
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Havneutvalget
Møtested: Møterom 2. etg BA avdelingen
Dato: 05.12.2011
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Einar Johansen Leder SP
Randi Lille Medlem AP
Kåre Breivik Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Odd Reidar Biti Prosjektleder BA avd.

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Einar Johansen (SP)
Leder 



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 35/2011 Godkjenning av innkalling
PS 36/2011 Godkjenning av saksliste

PS 37/2011 Godkjenning av protokoll fra 12.10.11 og 14.11.11
PS 38/2011 Referatsaker/Orienteringer

PS 39/2011 Tilbud om kjøp av flytebrygge i Smalfjord 2010/569
PS 40/2011 Leiesats for båtplass ved fastkai 2010/569

PS 41/2011 Videre kaiarbeid i Torhop 2010/569
PS 42/2011 Reguleringsplaner for havneområdet i Austertana 2010/1850

PS 35/2011 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 35/2011 i Havneutvalget - 05.12.2011 

Behandling
Leder Einar Johansen (SP) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 36/2011 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 36/2011 i Havneutvalget - 05.12.2011 

Behandling
H V/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggsforsalg:

Brev fra Miljøverndepartementet av 19. august 2011 vedr. reguleringsplaner som egen sak.

Tilleggsak:
PS 42/2011 Reguleringsplan for havneområdet i Austertana 



Leder Einar Johansen (SP) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes med tilleggessak.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med tilleggessak:
PS 42/2011 Reguleringsplan for havneområdet i Austertana 

PS 37/2011 Godkjenning av protokoll fra 12.10.11 og 14.11.11

Saksprotokoll saksnr. 37/2011 i Havneutvalget - 05.12.2011 

Behandling
Leder Einar Johansen (SP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra møtene 12.10.11 og 14.11.11 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra møtene 12.10.11 og 14.11.11 godkjennes.

PS 38/2011 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 38/2011 i Havneutvalget - 05.12.2011 

Behandling
a)Notat av 05.12.2011 vedr. framdriften i reguleringsplanprosessen for de fire havnene i Tana 
kommune

Forslag fra Einar Johansen (SP):



Referatet tas til orientering

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatet tas til orientering.

PS 39/2011 Tilbud om kjøp av flytebrygge i Smalfjord

Saksprotokoll saksnr. 39/2011 i Havneutvalget - 05.12.2011 

Behandling

Forslag til vedtak fra Einar Johansen (SP):

Havneutvalget går ikke inn for å kjøpe brukt flytebrygge fra Smalfjord Fritidshavn BA.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Havneutvalget går ikke inn for å kjøpe brukt flytebrygge fra Smalfjord Fritidshavn BA.

PS 40/2011 Leiesats for båtplass ved fastkai

Saksprotokoll saksnr. 40/2011 i Havneutvalget - 05.12.2011 

Behandling
Felles endringsforslag:

1. For leie av kaiplass til fiskebåter i Torhop betales det en leie som er 50 % pr. båt av leien 
ved flytebrygga.

2. Det utarbeides vedtekter og regulativ for leie av kaiplass samtidig som vedtektene for 
flytebryggene revideres.

3. Fastsettelse av vedtekter behandles av havneutvalget innen utgangen av februar 2012.



Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. For leie av kaiplass til fiskebåter i Torhop betales det en leie som er 50 % pr. båt av leien 

ved flytebrygga.
2. Det utarbeides vedtekter og regulativ for leie av kaiplass samtidig som vedtektene for 

flytebryggene revideres.
3. Fastsettelse av vedtekter behandles av havneutvalget innen utgangen av februar 2012.

PS 41/2011 Videre kaiarbeid i Torhop

Saksprotokoll saksnr. 41/2011 i Havneutvalget - 05.12.2011 

Behandling
Innspill til kommunestyret.

Felles forslag:

1. Havneutvalget vil se det som svært viktig å ferdigstille havnearbeidet i Torhop, der 
resterende del av kaia og servicebygget for fiskerne er inkludert i en slik ferdigstillelse.

2. Kommunens positive vilje til å satse på fiskerinæringen har resultert i forslag til 
bevilgninger på kommende statsbudsjett for investeringer til fiskerinæringen i Tana. Dette 
forplikter kommunen å delta sammen med annen ekstern finansiering for å ferdigstille kai 
med servicebygg.

3. Det behøves økte bevilgninger til havneformål på investeringsbudsjettet for 2012 som 
følger:

- Servicbygg kr 4.960.000,-
- Kai ”     800.000,-

Sum kr 5.760.000,-

Som finansieres slik:
- Statlige overføringer kr 2.320.000,-
- Mva kompensasjon ”     995.000,-
- Annen ekstern finansiering ”  1.800.000,-
- Kommunal andel ”     645.000,-

Votering
Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Innspill til kommunestyret:

1. Havneutvalget vil se det som svært viktig å ferdigstille havnearbeidet i Torhop, der 
resterende del av kaia og servicebygget for fiskerne er inkludert i en slik ferdigstillelse.

2. Kommunens positive vilje til å satse på fiskerinæringen har resultert i forslag til 
bevilgninger på kommende statsbudsjett for investeringer til fiskerinæringen i Tana. Dette 
forplikter kommunen å delta sammen med annen ekstern finansiering for å ferdigstille kai 
med servicebygg.

3. Det behøves økte bevilgninger til havneformål på investeringsbudsjettet for 2012 som 
følger:

- Servicbygg kr 4.960.000,-
- Kai ”     800.000,-

Sum kr 5.760.000,-

Som finansieres slik:
- Statlige overføringer kr 2.320.000,-
- Mva kompensasjon ”     995.000,-
- Annen ekstern finansiering ”  1.800.000,-
- Kommunal andel ”     645.000,-

- Kommunal andel ”     645.000,-

PS 42/2011 Reguleringsplaner for havneområdet i Austertana

Saksprotokoll saksnr. 42/2011 i Havneutvalget - 05.12.2011 

Behandling
Felles forslag til vedtak:

Det vises til brev datert 19.08.2011 fra Miljøverndepartementet.

Havneutvalget anmoder kommunen om å inkludere området i Austertana i det videre 
planarbeidet. 

Nødvendige konsekvensutredninger må baseres på allerede gjennomført forskningsprosjekt og 
utredninger i tilknytning til sjørøyebestanden i Julelva og elva som vernet vassdrag.

Votering
Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Det vises til brev datert 19.08.2011 fra Miljøverndepartementet.

Havneutvalget anmoder kommunen om å inkludere området i Austertana i det videre 
planarbeidet. 

Nødvendige konsekvensutredninger må baseres på allerede gjennomført forskningsprosjekt og 
utredninger i tilknytning til sjørøyebestanden i Julelva og elva som vernet vassdrag.


