
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Havneutvalget
Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen
Dato: 11.06.2012    Ny møtedato: 14.06.2012
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

04.06.2012

Einar Johansen (sign.)
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 12/2012 Godkjenning av innkalling
PS 13/2012 Godkjenning av saksliste

PS 14/2012 Godkjenning av protokoll fra 08.05.2012
PS 15/2012 Servicebygg i Torhop - stiftelse av andelslag 2011/847

PS 16/2012 Revidering av vedtekter for leie av bryggeplass 2012/1477
PS 17/2012 Referatsaker/Orienteringer - HAV 2012/6

RS 7/2012 Informasjon til alle kommuner - forskrifter i medhold 
av havne- og farvannsloven som trer i kraft 1.1.2012

2011/2870
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P70

Arkivsaksnr: 2011/847-4

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Havneutvalget 15/2012 14.06.2012

Servicebygg i Torhop - stiftelse av andelslag

Vedlegg
1 Revidert skisse og kostnadsoverslag Servicebygg Torhop

Rådmannens forslag til vedtak
1. Servicebygget i Torhop for fiskerne bygges etter fremlagte revidert 

tegning/kostnadsoverslag.
2. Fiskerne inviteres til stiftelse av et andelslag som skal leie servicebygget av kommunen.
3. Kommunens forslag til, vedtekter legges til grunn for andelslaget.
4. Som kommunens representant på stiftelsesmøtet velges……….

Saksopplysninger
Etablering av servicebygg har vært behandlet flere ganger tidligere i Havneutvalget. 
Basert på opprinnelige tegninger og prospekt har kommunen søkt om tilskudd fra Innovasjon 
Norge AS (IN) og Sametinget. Opprinnelig plan var basert på innspill fra fiskerne og IN, og ble 
allerede i 2011 presentert på et møte med fiskerne.
Kommunestyret har bevilget kr 2 560 000 på årets budsjett og satt av kr 3 200 000 i 
økonomiplanen for å ferdigstille bygget.
Fra IN har vi fått varsel om at vi har fått avslag på søknaden, Sametinget har bevilget kr 
500 000.

For å gjøre bygget rimeligere er det utarbeidet et nytt forslag hvor all innredning tas bort, og at 
servicebygget blir et isolert lager med nettinginndeling mellom andelshaverne. Basert på dette 
kan fiskernes husleie reduseres betraktelig. Fiskerne ble invitert til nytt informasjonsmøte, men 
det var bare en fisker (i tillegg til havneutvalgets leder) som møtte.

Driftsmodellen vil være at kommunen bygger bygget og leier det ut til et andelslag som stiftes. 
Kommunen er deltaker i andelslaget. Andelshaverne betaler leie til andelslaget.
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Vurdering
Ut fra de signalene kommunen har fått om husleiens størrelse vil det være utbygging etter den 
siste modellen som vil være realistisk å gjennomføre.
Rådmannen vil anbefale at havneutvalget vedtar utbygging i henhold til vedlagt 
skisse/kostnadsoverslag. Videre anbefales havneutvalget å invitere til stiftelsesmøte snarest
mulig. Andelslaget stiftes med kommunens forslag til vedtekter. Bygging iverksettes etter at 
andelslaget er stiftet.
Havneutvalget må også velge kommunens representant til stiftelsesmøtet.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28

Arkivsaksnr: 2012/1477-1

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Havneutvalget 16/2012 14.06.2012

Revidering av vedtekter for leie av bryggeplass

Vedlegg
1 Vedtekter - leievilkår for flytebrygge eid av Tana kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges fram for diskusjon uten innstilling.

Saksopplysninger
Vedtekter – leievilkår for flytebrygger eid av Tana kommune ble vedtatt av Havneutvalget den 
22.3.2010.  

Vurdering
Etter at flytebryggene i Torhop og Sjursjok har vært leid ut en periode er det på sin plass å 
revidere vedtektene, både som følge av feil og at nye momenter har kommet til,

Vedtektene – leievilkårene bør også omhandle fastkaia i Torhop.
Tildeling av plass bør være en administrativ sak basert på vedtektene.
Leie av bryggeplass er moms fritt.
Prisnivå og hva som skal inngå i prisen.
Bruk av vann der kommunen har det må omtales.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-33

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Havneutvalget 17/2012 14.06.2012

Referatsaker/Orienteringer - HAV

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering

������




�������

"�� �����#����$�����������������$$%����&���������������$��'�������'����&���

����������������$���������������������


