVE et utredningsprogram. Utredningsprogrammet vil
sette krav til hvilke utredninger som må gjennomføres før Varanger KraftNett
kan sende inn konsesjonssøknad for prosjektet.

Deretter må tiltakshaver sørge for at påkrevde utredninger gjennomføres, før
søknaden kan sendes NVE. NVE legger søknaden ut på ny høring, arrangerer nye

Melding 132 kV ledning Varangerbotn - Rakkocearro Side 4
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1.1 Kort oppsummering
Formålet med denne meldingen er å gjøre kjent at Varanger KraftNett har startet

••• planleggingen av en ny 132 kV kraftledning mellom Varangerbotn i Nesseby
kommune og Kobbkroken/ Råkko earro i Berlevåg kommune. Ledningen
passerer gjennom Tana kommune.

i.•
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1  INNLEDNING

.1/kRANGER KRAFT

Begrunnelsen for ledningen er nettilknytning av trinn 2 av Råkkocearro vindpark
(Figur 1-1), hvor total installert ytelse for vindparken blir 200 MW.

Figur 1- 1. Planlagt vindpark på Råkkocearro (visualisering).

Ledningen, som vil gå mellom vindparken og Varangerbotn transformatorstasjon
(Figur 4-1) via Leirpollen (Figur 4-5) Kobbkroken (Figur 4-6) transformator-
stasjoner, blir ca. 90 km lang. Den vil i det vesentligste følge eksisterende 66 kV
ledning (Figur 1-2). Eksisterende 66 kV ledning vil bli sanert etter idriftsetting av
ny 132 kV ledning.

Ledningen er kostnadsberegnet til 135 MNOK. I tillegg kommer kostnader for
ombygging av Kobbkroken og Leirpollen transformatorstasjoner til 132 kV, samt
et nytt 132 kV bryterfelt i Varangerbotn trafostasjon. Videre tilkommer kostnader
for sanering av eksisterende 66 kV.

Meldingen innholder en beskrivelse av antatte virkninger for miljø og samfunn
samt et forslag til utredningsprogram. Dette er Varanger KraftNett sitt forslag til
hva som skal utredes nærmere i konsekvensutredninger før konsesjonssøknad
sendes. Hovedhensikten med denne meldingen er å informere om planene og å
få inn synspunkter om planene og det foreslåtte utredningsprogrammet.

Virkningene av den nye ledningen vurderes så langt som små da den i hovedsak
kun erstatter en lednings om allerede finnes. Ny ledning er imidlertid noe større
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og vil bygges ved siden av eksisterende, før denne saneres. Innspill i hørings-
fasen og senere konsekvensutredning vil vise om nye ledning bør ligge på øst-
eller vestsiden av eksisterende 66 kV ledning. Informasjon så langt tilsier at en
plassering på vestsiden kan være mindre konfliktfylt enn østsiden i forhold til
natur og miljø. Hensyn til blant annet naturreservatet i Hånådalen, bebyggelsen
i Austertana og fritidsboliger langs Kongsfjordelva, ligger bak slike vurderinger.

Figur 1-2. Eksisterende 66 kV ledning mellom Leirpollen transformatorstasjon
og Hånådalen i Tana.

Bygging av en ledning som erstatning for en gammel, gir også muligheter for en
viss tilpasning til dagens og fremtidig arealbruk gjennom trasåjusteringer. I
kommende konsekvensutredning vil slike muligheter vurderes nærmere.

1.2 Tiltakshaver og dennes virksomhet
Varanger Kraft AS ble etablert i 1938, omdannet til aksjeselskap i 1994 og
konsern i 2003.

Varanger KraftNett AS eies 100 prosent av Varanger Kraft AS og har hoved-
kontor i Vadsø, men har også distriktskontor i Sør-Varanger, Nesseby og
Berlevåg. Selskapet har 27 ansatte.

Varanger KraftNett AS eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og
fordelingsnettet i Øst-Finnmark, totalt ca. 260 km regionalnett og ca. 2 800 km
fordelingsnett. Dette omfatter både høyspentnettet som overfører kraften og
lavspentnettet som fordeler kraften til den enkelte kunde.
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Byggestart er planlagt tidlig i 2014 og byggetiden er beregnet til 2 år.

folkemøter og møter med lokale myndigheter. På bakgrunn av søknaden og
mottatte innspill fra høringsinstanser, foretar NVE en samlet vurdering og fatter
et vedtak. Olje- og energidepartementet (OED) er klageinstans.

3.6 Fremdriftsplan
Fremdriften for ledningen vil bli tilpasset fremdriften for vindparken. Tabell 3-1
viser antatt fremdrift for planlegging av ledningen.

Tabell 3- 1. Mulig fremdrift for 132 kV ledning Varangerbotn —Råkkocearro.

Figur 3-1. Fjellet Råkkocearro sett fra luften.
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4.1 Meldte løsninger og planer for gjennomføring
Den meldte løsningen er vist i oversiktskart i Figur 4-4. Mer detaljerte kart finnes
i vedlegg 1. Trasåen mellom Varangerbotn transformatorstasjon (Figur 4-1) og
planlagte Råkkocearro vindpark er ca. 90 km lang og vil gå via Leirpollen (Figur
4-5) og Kobbkroken (Figur 4-6) transformatorstasjoner. Den nye ledningen bygges
i omtrent samme traså som eksisterende 66 kV ledning. Eksisterende ledning
saneres når ny ledning er satt i drift.

Basert på de forutsetninger en kjenner i dag, antas det at den nye kraftledningen
kan få spesifikasjoner som vist i Tabell 4-1.

Tabell 4-1. Antatte spesifikasjoner for 132 kV ledningen mellom Varangerbotn
og Råkkocearro.

Trasåle dning Ca. 90 km

Spennin Driftsspenning 132 kV

Isolasjonsnivå 145 kV

Linetype 3 x  FeAl 240 (eller tilsvarende)*

Mastetyper Tremaster med ståltravers

Normale er 12-16 meter

isolatorer Glassisolatorer, alternativt benyttes komposittisolatorer
Normal rilengder 150 - 350 m

*Linedimensjon kan bli revurdert under konsesjonsbehandlingen.

Langs en 132 kV kraftledning kreves det av sikkerhetshensyn normalt et 29
meter bredt byggeforbudsbelte, som illustrert i Figur 4-2. De viktigste
restriksjonene innenfor det klausulerte arealet er byggeforbud og at ledningseier
har rett til å foreta skogrydding.

Figur 4-1. Varangerbotn transformatorstasjon (Nesseby) ligger på sørsiden av
E6. Bildet viser også dagens 66 kV ledning ut fra stasjonen.

Melding 132 kV ledning Varangerbotn - Råkkocearro Side 6



ørie

8101

tas

amai

Figur 4-3. Masteskisse som viser størrelsesforholdet mellom eksisterende 66 kV
tremast og planlagt 132 kV tremast.

Transformatorstasjon i vindparken

I anleggskonsesjonen for Råkkocearro vindpark er det beskrevet en
transformatorstasjon innenfor planområdet, med transformator med ytelse på
inntil  35  MVA og omsetning 66/22 kV. Transformatorstasjon for trinn 2 er ikke
nevnt i anleggskonsesjonen. Anleggskonsesjonen for vindparken har

alie referansenummer: NVE 200707841-29.

Det inkluderes i meldingen en ny  132  kV innendørs trafostasjon på Råkkocearro,
installert ytelse inntil  250 MVA,  med nødvendig bryterbestykning.

ais

9 5m

Faseavst Faseavsi
5 m 5 m

1 )
En fose

Byggeforbudsbelte / Ryddebelte  29  m

En kura

9 5 m

Figur 4-2. Skisse av 132 kV tremast og byggeforbudsbelte.

132 kIT tremast 66 kV tremast
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Tiltak i eksisterende transformatorstasjoner
I Varangerbotn transformatorstasjon vil det bli behov for å utvide eksisterende
132 kV bryteranlegg med ett bryterfelt. Kobbkroken og Leirpollen
transformatorstasjoner vil bli bygget om til 132 kV. Det vil bli vurdert om
Kobbkroken transformatorstasjon skal flyttes.

Kostnader
Selve ledningen er kostnadsberegnet til 135 MNOK. I tillegg kommer kostnader
for ny transformatorstasjon i Råkkocearro vindpark, ombygging av Kobbkroken
og Leirpollen transformatorstasjoner til 132 kV, samt et nytt 132 kV bryterfelt i
Varangerbotn trafostasjon. Videre tilkommer kostnader for sanering av
eksisterende 66 kV.

Leirpollen transformatorstasjon må bygges om til 132 kV. Det planlegges inn- og
utgående 132 kV avgang, samt ett transformatorfelt. I tillegg bestykkes
stasjonen med nødvendige 22 kV avganger. Kostnaden for stasjonen er beregnet
til 19 MNOK. Det er tatt utgangspunkt i et utendørsanlegg.

Kobbkroken transformatorstasjon må bygges om til 132 kV. Det planlegges
inngående 132 kV avgang fra Leirpollen (Varangerbotn), utgående 132 kV
avgang til Råkkocearro, transformatorfelt 132/22 kV samt transformatorfelt
132/66 kV. I tillegg kommer nødvendige 22 kV avganger. Kostnaden for
stasjonen er beregnet til 30 MNOK. Det er tatt utgangspunkt i et utendørsanlegg.

Etablering av nytt bryterfelt i Varangerbotn med 2-brytersystem har en beregnet
kostnad på 4 MNOK.

Sanering av dagens 66 kV ledninger på strekningen er beregnet å koste kr
150.000,- per km. Det vil si en beregnet totalkostnad 13 MNOK. Kostnadene er
oppsummert i Tabell 4-2.

Transformatorstasjonen i vindparken er beregnet til å koste 55 MNOK.

Tabell 4-2. Oppsummerte kostnader

Transformatorstasjon i vindparken

90 km 132 kV luftledning

Ombygging av Leirpollen transformatorstasjon til 132 kV
(utendørsanlegg)

Ombygging av Kobbkroken transformatorstasjon til 132 kV
(utendørsanlegg)

Nytt bryterfelt i Varangerbotn transformatorstasjon
Sanering eksisterende 66 kV ledning

Sum

NOK
55 mill.

135 mill.

19 mill.

30 mill.

4 mill.
13 mill.

256 mill.
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Figur 4-4. Oversiktskart som viser traså for ny 132 kV ledning mellom
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Figur 4-5. Leirpollen transformatorstasjon i Tana.

Figur 4-6. Kobbkroken transformatorstasjon i Berlevåg.

,VARANGER KRAFT
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4.2 Dagens arealbruk
Varangerbotn transformatorstasjon (Figur 4-1) i Nesseby ligger på sørsiden av
E6. Planlagt ledning vil krysse europaveien parallelt med eksisterende 66 kV-

rat ledning nordover. Videre vil ledningen gå over myrområder (Varangerbotnmyra)
før den krysser kommunegrensen mot Tana og følger Hånådalen 18,5 km
nordover til Austertana. Vinterstid følger godkjente snøskuterløyper delvis
samme traså som eksisterende ledning gjennom Hånådalen. Ny ledning vil ikkeari
være til hinder for denne aktiviteten.

Ledningen vil passere gjennom bygda Leirpollen i Austertana, krysse RV890, gå
over Julelva og følge på nordsiden av denne i Juladalen ca. 7 km. Deler av
snøskuterløypene sammenfaller også her med kraftledningstrasåen.

Videre vil ledningen gå opp på snaufjellet og inn i Berlevåg kommune
(Kongsfjordfjellet). Ledningen følger RV890 i Kongsfjorddalen ned mot
Kobbkroken transformatorstasjon.

Ledningen går gjennom Varnjarga reinbeitedistrikt i Nesseby kommune og
Rakkonjarga reinbeitedistrikt i Tana og Berlevåg kommuner (kilde:
reindriftskart.no).

ree

ima

ark,

Figur 4-7. Vedlikehold av dagens ledning på Kongsfjordfjellet.
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4.3 Om plassering av ledningen
Det foreligger ingen tekniske føringer som tilsier at ledningen må bygges på den
ene eller den andre siden av eksisterende ledning. Dersom det er ønskelig for å
gi en optimal trasåføring i forhold til arealbruk, kan ny ledning krysse dagens
ledning. Dette vil vi se nærmere på i det videre arbeidet. Kartet i Figur 4-4 er
derfor bare en antydning av trasåen for ny ledning.

Det vi har sett av utfordringer så langt, er naturreservatet i Hånådalen, som
eksisterende ledning krysser. I det kommende arbeidet vil det bli vurdert om
ledningen kan legges utenom reservatet eller strekkes over slik at
mastepunktene plasseres utenfor området. Videre må bebyggelsen i Austertana
hensyntas. Det er ikke sikkert en ren parallellføring med dagens traså er beste
løsning. Kanskje må dagens traså krysses for å gi en optimal plassering.

Utfordringer finnes også på Kongsfjordfjellet og i Kongsfjorddalen, hvor det er
mange hytter, og ikke minst reindriftsinteresser. Innspill til meldingen vil bidra til
en optimal trasåføring innenfor en begrenset sone nær dagens ledning.

Figur 4-8. Deler av bygda Leirpollen i Austertana.

5 ANDRE VURDERTE LØSNINGER
Det er ikke vurdert andre løsninger. Behovet for ledningen er begrunnet i å få ut

vindkraftproduksjonen fra konsesjonsgitte Råkko earro vindpark i Berlevåg. Den
meldte ledningen er den billigste og beste måten å få til dette, samtidig som man
opprettholder funksjonen til den eksisterende 66 kV ledningen. Vi vektlegger
også det faktum at den nye ledningen benytter tilnærmet samme trase som den
eksisterende. Denne ble bygget tidlig på 1970-tallet, slik at både bebyggelse og
annen infrastruktur er tilpasset dens eksistens.

Melding 132 kV ledning Varangerbotn - Råkkocearro Side 12



U VARANGER KRAFTnett

5.1 Jordkabel som alternativ til luftledning

Det fremmes ofte krav om bruk av jordkabel i stedet for bruk av luftledning på
(hele eller) deler av tras&n i kraftledningsprosjekt. Dagens kablingspolicy er blitt
utviklet gjennom en rekke enkeltvedtak og klagebehandling i Olje- og
energidepartementet. Ikke minst er det fastsatt klare rammer gjennom NOU
1995:20 og St.prp. nr. 19 (2000-2001). Der går det klart frem at det ikke
tilrådes å legge jordkabel ut fra helsehensyn, verken for nye eller eksisterende
ledninger, og videre at jordkabling på de høyeste spenningsnivåene først og
fremst bør vurderes på kortere strekk ved sterke miljøhensyn eller store
estetiske ulemper.

Fordelene med jordkabel i stedet for luftledning er først og fremst av estetisk art
og det faktum at jordkabel krever et mindre byggeforbudsbelte. Kabling vil
imidlertid ikke være en miljømessig forbedring i alle tilfeller. Dette gjelder særlig
for anlegg på høyere spenningsnivå og anlegg utenfor tettbygde områder. For
kabling på høye spenningsnivå er det behov for brede grøfter, og sprengning
(med mer), som kan lage åpne og varige sår i landskapet.

På grunn av kostnadsmessige og driftstekniske forhold er det relativt sjelden at
jordkabel blir valgt. Et kabelanlegg har betydelig høyere kostnader enn
luftledninger, spesielt ved høye spenninger og der det kreves stor
overføringsevne.

Kabelanlegg har også noen tekniske ulemper i forhold til luftledninger:

. Innskutte kabler i kraftledninger påvirker driftssikkerheten da spesielt
endepunktene og skjøtene har større sannsynlighet for feil enn kabelen for
øvrig. For 132 kV anlegg regnes det med at det er omtrent like mange feil
per km jordkabel som per km luftledning. Reparasjonstiden er derimot
mye lenger for kabler enn for luftledninger, og konsekvensen av feil på
kabelanlegg kan derfor bli mye større enn konsekvensen av feil på
høyspentledning (luftledning).

• Fleksibilitet under drift ved kortvarig å kunne øke strømmen ut over
nominell verdi, er mindre for jordkabler enn for luftledninger.

• Ved kabelanlegg øker jordstrømmen sterkt og vil kunne kreve økt
kapasitet på nettets jordslutningsspoler.

• Ved lengre kabeloverføringer kommer også behov for reaktorer for å
motvirke at ladestrømmen tar opp plass i kablene

Med bakgrunn i det ovenstående ønskes det ikke å benytte jordkabel i dette
prosjektet.
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6 FORHOLDET TIL OFFENTLIGE PLANER
I Nesseby kommune vil planlagt ledning gå over landbruks-, natur- og
friluftsområder (LNF) uten bestemmelser om spredt boligbygging. Bortsett fra
passering av et naturreservat i Hånådalen går ledningen hovedsakelig gjennom
LNF-områder i Tana kommune. Ved Øvre Leirpollen og Austertana er det satt av
et område for fremtidig alpinanlegg i nærheten av ledningstrasåen. Overordnet
arealplan for Berlevåg kommune er under bearbeidelse.

7 ANDRE NØDVENDIGE TILTAK OG TILLATELSER
Varnjarga reinbeitedistrikt i Nesseby kommune og Rakkonjarga reinbeitedistrikt i
Tana og Berlevåg kommuner blir berørt av tiltaket. Reinbeitedistriktene trekkes
tidlig inn i utredningsprosessen, og konsekvensutredning utføres i nær dialog
med dem.

Kommunene vil kontaktes ved gjennomføring av konsekvensutredning og
søknad, for nærmere avklaring av eventuelle planer ved eller i ledningstrasåen.

Nødvendige avklaringer vil også gjøres med Forsvaret og Avinor.

Figur 7-1. Eksisterende 66 kV ledning gjennom Hånådalen.

Ej iyeARANGER KRAFT

8 VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN
Prosjektets virkninger for miljø og samfunn skal vurderes på grunnlag av
foreliggende opplysninger. Nedenfor har vi kort beskrevet verdier og interesser i
områder som den nye ledningen vil passere gjennom eller vil være synlig fra.
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8.1 Landskap og visuelle virkninger
Landskapsregionene som passeres er Fjordene i Finmark (40), Dalbygdene i
Finnmark (41), Varangervidda (45) og Kystbygdene i øst-Finnmark (41) (jf.
Nasjonalt referansesystem for landskap, NDOS-rapport 10-2005). Karakteristisk
for disse områdene er lav karrig vegetasjon og blokkhav. Unntaket er Hånådalen,
hvor det er frodigere. Det finnes flere andre ledninger i området.

Antatte virkninger av planlagt ledning
Ny ledning vil bygges omtrent i samme trasé som eksisterende 66 kV ledning. Ny
132 kV ledning vil være noe høyere (ca. 3 m) og noe bredere og dermed ruve
mer i landskapet enn dagens ledning.

rui 8.2 Kulturminner og kulturmiljø
De aktuelle områdene har lange tradisjoner knyttet samisk bruk og reindrift.
Automatisk fredete fangstlokaliteter og bosetnings-/aktivitetsområder preger

ra derfor nærområdene til ledningene i Nesseby kommune sør for Luftjokdalen og
ved fjellet Stourra Båksavårri (kulturminnesok.no).

- I Hånådalen er det ingen registrert kulturminner. I Austertana finnes bosetnings-
og aktivitetsområder fra samisk jernalder (automatisk fredet).

På Kongsfjordfjellet i Berlevåg finnes også automatisk fredete fangstlokaliteter og
bosetnings- og aktivitetsområder nær trasen. Størst tetthet av slike funn finnes
imidlertid i bukten ved Kongsfjord.

Antatte virkninger av planlagt ledning
liNg1

Det er så langt ikke identifisert direkte konflikt mellom planlagt ledning og
registrerte kulturminner i Berlevåg eller Tana kommuner. Den nye ledningen vil
(som også den eksisterende) være synlig fra flere kulturminner, noe som kan gi
indirekte konflikt ved at ledningen reduserer opplevelsesverdien av kulturmiljøet.

Lokalitetene i Nesseby bør kunne unngås med god planlegging av mastepunkt.

8.3 Friluftsliv
Berørte områder brukes til friluftsliv som fotturer, ski, hundekjøring, sopp- og
bærplukking. Utfart ved hjelp av snøskuter er svært utbredt.

Det er noen få, enkle fritids-/utmarksbygg i Hånådalen. I Austertana og langs
.lulelva er det flere hus som benyttes som fritidsbolig. Det største og viktigste
hytteområdet langs berørt strekning, finnes imidlertid langs FV890 nord for
Kongsfjordfjellet i Berlevåg kommune (Figur 8-1). Over hundre fritidsboliger er

ie 
registrert på en ca. 15 km lang strekning mellom Store Buevannet og Vesterbotn
langs Kongsfjordelva (Nordatlas.no).

Antatte virkninger av planlagt ledning
Ny ledning vil erstatte den eksisterende og antas generelt å gi små virkninger for
friluftslivet i området. For blant annet hytteområdet langs Kongsfjordelva kan
bygging av ny ledning gi muligheter for tilpasninger til dagens friluftslivs- og
hytteinteresser.

You
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Figur 8-1. Hytter i Kongsfjorddalen - og dagens 66 kV ledning.
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8.4 Naturmiljø og naturens mangfold
Naturtyper og vegetasjon
Lavereliggende områder preges av myrer med flere tjern og storvokst vierkratt
omkring elver. I Hånådalen og Julelvdalen/Juladalen finnes frodig bjørkeskog og
deler av den er karakterisert som viktig bjørkeskog med høgstauder
(BN00051714, Hånådalen og BN00051715, Julelvdalen; Naturbase 2011). I
Nesseby går den eksisterende kraftledningen gjennom et svært viktig område
med palsmyr (BN00051762, Vuotnabatjeaggi; Naturbase 2011). Den sårbare
polarvalmuen er registrert i området rundt Austertana.

Antatte virkninger av planlagt ledning
Vegetasjonen i de høyereliggende delene av trasen (som utgjør hoveddelen av
traseen) er sparsom og i hovedsak kortvokst. Virkningene på vegetasjon og
naturtyper for denne strekningen utgjør i hovedsak mulige arealtap av
representativ flora for området. Ny ledning vil kunne medføre tap av viktige
naturområder og sjeldne arter i forbindelse med den frodige edellauvskogen i
Hånådalen.

Fugl
Varangerbotnmyra like nord for transformatorstasjonen, samt myrområder
videre nordover er påviste yngleområde for en rekke fuglearter. Krattskogen har
stor tetthet og artsrikdom av småfugl, bl.a. hekker de mer sørlige artene
måltrost og trepiplerke. I et belte med lavere vierkratt er sivsanger vanlig. I
våtmarksområdet med fuktig myr og flere tjern hekker bl.a. toppand, stokkand,
grønnstilk, sotsnipe, brushøns, svømmesnipe og rødnebbterne. Lenger vest er
myrene tørrere og fuglelivet mer sparsomt, med lappspurv som en karakterart.

Antatte virkninger av planlagt ledning
Fordi ledningen i grove trekk vil følge traseen til eksisterende 66 kV ledning, og
denne skal saneres, antas virkningene av den planlagte ledningen å bli små i
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Annen terrestrisk fauna
I Nesseby kommune og videre i Hånådalen i Tana, finnes viktige
vinterbeiteområder (vierkratt) for elg. Det yngler fjellrev på Varangerhalvøya og
det er også igangsatt et vitenskapelig prosjekt for å styrke bestanden i området.

Antatte virkninger av planlagt ledning
Fordi ledningen i grove trekk vil følge traseen til eksisterende 66 kV ledning, og
denne skal saneres, antas virkningen i driftsfasen å bli liten. Fjellrev er følsom for
forstyrrelse i yngletiden, og anleggsarbeid i denne perioden vil kunne få negativ
konsekvenser.

Ryddegater for kraftledninger vil gi økt oppslag av lauvkratt, som forbedrer
beiteforholdene for hjortevilt. Elg viser i liten grad unnvikelsesadferd i forhold til
tekniske inngrep som kraftledninger. Virkningen av anleggsfasen vurderes å gi
liten negative effekt for elg.

11=

driftsfasen. I anleggsfasen vil fugl i området forstyrres av anleggsarbeidet. Hvis
anleggsarbeid kan unngås i de mest følsomme områdene i hekketiden om våren,
antas virkningene for fuglelivet å bli små.

8.5 Reindrift
Den planlagte ledningen vil berøre reinbeiteland tilhørende Varnjarga
reinbeitedistrikt i Nesseby kommune og Rakkonjarga reinbeitedistrikt i Tana og
Berlevåg kommuner. Den sørlige delen av ledningen, mellom Varangerbotn og
Austertana krysser mange viktige drivingsleier mellom vinterbeiteområder i indre
strøk og barmarksbeitene nærmere kysten. Dette området brukes i hovedsak av
reinen høst og tidlig vinter. Trasåen videre nordover går gjennom områder som
brukes av rein hele barmarksperioden. Den nordligste delen av trasåen krysser
kalvingsområder.

,4>

Figur 8-2. Rein fra Råkkocearro.
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Antatte virkninger av planlagt ledning
Den nye 132 kV ledningen skal hovedsakelig følge trasåen for eksisterende 66 kV
ledning. 66 kV ledningen vil saneres når den nye ledningen settes i drift.
Virkningen av den nye ledningen vil i driftsfasen neppe få vesentlig større
virkning for reindrift enn virkningene av dagens ledning. Forstyrrelser i
anleggsfasen kan imidlertid være negativt. Dette gjelder særlig de viktige
drivingsleiene som krysser trasåen flere steder, og kalvingsområder helt nord i
det berørte området. Virkningen i anleggsfasen vil være svært avhengig hvor
godt anleggsarbeidet koordineres med reindriftas bruk av området. Ved bygging
av den nye ledningen kan man vurdere mindre trasåjusteringer til det beste for
reindrifta.

8.6 Jord - og skogbruk
Det finnes noe dyrka mark i Austertana og i Juladalen. Drivverdig skog er ikke
registrert (jf. innsynsiøsningen på www.sko o landska .no).

Antatte virkninger av planlagt ledning
Mastepunkter for ny ledning vil i størst mulig grad tilpasses behov knyttet til
jordbruksdriften i Austertana, slik at virkningene av ny ledning blir minimal.

8.7 Verneinteresser
Nord i Hånådalen (Tana) går dagens ledning gjennom et naturreservat
(W00002496, Hånådalen, Naturbase) for edelløvskog/rike løvskoger (Figur 8-3).
Ny ledning vil passere i det samme området, men justeringer for å berøre
naturreservatet minst mulig, vil bli utredet.
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Figur 8-3. Hånådalen naturreservat krysses av eksisterende 66 kV ledning.
Kilde: nordatlas.

Det varig verna vassdraget, Nyborgelva (Bruelva) krysses like nord for
transformatorstasjonen i Varangerbotn. Vassdraget ble verna i forbindelse med
Verneplan I (St.prp. nr. 4, 1972-73). Det er myrkomplekset, med permanente
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frostformer og rikmyrpartier, som har særlig interesse. Vernet innebærer at
vassdraget er verna mot kraftutbygging. Andre inngrep kan bli foretatt uten at
vernebestemmelsene hindrer det.

Julelva i Austertana er et varig verna vassdrag som også passeres av ledningen.
Det 338 km2 store vassdraget ble verna i forbindelse med Verneplan III for
vassdrag. Kulturvitenskapelige interesser med sentral betydning for samisk jakt-
og fangstkultur ble lagt til grunn sammen med naturvitenskapelige verneverdier
(St.prp. nr. 89, 1984-85).

8.8 Forholdet til inngrepsfrie naturområder
Den planlagte ledningen vil følge eksisterende ledninger og veier og kun medføre
minimale endringer i inngrepsfrie naturområder i Norge (INON, Direktoratet for
naturforvaltning 2010). Siden eksisterende ledning saneres, blir det enkelte
steder forskyvning av inngrepsfrie areal. Detaljene vil bli nærmere beskrevet i
konsekvensutredningen.

8.9 Forsvar
Forsvaret har interesser i området. Det er så langt usikkert i hvilken grad tiltaket
vil ha noen innvirkning på disse interessene.

8.10 Flytrafikk
Ny 132 kV ledning vil følge eksisterende ledning som saneres og vil i så måte
ikke medføre økt omfang av inngrep som piloter skal forholde seg til. Ledningen
vil merkes forskriftsmessig. Trasen vil bli forelagt Avinor.

8.11 Støy
Det er tre hovedtyper støy fra ledningen:

1. Koronastøy/ledningskorona
2. Isolatorkorona/glimtutladninger
3. Kontaktstøy/gnistutladninger

1. Koronastøy/ledningskorona

Dette skyldes partielle utladninger ved lederoverflaten. Støyen fra utladningene,
koronastøy, oppleves som knitring særlig i fuktig vær, snøvær og rimfrost.
Korona er imidlertid mer fremtredene ved økt spenning fra 132 kV og oppover.
Lite linetverrsnitt i forhold til strøm vil forsterke koronastøyen. I vårt tilfelle med
en 132 kV ledning med en ventet årsmiddelverdi på strøm på ca.350 A og et
tverrsnitt ekvivalent med FeAl 240, vil det ikke bli hørbar støy av vesentlig art fra
ledningen.
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2. Isolatorkorona/glimtutladninger

Dette er partielle utladninger fra isolatoroverflate eller mellom isolator og
innstøpning av pigg, bolt eller kappe. Det vil for omsøkte anlegg bli benyttet nye
moderne isolatorer og faren for isolatorkorona anses å være minimal.

3. Kontaktstøy/gnistutladninger

Dette oppstår først og fremst på grunn av løse og dårlige forbindelser, samt
mangelfull jording. Eksempler på dette kan være løse klemmer eller
skålisolatorer som ikke har god kontakt mellom de enkelte leddene. Støyen
skyldes korte utladninger mellom elektrodene. Kontaktstøy kan medføre støy på
radioer og mobiltelefoner spesielt i fuktig og kaldt vær. Vi anser faren for
kontaktstøy fra en ny ledning som liten. Ved regelmessig vedlikehold av
ledningen som for eksempel bruk av termografering, vil faren for kontaktstøy når
ledningen blir eldre, være liten.

8.12 Elektromagnetiske felt og helse
Kraftledninger omgir seg med lavfrekvente elektriske og magnetiske felt.
Elektriske felt skyldes ladningsforskjeller og er uttrykk for hvilke krefter som
virker på en ladet partikkel som befinner seg i feltet. Magnetiske felt oppstår ved
at ladete partikler er i bevegelse. Som en kortform omtales ofte disse feltene
som "elektromagnetiske felt". Dette uttrykket må ikke forveksles med
"elektromagnetiske bølger", som generelt utstråler energi.

Det er usikkerhet omkring helsemessige virkninger av lavfrekvente magnetfelt.
Temaet ble i 1995 behandlet i en offentlig utredning. NOU (Norges Offentlige
Utredninger) rapport nr 1995:20 inneholder forslag til en forvaltningsstrategi
vedrørende elektromagnetiske felter og helse. Rapporten er utarbeidet for Sosial-
og helsedepartementet av en tverrdepartemental embetsgruppe. Det
konkluderes med at "  Verken epidemiologiske eller eksperimentelle data gir
grunnlag for å klassifisere lavfrekvente elektromagnetiske felt som
kreftfremkallende. Det er heller ikke funnet sikre vitenskapelige holdepunkter for
at andre sykdommer, skader eller plager kan være forårsaket av
elektromagnetiske felt av en art og styrke som man kan bli eksponert for i
dagliglivet eller i de fleste yrker. Epidemiologiske undersøkelser taler for at
leukemi forekommer oftere blant barn som bor nær kraftledninger enn hos andre
barn, men de foreliggende data er ikke tilstrekkelige til å avgjøre en
årsakssammenheng. Avgjørende spørsmål om eventuelle biologiske
virkningsmekanismer, dosedefinisjon og dose-effektrelasjon er ubesvarte."

Den sier videre at det er ingen enkel sammenheng mellom elektriske og
magnetiske felt, og at det derfor er uklart om det er det elektriske eller
magnetiske feltet som har en virkning, dersom det overhodet er noen av dem.
Elektriske felt fra kraftledninger dempes imidlertid i betydelig grad av blant annet
husvegger og vegetasjon. Studier synes dessuten å peke i retning av magnetiske
felt som mulig årsak, dersom det er en helsemessig effekt av felt rundt
kraftledninger. Det magnetiske feltet er som nevnt bestemt av strømmen som
går gjennom ledningen, og ikke av ledningens spenning. Derfor varierer
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iNs magnetfeltet proporsjonalt med strømstyrken, som kan variere over tid i
ledningen.

I 2005 kom en rapport (2005:8) fra en arbeidsgruppe ved Statens Strålevern.
Arbeidsgruppen var nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Olje-«a

og energidepartementet (OED) for å utdype og konkretisere forvaltnings-
strategien om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg.

Arbeidsgruppen anbefalte ikke nye grenseverdier, og dette samsvarer med
vurderingen fra Verdens helseorganisasjon og andre land. Arbeidsgruppen
anbefaler at nåværende praksis med å velge alternativer som gir lavest mulig
magnetfelt når dette kan forsvares i forhold til merkostnader, videreføres. Ved
bygging av nye boliger eller høyspentanlegg anbefales det å utrede tiltak som
kan redusere magnetfeltet dersom gjennomsnittsverdien av magnetfeltet
overstiger 0,4 gTesla i gjennomsnitt over året.

Den anbefalte forvaltningsstrategien fra Statens Strålevern ble vedtatt av
stortinget i juni 2006.

Det vil i det videre arbeidet med travalg bli lagt vekt på å unngå at boliger

m eksponeres for magnetfelt som overstiger utredningsgrensen på 0,4 pTesla.1 
Dette vil bli nærmere utredet i konsekvensutredningen for kraftledningen.

lee

ig.

....
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¥

Figur 8-4. Eksisterende 66 kV ledning over Kongsfjordfjellet.
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Utredningsprogrammet nedenfor er vårt forslag til arbeidsbeskrivelse av det som
bør konsekvensutredes. Etter høring av denne meldingen fastsetter NVE det

ara endelige utredningsprogrammet, som legges til grunn for konsekvens-
utredningene.

tior Det er flere tema som skal konsekvensutredes. Dette vil hovedsakelig bli gjort av
eksterne konsulenter. Resultatet fra konsekvensutredningen vil utgjøre en viktig
del av konsesjonssøknaden.
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For alle utredningstema samles det inn data om status og verdier i området. For
noen tema vil det være nødvendig med ekstra undersøkelser i form av feltarbeid.
Virkningene av kraftledningen for anleggs- og driftsfasen vurderes og det vil
etter behov, foreslås avbøtende tiltak og eventuelle oppfølgende undersøkelser.

9.1 Beskrivelse og begrunnelse av tiltaket
Det gis en kortfattet beskrivelse av tiltaket. Omsøkt trasé beskrives og vises på
kart, herunder skal direkte berørt areal med rydde- og byggeforbudsbelte oppgis.

Det gis en kort begrunnelse for tiltaket, med beskrivelse av 0-alternativet.

Aktuell trasé og mastetype blir beskrevet. Investeringskostnader for tiltaket
fremlegges.

Det vil bli gitt en teknisk og økonomisk begrunnelse for løsningen som omsøkes.

Andre virksomheter herunder virksomheter som er nødvendig for gjennomføring
av tiltaket og som ikke er presisert i utredningsprogrammet, vil bli beskrevet.

9.2 Systemløsning
Valg av systemløsning begrunnes. Tiltakets innvirkning på kraftsystemet,
deriblant forsyningssikkerheten i regionen skal vurderes.

Det vil gis en kort beskrivelse av hvordan tiltaket vil kunne påvirke nettariffen
som den vanlige forbruker betaler.

Tiltakets innvirkning på eksisterende og fremtidig nettstruktur i området/
regionen beskrives. Herunder vurdering av sanering av eksisterende anlegg og
når det kan gjennomføres.

9.3 Sikkerhet og beredskap
Det vil bli gjort en vurdering av risiko og sårbarhet. Herunder risiko for naturgitt
skade (skred, ras, uvær, ising og lignende) og risiko for påført skade (luftfart,
hærverk og sabotasje) for alle reelle alternativer.

Tilgang til vedkommende anlegg/ anleggsdel mht. reparasjoner og feilretting i
ekstraordinære situasjoner, for eksempel valg av ledningstrasé og transport-
muligheter for tyngre reservedelskomponenter og reparasjonsutstyr beskrives og
vurderes. Herunder skal reparasjonstider og behov for reservemateriell og utstyr
beskrives.

Sårbarhet ved valg av type, konstruksjon og dimensjonering av anlegg og
anleggskomponenter vil bli vurdert.

9.4 Forholdet til eksisterende planer og annen
arealbruk

Lokale og regionale myndigheter vil bli kontaktet for innhenting av relevant
informasjon til punktene under.
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Planer og tillatelser
Det vil bli redegjort for forholdet til kommunale og regionale planer og behov for
eventuelle tillatelser for å gjennomføre tiltaket.

Det vil bli gitt en oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for
å gjennomføre tiltaket.

affie Det vil bli oppgitt om tiltaket krever tillatelse fra andre myndigheter enn NVE.

Vernede og inngrepsfrie områder
Tiltakets eventuelle virkninger for områder som er vernet eller foreslått vernet
etter naturmangfoldloven og/ eller plan- og bygningsloven, og vassdrag vernet
etter verneplan for vassdrag vil kort beskrives. Det vil bli vurdert hvordan tiltaket
eventuelt vil kunne påvirke verneformålet.

Tiltakets eventuelle innvirkning på inngrepsfrie områder (INON) vil kort
beskrives. Reduksjon av INON som følge av tiltaket vil tall- og kartfestes.

,VARANGER KRAFT

Andre arealbruksinteresser
Tiltakets innvirkning på andre arealbruksinteresser tilknyttet områdene som
omfattes av byggeforbuds-/restriksjonsbeltene vil bli vurdert, herunder tiltakets
innvirkning på nåværende og planlagte områder for blant annet bolig, næring,
fritidsbebyggelse og veianlegg.

Forsvaret kontaktes for innspill knyttet til deres interesser i området.

9.5 Landskap
Landskapet i de berørte områdene beskrives. Landskapstypen og hvordan tiltaket
vil påvirke landskapsverdiene, oppfattelsen av landskap og natur- og kulturmiljø
vil bli omtalt. Det vil bli foretatt en verdivurdering av de aktuelle
landskapsrommene som berøres av tiltaket.

Det vil bli gitt en beskrivelse og vurdering av estetiske/visuelle virkninger av
tiltaket. Tiltaket skal visualiseres fra representative steder (som bebyggelse,
veier, utfartssteder, kjente automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø,
utsiktspunkter, viktige friluftsområder, utsiktspunkter og fjorder) som blir berørt
av tiltaket.

Kraftgate og ryddebelte vil bli beskrevet ved bruk av skisser. Avbøtende tiltak
som matting av liner og annet vil bli vurdert. Behovet for traskjusteringer
vurderes.

Visualiseringene vil bli fremstilt ved fotomontasjer.

9.6 Naturmiljø og naturens mangfold
Informasjon om biologisk mangfold bør innhentes fra regionale fagmiljøer,
herunder Fylkesmannen. Utredningene skal i hovedsak baseres på eksisterende
kunnskap og kontakt med ornitologiske og botaniske miljøer. Ved mangelfull
kunnskap om fuglelivet, annen fauna og flora bør det også gjennomføres
feltbefaring.
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Naturtyper
Det vil bli gitt en kort, overordnet beskrivelse av naturtyper som blir direkte
berørt av tiltaket.

Kjente forekomster av viktige og utvalgte naturtyper som blir direkte berørt av
tiltaket vil bli beskrevet og det vil bli gjort en vurdering av antatte konsekvenser.

Det vil bli vurdert hvordan eventuelle negative virkninger kan unngås ved
trasjusteringer.

Flora
Det vil bli gitt en beskrivelse av kjente forekomster av truede vegetasjonstyper
samt prioriterte, truede og sårbare arter som kan bli direkte berørt av tiltaket.

Fugl
Det vil bli gitt en oversikt over sjeldne, truede eller sårbare arter, jf. Norsk
Rødliste, som kan bli berørt av tiltaket. Deres biotoper og kjente trekkeveier vil
beskrives. Det vil også beskrives hvilken funksjon områdene har for artene til
forskjellige tider av året.

Det vil bli gjort en vurdering av hvordan tiltaket kan påvirke disse artene
gjennom forstyrrelser, kollisjoner og redusert/forringet leveområde.
Vurderingene vil bli gjort for både anleggs- og driftfasen.

Avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle konflikter mellom tiltaket og fugl
vil vurderes. Det vil bli pekt på områder hvor virkningene av slike tiltak kan være
spesielt store.

Annen fauna
Det vil bli gitt en oversikt over andre truede eller sårbare arter som kan bli
påvirket av tiltaket.

Det gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan virke inn på vilt i området
(redusert beiteareal, barrierevirkning for trekkveier, skremsel/forstyrrelse, økt
ferdsel med mer).

Avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle konflikter mellom tiltaket og berørt
fauna beskrives.

9.7 Kulturminner og kulturmiljø
Eksisterende dokumentasjon vil gjennomgås. Fylkeskommunen, Sametinget og
eventuelt lokalkjente kontaktes. For strekninger eller områder hvor gjennomgang
av dokumentasjonen og kontakt med myndigheter/lokalkjente viser stort
potensialet for funn av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner, vil
vurderingene i nødvendig grad suppleres med befaringer på barmark.

Kjente automatiske fredede og nyere tids kulturminner og kulturmiljøer som kan
bli berørt av tiltaket vil beskrives og vises på kart. Potensialet for funn av ukjente
automatisk fredede kulturminner angis. Kulturminnenes og kulturmiljøenes verdi
vil bli vurdert.

Direkte og indirekte virkninger av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø
beskrives og vurderes for både anleggs- og driftsfasen.
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9.8 Friluftsliv og reiseliv
im Vurderingene vil bygges på informasjon innhentet hos lokale, regionale og

sentrale myndigheter, organisasjoner og reiselivsnæringen.

— Dagens bruk av områdene til friluftsaktiviteter beskrives og verdien av områdene

— Det vurderes hvordan tiltaket vil påvirke bruken og opplevelsesverdien av
områdene. Herunder vil befolkningstettheten i områdene rundt og
bruksomfanget refereres. Virkninger for hytteområder vil også vurderes. Det
beskrives/vurderes avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negativeu.
virkninger.

—
på reiseliv og turisme vurderes.

,... 9.9 Elektromagnetiske felt og støy
Det foretas en kartlegging av bygg som ved gjennomsnittelig strømbelastning
kan få magnetfelt over 0,4 pTesla. Beregningene vil ta høyde for eventuelle

— eksisterende kraftledninger som parallellføres med den planlagte 132 kV
ledningen. Det vil skilles mellom bolighus, fritidsboliger og andre bygg.
Trasjusteringer eller andre tiltak som kan redusere feltnivå og andre ulemper
vurderes der beregningene viser felt over 0,4 [tTesla. Konsekvensene av mulige
tiltak, herunder merkostnaden, fordeler og ulemper vil bli vurdert.

bee

br

9.10 jord- og skogbruk
— Det beskrives i hvilken grad dyrket mark berøres av tiltaket. Eventuelle

driftsulemper for jordbruket vil bli beskrevet. Tiltakets innvirkning på eventuell
skogproduksjon, skogsdrift og skogbilde vurderes. Eventuelle konsekvenser for

— beite beskrives og vurderes.

Det vil i nødvendig grad tas kontakt med lokale og regionale myndigheter for
— innsamling av eksisterende dokumentasjon om dagens og planlagt arealbruk.

Det vil kort vurderes hvordan trasejusteringer eller plassering av mastepunkt kan
benyttes for å unngå eventuelle konflikter med forekomster av kulturminner og
kulturmiljøer.

vurderes.

Reiselivs- og turistnæringen langs traseen beskrives kort, og tiltakets innvirkning

Det vil bli gitt en kortfattet oppsummering av eksisterende kunnskap om
kraftledninger og helse.

Støy fra kraftledningen omtales ved ulike drifts- og værforhold.

9.11 Reindrift
Status for reindriftsnæringens bruk av området, herunder årstidsbeiter, trekk- og
flyttleier, reindriftsanlegg og oppsamlingsområder, vil bli beskrevet.
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Informasjon hentes fra arealbrukskart (www.reindrift.no), ev. distriktsplan, samt
møter og/eller befaring med representanter for de berørte reinbeitedistrikt. I
tillegg vil reindriftsforvaltningen kontaktes.

Det gis en kort oppsummering av eksisterende kunnskap om kraftledningers
påvirkning på rein.
På bakgrunn av reindriftens bruk området og kunnskap om virkningene av denne
type tiltak, gjøres en vurdering av konsekvensen i anleggs- og driftfase. Det vil
være særlig viktig å vurdere eventuelle barrierevirkninger av ledningen, og i
hvilken grad reinen vil unngå nærområdene.

Det vil bli gjort en kort vurdering av om valg av mastetype kan ha noen
innvirkning på reindriften.

9.12 Luftfart
Tiltakets innvirkning på sivil luftfart, herunder mulige konsekvenser for
kommunikasjons-, navigasjons- og radaranlegg vurderes.

Behovet for merking av luftspenn vil bli vurdert.
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Det vil bli innhentet opplysninger fra Avinor, Luftfartstilsynet og eventuelle
aktuelle interesseorganisasjoner/aktører.

9.13 Transport og infrastruktur
Det vil kort redegjøres for hvordan transport knyttet til byggingen av anlegget er
tenkt gjennomført.

Eventuelle behov for ny infrastruktur beskrives. Eventuelle konsekvenser for
eksisterende infrastruktur beskrives.

9.14 Støy
Det gjøres en generell beskrivelse av hvordan støy fra kraftledninger kan være
ved ulike værforhold og topografi.

9.15 Virkninger for samfunnet
Det gjøres en vurdering av hvordan bygging av ledningen og sanering av
eksisterende 66 kV ledning kan påvirke sysselsetting og verdiskaping lokalt og
regionalt i anleggs- og driftsfasen.
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NOU 1995:20. Elektromagnetiske felt og helse. Forslag til en forvaltningsstrategi.
- Rapport fra en tverrdepartemental embetsgruppe avgitt til Sosial- og
helsedepartementet.

Puschman, 0. 2005.  Nasjonalt referansesystem for landskap.  NIJOS-rapport 10-

Saxebøl G. (Leder av arbeidsgruppa) 2005.  Forvaltningsstrategi om magnetfelt
og helse ved høyspentanlegg - rapport fra en arbeidsgruppe.  StrålevernRapport
2005:8.

NVE 2010. Varanger KraftProduksjon AS - Råkkocearro vindkraftverk - Bakgrunn

Internett

kulturminnesok.no- Riksantikvarens database

naturbase.no - Direktoratet for naturforvaltnings innsynsløsning

Nordatlas.no- fylkesatlas for Finnmark

reindriftskart.no - Reindriftsforvaltningens innsynsløsning

skogoglandskap.no - Kilden

ssb.no - Statistisk sentrabyrå

10 REFERANSER

2005.

FlJ,VARANGER KRAFT

St.prp. nr. 19 (2000-2001). Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for
2000 m.m. under Olje- og energidepartementet.

for vedtak av 7. juni 2010.

Verneplan I for vassdrag (St.prp. nr. 4, 1972-73).

Verneplan III for vassdrag (St.prp. nr. 89, 1984-85).
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11 VEDLEGG

Vedlegg 1: Detaljerte kart over ledningstras&n (1-4)

rij iyeARANGER KRAFT
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Spørsmål om meldingen og videre planarbeid kan rettes til:

Varanger KraftNett AS

9815 Vadsø

Internett: www.varan er-kraft.no

Kontaktperson:

Leif E. Jankila

Daglig Leder

Nyborgveien 70

9815 VADSØ

Telefon: +47 78 96 26 35, Mobil: +47 98 28 80 35

E-mail: leif..ankila varan er-kraft.no

Spørsmål om saksbehandlingen og høringsinnspill kan rettes til:

NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat)

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

tlf. 22 95 95 95

www. nve. no  

ryeARANGER KRAFT



 

Deanu gielda - Tana kommune  
Utviklingsavdelingen 

 
 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Postboks 5091 Majorstua 
0301  Oslo 
 
 

 

 
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
201102457 2011/2173 Lars Smeland, tlf.: 46400268 18.10.2011 

 

Varanger Kraft nett - 132 kV kraftledning mellom Varangerbotn og 
Rákkocearro: Høringsuttalelse 

Vi viser til høringsbrev og melding oversendt i brev av 29.08. i år, samt møtet som ble gjennomført i Tana 
rådhus den 14.09.  
 
Tana kommune mener den planlagte kraftledningen er nødvendig for å møte den fremtidige utviklingen 
innenfor vindkraft og petroleumsvirksomhet, og ønsker den velkommen. Meldingen er omfattende og 
klargjørende, og Tana kommune er i all hovedsak tilfreds med utredningsprogrammet. 
 
Kommunen har følgende merknader til meldingen og et framtidig utredningsprogram: 

a) Reindrift: Det foretas en vurdering av hvordan reinens atferd blir påvirket av spenningsfeltet 
rundt kraftledningen, jf. vår uttalelse i sak NVE 200904308-4. 

b)  Biologisk mangfold: Det stilles krav om biologisk mangfold kartlegging av traseen og de 
tilstøtende områdene med sikte på å avdekke evt. verdifulle naturtyper, jf. DN-håndbok 13-2. Det 
er ikke gjort slike undersøkelser langs traseen gjennom Tana kommune tidligere. 

c)  Hanadalen naturreservat: Tana kommune slutter seg til fylkesmannens uttalelse til dette 
området.  

d) Elektromagnetiske felt og bebyggelse: Teksten på s 6 -7 knyttet til byggeforbudsbelter utdypes 
med opplysninger om utredningsgrensen for magnetfelt på 0,4µTesla, jf. s 21 i meldingen. Tana 
kommune er tilfreds med at ”Det vil i det videre arbeidet med trasévalg bli lagt vekt på å 
unngå at boliger eksponeres for magnetfelt som overstiger utredningsgrensen på 
0,4µTesla.  

e) Endret bruk av utmarka: Virkninger for tradisjonell utmarkshøsting og eventuelle strålefarer i 
nærheten av kraftlinja må utredes. Tiltakets virkning på annen kommersiell utnyttelse av utmarka 
skal utredes, herunder utnyttelse av bær, vilt-, og fiskeressurser m.m. 

 
Med hilsen 
 
 
Svein-Ottar Helander 
Avdelingsleder 

 
 
 
Lars Smeland 
Planlegger 

 
Kopi til: Fylkesmannen i Finnmark, v/ miljøvernavdelingen, 9815 VADSØ 
    Varanger Kraftnett, Postboks 173, 9815 VADSØ 



Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

Deres ref Vår ref

2010/1850 201100563-5/1R0

Postadresse Kontoradresse Telefon
22 24 90 90

postmottak@md.dep.no Org no.
www.miljo.no 972 417 882

Telefaks

Dato
AUG. "/[111

Reguleringsplaner med konsekvensutredning for havneområder i
Tana kommune - Forelegging av planprogram

Miljøverndepartementet viser til e-post av 21.03.2011 fra Tana kommune, der revidert
forslag til planprogram for reguleringsplanarbeid for de fire havneområdene
S'uo‘SSJohka, Torhop, Smalfjord og Austertana, oversendes til forelegging. Hensikten
med planarbeidet er å legge til rette for nærings- og fritidsaktivitet i fjordområdene ved
å etablere anlegg knyttet til sjørelatert virksomhet.

Planprogrammet er forelagt Miljøverndepartementet i medhold av § 8 i forskrift om
konsekvensutredninger. Bakgrunnen for foreleggingen er at Fylkesmannen i Finnmark
påpeker at havneområdet i Austertana berører elvedeltaet utenfor Julelva, og at
gjennomføring av den planlagte virksomheten i dette området kan komme i konflikt
med nasjonale og/eller viktige regionale hensyn.

Utgangspunktet for Miljøverndepartementets vurdering er høringsuttalelser
innkommet ved offentlig ettersyn og revidert forslag til planprogram.

Havneområdet i Austertana berører brakkvannsdeltaet som ligger ved Julelvas utløp i et
større område innerst i Tanafiorden. Dette er et aktivt marint delta som er kategorisert
som en truet naturtype i Norsk rødliste for naturtyper 2011, og er verdisatt med verdi A,
svært viktig verdi, i Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase. Denne naturtypen
er kategorisert som truet både på grunn av den sterke forringelsen av tilstanden til
naturtypen, og på grunn av sterk reduksjon av areal på nasjonalt nivå, begge deler i
hovedsak på grunn av nedbygging, vannkraftutbygging, forbygninger og grustekt.
Departementet anser det derfor som svært viktig å ivareta dette aktive marine deltaet.

SaksbehandlerIna
Rognerud



I tillegg har Julelva en tynn bestand av sjørøye. Arten sjørøye er kategorisert som
livskraftig i Norsk rødliste for arter 2010, men det er knyttet usikkerhet til statusen for
sjørøyebestanden i Julelva. Arten klarer imidlertid ikke å gyte i Julelva hvert år, og
departementet ser det som ønskelig å øke reproduksjonen og styrke bestanden. En
ytterligere påvirkning på sjørøyas økologiske funksjonsområde kan være svært uheldig
for bestanden. Julelva er også vernet i verneplan III for vassdrag, og omfattes derfor av
bestemmelsene i rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

På denne bakgrunn ber vi kommunen vurdere om det er hensiktsmessig at området i
Austertana skal omfattes av det videre planarbeidet. Dersom kommunen på bakgrunn
av ovennevnte likevel ønsker å gå videre med planarbeidet for dette havneområdet, må
konsekvensutredningen gi en grundig vurdering av mulige virkninger for den truede
naturtypen aktivt marint delta, for sjørøyebestanden i Julelva og for Julelva som vernet
vassdrag, og det må også vurderes hvordan avbøtende tiltak kan bidra til å redusere
eventuelle virkninger for disse miljøverdiene.

Miljøverndepartementet ber om at planprogrammet sikrer at det utarbeides
konsekvensutredninger som gir et tilfredsstillende grunnlag for å vurdere
bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jamfør naturmangfoldloven § 7. Dette
innebærer blant annet at det må utredes hvilke virkninger tiltakene kan få for prioriterte
arter, truede og nær truede arter etter Norsk rødliste for arter 2010, for utvalgte
naturtyper og for truede og nær truede naturtyper etter Norsk rødliste for naturtyper
2011. Påvirkningen på disse artene og naturtypene skal vurderes ut fra den samlede
belastningen de er eller vil bli utsatt for, det vil si påvirkninger også fra andre
eksisterende og fremtidige tiltak. Dette gjelder for lokale bestander og forekomster i
tillegg til artene og naturtypene på landsbasis. Der hvor eksisterende kunnskap er
mangelfull må det gjennomføres feltundersøkelser.

Det vises også til føre var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 om at det skal tas sikte på
å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet når det ikke foreligger tilstrekkelig
kunnskap. Miljøverndepartementet ber om at det henvises til Norsk rødliste for
naturtyper 2011 og Norsk rødliste for arter 2010 under relevante punkter i
planprogrammet.

Miljøverndepartementet viser til bestemmelsen om forbud mot bygging og andre tiltak i
100-metersbeltet langs sjøen, jamfør plan- og bygningsloven av 27. juni 2008. I 100-
metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser. Miljøverndepartementet viser videre til planretningslinjene
for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen som ble vedtatt i 2011.
Miljøverndeparternentet forutsetter på bakgrunn av ovennevnte at planforslaget
utarbeides i tråd med nasjonale mål for arealutvikling i strandsonen, og at
planprogrammet sikrer at det gjøres en grundig vurdering av tiltakenes virkning for
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i strandsonen.
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Fylkesmannen påpeker at støy bør utredes i henhold til Miljøverndepartementets
retningslinje T-1442. Miljøverndepartementet slutter seg dette. Når det gjelder friluftsliv
og rekreasjon påpeker Fylkesmannen at Håndbok 25 Kartlegging og verdsetting av
friluftsområder og Håndbok 18 Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og
bygningsloven, begge utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning, bør benyttes i
utredningsarbeidet. Miljøverndepartementet forutsetter at planprogrammet sikrer at
ovennevnte håndbøker benyttes i utredningen av friluftsliv. Miljøverndepartementet
forutsetter videre at kulturminneinteressene i de aktuelle områdene avklares med
Finnmark fylkeskommune og Sametinget.

Vi ber om at kommunen selv gjør en grundig vurdering av planprogrammet sett i lys av
konsekvensutredningsforskriftens relevante rammer og krav. Det forutsettes at
kommunen justerer planprogrammet i lys av forskriftens bestemmelser der dette er
nødvendig.

Med hilsen

Guri Ulltveit-Moe
seksjonssjef

Kopi:
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Sametinget
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Vår ref

2011/316-2/LIO

Avdeling for tekniskeCZEIvMeigeJ golieJ
tjenester

Deanu gielda Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

Deres ref:

IZtipeziek  k o mffieffitG

Melding om oppstart på arbeidet med kommunal planstrategi

I henhold til Plan og bygningslovens § 10-1 varsles med dette nabokommuner, statlige og
regionale organer, om at arbeidet med kommunal planstrategi starter opp. Detpraktiske arbeidet1
organisering, samt tidsplan fremgår av vedlagte saksfremlegg, arkivsak ref 2011/316-1 datert
10.8.2011.

Karasjok kommune ønsker eventuelle innspill og synspunkter til det videre arbeidet velkommen.

M •s n

ans Fr Ny d
eder for te isk avdelin

Tilsvarende brev sendt til:
Alta kommune
Deanu gielda Tana kommune
Finnmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Finnmark
Kautokeino kommune Guovdageinno suohkan
Porsanger kommune

Postadresse
Raddeviessogeaidnu 4
9730 KARASJOHKA KARASJOK
E-post:  postmottak@karasjok.kommune.no

Han

Besøksadresse

Saksbehandler Dato

Hans Gunnar Guttorm 24.08.2011

www.karasjok.kommune.no

M OTTATT

2 9 AUG 2011

nn r Guttorm
planlegger

Telefon Bank
78468000 4932 05 00019
Telefaks Org.nr
78466212 00963376030
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Arkivsak: 2011/316-1

Arkiv: L10

Saksbeh: Hans Gunnar Guttorm

Dato: 10.08.2011

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utval Møtedato
Hovedutvalg for plan og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2011  — 2014

GIELDDALA PLÄNASTATEGIIJA 2011  -  2014

Saksutredning
Etter Plan- og bygningslovens § 10-1 har kommunen plikt til å utarbeide kommunal planstrategi
minst en gang i hver valgperiode. Planstrategien skal være vedtatt senest innen 1 år etter
kommunestyrets konstituering. Det er viktig at dette arbeidet starter tidlig etter kommunevalget.
Det gir det nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som
er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden. Høsten 2011 er det kommunevalg.

Ordlyd §10-1 Kommunal planstrategi:
"Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte drøfting
av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandling skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av
denne skal revideres eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeide med nye arealplaner i
valgperioden eller om gjeldene planer bør revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf kapittel 11".



Planstrategi skal være et enkelt verktøy for politisk styring og prioritering av planbehov.
Omfang og innhold i den kommunale planstrategien må ikke bli for omfattende og tilpasses
kommunens behov og etablerte planrutiner. Det er kommunen selv som bestemmer innhold og
arbeidsopplegg. Planstrategi er ikke en plan og skal ikke gjennom en planprosess etter PBL. Det
er også verdt å merke seg at synspunkter fra nabokommuner, statlige og regionale organer skal  
innhentes, men det finnes ingen innsigelsesrett for disse.

Vurdering
Det praktiske arbeidet med kommunal planstrategi. Følgende minimum må avklares:

1. Plangjennomgang, bl.a. status og erfaringer med gjeldende kommuneplan, både
samfunnsdel 2009-2021, vedtatt den 18. 9.09 og areaplan vedtatt 13.10.05.
Kommunestyret må avklare om disse planene skal videreføres uten endringer, revideres
helt eller delvis.

2. Se på utviklingstrekk og utfordringer som påvirker planbehovet. Finne ut om det
foreligger lett tilgjengelig underlag for å beskrive utfordringene.

3. Ta stilling til hvilke andre planer (tema, sektorplaner, større arealplaner) kommunen skal
prioritere de neste 4 årene. Da er det naturlig å se på om kommunens tema- og
sektorplaner skal tas med i planstrategien.

4. Samhandling med regionalt nivå og nabokommuner for å avklare planoppgaver som kan
løses i felleskap

5. Lage innholdet i kommunal planstrategidokumentet
6. Innfasing i tid. Når forventes det at planstrategiarbeidet blir gjennomført med det nye

kommunestyret?

Organisering av arbeidet. Tidsplan

August 2011:
Melding om oppstart av planstrategiarbeidet sendes til nabokommuner, statlige - og regionale
organer. Innspill og synspunkter til det videre arbeidet kan gis.

September — november 2011:
Administrativ plangjennomgang. Status på nåværende planer både lovpålagte og ikke
lovpålagte. Skaffe til veie underlag for utviklingstrekk og utfordringer. Rådmannen etablerer
nødvendig tverrsektoriell administrativ arbeidsgruppe hvis det er behov for det.

Samhandling og møter med regionalt nivå og nabokommuner dersom det er behov i det videre
arbeidet med planstrategi. Dette vil spesielt omhandle oppgaver og planspørsmål som ikke lar
seg løse innenfor rammen av den enkelte kommune.

Lage et grunnlagsdokument for det nye kommunestyret som grunnlag for arbeidet med
planstrategien.

November 2011 — februar 2012:
Det nye kommunestyret trekkes inn i arbeidet med planstrategien etter at det er konstituert.
Innholdet i planstrategien utformes i samråd med kommunestyret. Drøfting av kommunens
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov vil måtte være sentrale temaer
i arbeidet. Hensiktsmessig samordning av planstrategiarbeidet med andre kommuner og / eller
fylkeskommunen må vurderes fortløpende.



Det lages forslag til vedtak i kommunestyret som gjøres offentlig i 30 dager før kommunestyrets
behandling.

Mars — april 2012:
Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi

Rådmannens innstilling
I henhold til Plan- og bygningslovens § 10-1 starter Karasjok kommune opp arbeidet med
kommunal planstrategi. Organisering og tidsplan som er beskrevet under saksfremlegget legges
til grunn for det videre arbeidet med kommunal planstrategi.

Råddealbmå åeguoddu
Plåna- ja huksenlåga § 10-1 vuodul ålggaha Kåråjoga gielda gielddala plånastrategiijabarggu.
Å§§eovddideamis ' ilgejuvvon organiseren ja åigeplåna biddjo vuoddun gielddala
plånastrategiija viidåsut bargui.



Deanu gielda / Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA-DEATNU

Påfyll av kommunale næringsfond 2011

Fylkeskommunen oversender med dette avtale om påfyll av de kommunale næringsfond.

Vedlagt er to eksemplarer i underskrevet stand. Vi ber om at avtalene underskrives av ordfører,
og at ett eksemplar returneres til Finnmark fylkeskommune v/næringsavdelinga. Det andre
eksemplaret beholdes av kommunen.

Vedlegg:

II,FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMARKKU FYLKKAGIELDA
Næringsavdelinga
Ealåhusossodat

2 eks. avtaler

Postadresse Besøksadresse
Sentraladministrasjonen
Fylkeshuset
9815 Vadsø
postmottak@ffk.no

Må d Baik
Næringssjef

Vår dato: 30.3.2011

Arkivkode: 242;U70

Gradering: Ugradert

Vår ref: 09/01111-15

Deres ref:

Saksbehandler: Trygve Nilsen
Telefon:
trygve.nilsen@ffk.no

MOTTATT

1 1 APR 2011

(~13.  /ti
It.ve`Nilsen

Telefon +47 78 96 20 00 Org.nr 964 994 218
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. FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMARKKU FYLKKAG1ELDA
Næringsavdelinga
Ealåhusossodat

Tilsagn nr 2011  -  31

Generelt
Fylkesutvalget i Finnmark har i møte 7. desember 2010, sak 10/54 — Regionalt
utviklingsprogram (RUP) fordeling 2011  vedtatt fordeling av tilskudd til kommunale næringsfond
for 2011.

Tana kommune tildeles kommunalt næringsfond for 2011 på kr 1.160.000,-

Finnmark fylkeskommune følger opp ansvarsreformen fra regjeringen, og lar kommunens
strategier for næringsutvikling lokalt være styrende for bruken av kommunale næringsfond. Vi
minner om de generelle føringene for virkemiddelbruken i Finnmark som er omtalt i Regionalt
Utviklingsprogram 2010 — 2013.

Formålet med kommunale næringsfond er å styrke kommunenes mulighet til lokalt
næringsutviklingsarbeid.

Vilkår for bruk av midlene
Etter kommunal og regionaldepartementets retningslinjer skal midlene ikke benyttes til å
finansiere investeringer i/og eller ordinær drift og vedlikehold av kommunal velferdsproduksjon
og offentlig forvaltnings- eller forretningsvirksomhet.

KRD krever at pengene forvaltes i tråd med regelverket for økonomistyring i staten,
retningslinjene for statsbudsjettet kap. 551 og reglene for offentlig støtte.

Fylkeskommunen er tildelt ansvar for å sanksjonere overfor kommuner som bruker midlene feil,
og kan når som helst be om innsyn i bruken av midlene.

Næringsfondet kan nyttes til:
Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid (regionalt samarbeid, etablereropplæring,
skole/næringsliv, ulike analyser/utredninger)
Fysisk infrastruktur for næringsutvikling (planlegging og tilrettelegging av kommunale
næringsarealer, reisebvsmessig infrastruktur, senteropprustning)
Bedriftsutvikling (etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser og planlegging)
Investeringer i bedrifter (utstyr og maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter.
Gjelder ikke investering i egenkapital).

Postadresse Besøksadresse
Sentraladministrasjonen
Fylkeshuset
9815 Vadsø
postmottak@ftk.no

Vår dato: 30.3.2011

Arkivkode: 242;U70

Gradering: Ugradert

Avtale

om påfyll av næringsfond for 2011 mellom

Tana kommune og Finnmark fylkeskommune

Vår ref: 09/01111-14

Deres ref:

Saksbehandler: Trygve Nilsen
Telefon:
trygve.nilsen@ftk.no

Telefon +47 78 96 20 00 Org.nr 964 994 218
Sentraladministrasjonen Telefaks +47 78 96 23 70 Bankkonto 4930.09.12051
Henry Karlsens plass 1
9800 Vadsø
www.ffk.no



Næringsfondet skal ikke nyttes til:
- Gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver og drift.
- Det må vises varsomhet med å gi støtte til etablering av detaljhandel og annen service

dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter i samme handelsregion.

Satsin sområder
Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner, ungdom og innvandrere
bør prioriteres.

Forholdet til Innovas'on Nor e
Innovasjon Norge og kommunale næringsfond har begge som formål å utvikle næringslivet. For
å skape enkelhet for bedriftene legger Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge opp til at
søknader som er på under kr 100.000 i "myke" investeringer og søknader som er på under kr
200.000 i fysiske investeringer behandles av kommunene. Søknader med søknadsbeløp som
overstiger dette anbefaler vi at næringslivet sender videre til Innovasjon Norge. Bedriftsrettet
støtte gitt fra kommunalt næringsfond skal gis i henhold til EØS-regelelverket for bagatellmessig
støtte (de minimis) og de gjeldende gruppeunntakene.

Rapportering
Kommunal- og regionaldepartementet krever rapportering på bruken av næringsfond fra
kommunene gjennom et program som heter Rapp 13.50. Dette programmet lastes gratis ned fra
www.spine.no. Frist for rapportering for bruk av næringsfondsmidler for 2011 er 1. februar 2012.
Nærmere om rapportering, retningslinjer m.v. finnes på www.re ional olitikk.no under fanene
tildelingsbrev/ fylkeskommunene/ retnin slin'er for 60- o 61- osten.

Dersom kommunene ikke rapporterer bruken av midlene innen tidsfristen, vil fylkeskommunen
tilbakeholde utbetaling av midlene for 2012.

Utbetalinq
Tilskuddet til næringsfond for 2011 utbetales ved anmodning om utbetaling. Det må vedlegges
bekreftelse på at vilkårene i denne avtale er oppfylt og at rapportering av næringsfondsmidlene
for 2010 er gjennomført. Dersom fylkeskommunen ikke har mottatt anmodning om utbetaling
innen 15. november 2013 faller tilsagnet bort.

Krav fra 2011  
Fra og med 2011 stilles det krav om at midlene skal brukes i samsvar med plan/strategier for
næringsutvikling vedtatt av kommunen. Kommunal plan/strategi for bruk av midlene vedlegges
ved retur av signert avtale.

Avtalen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

For Finnmark fylkeskommune For Tana kommune

Vadsø den 30.03.2011 Tana, den  

ringssjef Ordfører
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Vår dato: 30.3.2011

Arkivkode: 242;U70

Gradering: Ugradert

Avtale

om påfyll av næringsfond for 2011 mellom

Tana kommune og Finnmark fylkeskommune

Vår ref: 09/01111-14

Deres ref:

Saksbehandler: Trygve Nilsen
Telefon:
trygve.nilsen@ffk.no

Generelt
Fylkesutvalget i Finnmark har i møte 7. desember 2010, sak 10/54 — Regionalt
utviklingsprogram (RUP) fordeling 2011  vedtatt fordeling av tilskudd til kommunale næringsfond
for 2011.

Tana kommune tildeles kommunalt næringsfond for 2011 på kr 1.160.000,-

Finnmark fylkeskommune følger opp ansvarsreformen fra regjeringen, og lar kommunens
strategier for næringsutvikling lokalt være styrende for bruken av kommunale næringsfond. Vi
minner om de generelle føringene for virkemiddelbruken i Finnmark som er omtalt i Regionalt
Utviklingsprogram 2010 — 2013.

Formålet med kommunale næringsfond er å styrke kommunenes mulighet til lokalt
næringsutviklingsarbeid.

Vilkår for bruk av midlene
Etter kommunal og regionaldepartementets retningslinjer skal midlene ikke benyttes til å
finansiere investeringer i/og eller ordinær drift og vedlikehold av kommunal velferdsproduksjon
og offentlig forvaltnings- eller forretningsvirksomhet.

KRD krever at pengene forvaltes i tråd med regelverket for økonomistyring i staten,
retningslinjene for statsbudsjettet kap. 551 og reglene for offentlig støtte.

Fylkeskommunen er tildelt ansvar for å sanksjonere overfor kommuner som bruker midlene feil,
og kan når som helst be om innsyn i bruken av midlene.

Næringsfondet kan nyttes til:
Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid (regionalt samarbeid, etablereropplæring,
skole/næringsliv, ulike analyser/utredninger)
Fysisk infrastruktur for næringsutvikling (planlegging og tilrettelegging av kommunale
næringsarealer, reiselivsmessig infrastruktur, senteropprustning)
Bedriftsutvikling (etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser og planlegging)
Investeringer i bedrifter (utstyr og maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter.
Gjelder ikke investering i egenkapital).

Postadresse Besøksadresse
Sentraladministrasjonen
Fylkeshuset
9815 Vadsø
postmottak@ffk.no

Telefon +47 78 96 20 00 Org.nr 964 994 218
Sentraladministrasjonen Telefaks +47 78 96 23 70 Bankkonto 4930.09.12051
Henry Karlsens plass 1
9800 Vadsø
www.ffk.no



Næringsfondet skal ikke nyttes til:
- Gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver og drift.
- Det må vises varsomhet med å gi støtte til etablering av detaljhandel og annen service

dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter i samme handelsregion.

Satsin sområder
Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner, ungdom og innvandrere
bør prioriteres.

Forholdet til Innovas'on Nor e
Innovasjon Norge og kommunale næringsfond har begge som formål å utvikle næringslivet. For
å skape enkelhet for bedriftene legger Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge opp til at
søknader som er på under kr 100.000 i "myke" investeringer og søknader som er på under kr
200.000 i fysiske investeringer behandles av kommunene. Søknader med søknadsbeløp som
overstiger dette anbefaler vi at næringslivet sender videre til Innovasjon Norge. Bedriftsrettet
støtte gitt fra kommunalt næringsfond skal gis i henhold til EØS-regelelverket for bagatellmessig
støtte (de minimis) og de gjeldende gruppeunntakene.

Rapporterinq
Kommunal- og regionaldepartementet krever rapportering på bruken av næringsfond fra
kommunene gjennom et program som heter Rapp 13.50. Dette programmet lastes gratis ned fra
www.spine.no. Frist for rapportering for bruk av næringsfondsmidler for 2011 er 1. februar 2012.
Nærmere om rapportering, retningslinjer m.v. finnes på www.re ional olitikk.no under fanene
tildelingsbrev/ fylkeskommunene/ retnin slin'er for 60- o 61- osten.

Dersom kommunene ikke rapporterer bruken av midlene innen tidsfristen, vil fylkeskommunen
tilbakeholde utbetaling av midlene for 2012.

Utbetalinq
Tilskuddet til næringsfond for 2011 utbetales ved anmodning om utbetaling. Det må vedlegges
bekreftelse på at vilkårene i denne avtale er oppfylt og at rapportering av næringsfondsmidlene
for 2010 er gjennomført. Dersom fylkeskommunen ikke har mottatt anmodning om utbetaling
innen 15. november 2013 faller tilsagnet bort.

Krav fra 2011  
Fra og med 2011 stilles det krav om at midlene skal brukes i samsvar med plan/strategier for
næringsutvikling vedtatt av kommunen. Kommunal plan/strategi for bruk av midlene vedlegges
ved retur av signert avtale.

Avtalen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

For Finnmark fylkeskommune For Tana kommune

Va  ø,  den 30.03.2011 Tana, den  

æringssjef Ordfører



difi Direktoratet for
forvaltning og IKT

Tana kommune
Rådhusveien 5
9845 TANA

MO 7-7-A 7-7
29AUG/0/7

Difi ønsker lykke til med bruken av de nye digitale tjenestene.

Med hilsen

1(2~ 6--)A6r(Laj(-' - _
Tone Bringedal (e.f.) Jan Sørg d
avdelingsdirektør seniorrådgiver

Vår dato

23.08.2011

Deres dato

08.07.2011

Saksbehandler:

Jan Sørgård, tlf 22 45 11 28

Vår referanse

09/386

Deres referanse

2008/1356

Godkjent sluttrapport - tilskuddsordningen Digital fornying i
kommunene
Vi viser til vårt tilskuddsbrev datert 22.06.2009 vedrørende prosjektet  Oppgradering av
geodataforvaltningen i Tana kommune og tilrettelegging av geodata for publikum,  samt til Deres
sluttrapport datert 08.07.2011.

Difi har ingen merknader til den mottatte sluttrapporten. Sluttrapporten godkjennes. Siste del av
tilskuddet vil bli utbetalt innen to uker.

Vi minner om at det gjennom tilskuddsordningen forventes at tilskuddsmottakerne legger til rette
for at informasjon om prosjektresultat og prosjekterfaringer blir tilgjengelig for andre
kommuner/fylkeskommuner (jf. tilskuddsbrevets pkt 8). Vi legger til grunn at dette vil skje også
videre.

Direktoratet for Besøksadresse Oslo: Besøksadresse Leikanger: postmottak@difi.no
Forvaltning og IKT (Difi) Grev  Wedels plass 9 Skrivarvegen 2 Org.nr.: NO 991 825 827
Postboks 8115  Dep,  0032 Oslo Telefaks Oslo: 22  45  10 01 Telefaks Leikanger: 57 65 50 55 www.difi.no



Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Arctic Winter Games v/ Berit Ranveig Nilssen
Postboks 61
9845  TANA

Melding om vedtak

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/2217 Britt Hjørdis Somby-Solaas, tlf.: +4746400274 19.09.2011

Søknad om tilskudd

Vedtak:

Søknaden avslås.

Tana kommune har ikke avsatt midler til formålet. Søknadsfrist for kulturmidler er 1.april, og 
midlene for 2011 til kulturelle formål/tiltak er fordelt.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Tana kommune, utviklingsavdeling, Rådhusveien 3, 9845 Tana.  Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Ottar Helander 
Leder utviklingsavdeling Britt Hjørdis Somby-Solaas

Kulturrådgiver

Kopi: Tana kommune, formannskapet
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