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Vår ref

2012/320-2/K40

CZ6veMeiti Kultur- og næringsavdeling

ktiv&ktM  LcQU

Deanu gielda/Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

Deres ref:

Krav om gjeninnføring av 5-kilometersonen i Finnmark

Vi viser til Deres brev vedrørende FeFo sitt krav om gjeninnføring av 5-kilometersonen i
Finnmark.

Saken er av svært prinsipiell karakter og angår befolkningen i vår kommune i høyeste grad. Vi
ønsker å fremme saken til behandling i kommunestyret.

Vi har mottatt Deres anmodning i midten av mai i år. Nå viser det seg at vi ikke får behandlet
saken i først kommende kommunestyre som er i juni i år.

Denne saken vil derfor bli lagt frem til politisk behandling høsten 2012.

Dette til Deres orientering.

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

,
Nils fklak Boe

kultur- og næring leder

Besoksadresse

www.karasjok.kommune.no

Saksbehandler Dato

Nils Aslak Boine 23.05.2012

Telefon Bank
78468000 4932 05 00019
Telefaks Org.nr
78466212 00963376030



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI•
Landbruksavdelingen Eanandoalloossodat

Statens landbruksforvaltning

Postboks 8140
0033 Oslo

Deres ref Deres dato

Saksbehandler/direkte telefon: Helge Molvig - 78 95 05 82

Vår ref
Sak 2012/1400
Ark 512.1

Svar på klage om avslag på siktryddingsmidler

T-7

MnTT TT
16 JUN 2012

Vår dato
13.06.2012

Vi viser til brev fra Tana kommune der det klages på vårt avslag på Tana kommunes søknad
om siktryddingsmidler.

Vårt svar på kommunens søknad om siktryddingsmidler er ikke knyttet til en hjemmel i eget
lovverk, men er et forvaltningsvedtak gjort med bakgrunn i de økonomiske tilskuddsmidlene
vi disponerer til tiltak i landbruket. Kommunens klage må derfor anses å være en klage på et
forvaltningsvedtak etter fvl. § 28, og vi velger dermed å svare på den.

Fylkesmannen har ikke en egen pott avsatt til verken siktrydding eller utsiktsrydding. Vi har
derimot valgt å prioritere en del av kystskogmidlenesom vi årlig mottar fra Statens
landbruksforvaltning, til å støtte utsiktsrydding i en del Finnmarkskommuner. I 2012 har vi
200 000 kr til rådighet og av disse er ca halvparten knyttet opp i igangsatte prosjekt, dvs, at
vi har 100 000 kr til bruk på siktrydding/utsiktsrydding - i hele fylket.

Fylkesmannens begrunnelse for å gi midler til dette arbeidet kan oppsummeres slik:

• Vi ønsker å videreføre den utsiktsryddinga som Statens landbruksforvaltning
igangsatte i 2009 (Regjeringens krisepakke). Da var det lagt vekt på rydding for å
skape utsikt til kulturlandskapet. Dette er også i tråd med et av tiltaka i regionalt
miljøprogram for Finnmark, der bønder kan få tilskudd til utsiktsrydding på sin
eiendom.

• Ryddeprosjektene langs veg bidrar til at skogen blir skjøtta, samtidig som det kommer
fram virke til ved og bioenergi og aktivitet i skognæringa.

• Ryddeprosjektene langs veg øker trafikksikkerheten fordi sikten for de veifarende blir
bedre og faren for viltpåkjørsler mindre.

• Ved å bidra inn i et allerede etablert spleiselag mellom kommuner, vegvesen, Fefo
etc, blir det utført langt mer arbeid totalt i fylket, enn når det gis penger kommunevis.

• Både sikt- og utsiktsryddinga er svært godt mottatt både lokalt i kommunene og blant
turistene, fordi det åpner landskapet, gir bedre sikt og redusert fare for viltpåkjørsler

Som sagt i vårt svarbrev til Tana kommune 19.04, ser vi kun positivt på at kommunen har
laget en plan for rydding i områder der det er mange elgkryssinger, og mener det delvis kan
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samordnes med tiltak som gjøres innen utsiktsrydding i regi av skogbrukssjefen. Kommunen
sitt vedtak om å prioritere siktrydding i områder utsatt for elgkryssinger, kan kun legge
føringer for de midlene som kommunen selv bidrar med. Bruken av de øvrige
prosjektmidlene, styres av skogbrukssjefen i samråd med grunneier. Det er
Finnmarkseiendommen som har vært grunneier de fleste stedene det er gjort utsiktsrydding.

I 2011, ble det utført både siktrydding og utsiktsrydding i Tana kommune for til sammen
150 000 kr gjennom skogbrukssjefen i Finnmark. Den summen som kommunen bidro med,
30 000 kr, gikk i sin helhet til de strekningene Tana kommunes miljø- og viltansvarlige hadde
prioritert. Ved å organisere dette som et spleiselag ble det altså utført langt mer arbeid i
kommunen enn det hadde blitt gjort kun med kommunens egne midler. De strekningene der
det var vekt på utsiktsrydding vil jo også bedre trafikksikkerheten og redusere faren for
viltpåkjørsler.

Skogbrukssjefen er en fagressurs for alle Finnmarkskommunene, også Tana kommune.
Skogbrukssjefen har gjennom tidligere prosjekt skaffet betydelig med midler til tiltak i
Finnmarkskommunene, også i Tana kommune. Vi mener at denne arbeidsformen er effektiv,
og gir mest igjen for de tross alt begrensede ressursene de fleste aktørene har å bruke til
slike tiltak.

Vår beslutning om å kanalisere våre midler gjennom skogbrukssjefen i Finnmark står fast.
Vedtaket vårt fra 19.04 opprettholdes. Vi tror dette samla sett gir best bruk av midlene både i
Finnmark og for Tana kommune sin deL

Vårt vedtak sendes til Statens landbruksforvaltning for behandling og endelig avgjørelse.
Samtlige dokumenter i saken er vedlagt.

Med hilsen

Torhild Gjølme Helge Molvig
Landbruksdirektør fylkesskogmester

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:
Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta
Deanu gielda/Tana kommune Rådhusv. 3 9845 Tana

Vedlegg: 3 brev, datert hhv. 09.03, 19.04 og 04.05.2012
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REFERAT FRA MØTE MELLOM KOMMUNENE UTSJOK, TANA OG KARASJOK ANGÅENDE 
EU’S VANNDIREKTIVT, FREDAG 2. MARS 2012 KL. 12:00- 14:00 (FINSK TID). STED: 
RÅDHUSET I UTSJOKI. 

Til stede: Raimo Hekkanen (rådmann, Utsjok kommune), Markku Porsanger 
(byggesaksbehandler, Utsjok kommune), Toivo Partanen (teknisk sjef, Utsjok kommune), 
Torgrim Kemi (prosjektleder, teknisk etat, Karasjok kommune), Reidar Varsi (arbeidsleder, 
Tana kommune), Anne Fløgstad Smeland (prosjektleder, Tana kommune/Finnmark 
fylkeskommune). 

Sak 1: Presentasjon av deltakere og godkjenning av agendaen for møtet. 

Raimo Hekkanen ønsket velkommen til Utsjoki og innledet med å fortelle om formålet med 
møtet: 

 Orientere hverandre om arbeidet med oppfølging av EU’s vanndirektiv i henholdsvis 
de norske og finske kommunene

 Drøfte videre samarbeid om oppfølging med bakgrunn i Flerbruksplanen for 
Tanavassdraget og EU’s vanndirektiv

Gruppen godkjente agendaen for møtet. 

Sak 2: Orientering om arbeidet med oppfølging av EU’s vanndirektiv i Norge: 

Prosjektleder Anne F.Smeland (Tana kommune) orienterte om  arbeidet med oppfølgingen 
av EU’s vanndirektiv i de norske kommunene, samt oppfølging av gjeldende flerbruksplan for 
Tanavassdraget (2007-2016). 

Det ble gjennomført 3 arbeidsmøter mellom kommunene Utsjoki, Karasjok og Tana i 2009 
angående flerbruksplanen. Det har vært liten aktivitet etter dette.  På norsk side har 
arbeidet omkring vannforvaltning nå kommet mer i fokus, i forbindelse med oppfølgingen av 
EU’s vanndirektiv. Vannregionen Finnmark er inndelt i ulike vannområder, hvorav 
nedbørsfeltet til Tanavassdraget samt bekkefelt i Tanafjorden utgjør ett vannområde: Tana 
vannområde. Planarbeidet fram mot en ny forvaltningsplan for perioden 2016-2021 er 
startet opp lokalt i vannområdet. Det ble gjennomført møte i vannområdeutvalget den 
15.02.2012, hvor også kystkommunene deltok. Referat fra dette møtet er til oversettelse, og 
vil bli oversendt på finsk så snart det er klart. De norske kommunene ønsker et fokus i 
planarbeidet på samarbeid innen vann og avløp.  



Torgrim Kemi og Reidar Varsi orienterte deretter om vann og avløpsarbeidet i de norske 
kommunene. 

Tana kommune har en hovedplan for vann for perioden 2010-2017. Avløpsdelen er under 
revisjon og skal ferdigstilles i løpet av 2012. Karas jok kommune holder også på med å 
revidere hovedplan for vann og avløp. Forrige hovedplan for vann er fra 1983, og 
rammeplanen for avløp for perioden 1993-2013. Den nye hovedplanen for vann og avløp i 
Karasjok kommune skal være ferdig i løpet av 2012.

Sak 3:  Orientering om oppfølgingen av EU’s vanndirektiv i Finland

Toivo Partanen informerte om at oppfølgingen av EU’s vanndirektiv i Finland primært er 
knyttet til den norsk- finske grensevassdragskommisjonen. I Utsjoki kommune er det 
næringsavdelingen som har ansvaret for kontakt mot kommisjonen og som har vært 
involvert i arbeidet med vanndirektivet. Teknisk avdeling har derfor liten informasjon om 
oppfølging av vanndirektivet i Finland, men det ble understreket at man for Utsjok 
kommunes del ønsker et nært samarbeid med nabokommunene i Norge for å ivareta felles 
verdier omkring Tanaelva. 

Markku Porsanger informerte deretter om planverket innen vann- og avløpssektoren i 
Utsjoki kommune. Kommunen har en tiltaksplan som oppdateres hvert 5 år. Forrige plan er 
fra 2004 og bør nå revideres. Tidspunktet passer derfor bra med hensyn til å samordne 
planene i de ulike kommunene. Utsjoki kommune har også vedtatt byggeregler (2010), som 
har betydning for vann- og avløpssektoren. Sammen med Inari kommune har man også en 
felles miljøplan (2009), som omfatter tiltak innen renovasjon og avfall, landbruk og 
vannforvaltning. 

Gruppen drøftet i hvilken grad avløpsregelverket er likt i Norge og Finland. 
Forurensningsforskriften i Norge er oppdatert de senere år for å komme i samsvar med EU’s 
avløpsdirektiv. Utsjoki kommune opplyste om at det finske regelverket har strengere 
standarder enn avløpsdirektivet. En utfordring videre vil derfor være å tilstrebe en mest 
mulig felles standard lokalt i Tanavassdraget. 

Sak 4: Videre samarbeid mellom kommunene om vann- og vassdragsforvaltning. 

Gruppen drøftet videre samarbeid med utgangspunkt i orienteringene i sak 2 og 3. De norske 
kommunene inviterte Utsjoki kommune til å delta i vannområdeutvalget for Tana, dersom 
dette er hensiktsmessig med bakgrunn i hvordan vannforvaltningen er organisert i Finland. 



Man ble enige om at kommunene ønsker et videre samarbeid innen temaet vannforvaltning. 
Den enkelte kommune må klargjøre med overordnet myndighet hvilke premisser som 
gjelder for videre samarbeid. 

Kommunene er enige om at det skal avholdes et nytt møte, men dato avtales senere (ansvar: 
Anne F. Smeland). 

Som en forberedelse til møtet, skal plandokumenter innen vann og avløp oversettes og 
utveksles. I Finland foreligger alle dokumentene på samisk, og Utsjoki kommune sender 
derfor over sine dokumenter på samisk. De norske kommunene må få utdrag av sine 
plandokumenter oversatt til finsk dersom de ikke foreligger på samisk, og deretter oversendt 
til Utsjoki. Anne F. Smeland har ansvar for å koordinere dette. 

___________________________________________________________________________

Referent: Anne F. Smeland, prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark. 



FORSLAG TIL AGENDA/SAKSLISTE FOR MØTE MELLOM KOMMUNENE UTSJOK, TANA OG KARASJOK. 
TEMA: EU’S VANNDIREKTIV- SAMARBEID

Sak 1: Presentasjon av deltakere og godkjenning av agendaen for møtet. 

Formål med møtet: 

 Orientere hverandre om arbeidet med oppfølging av EU’s vanndirektiv i henholdsvis de 
norske og finske kommunene

 Drøfte videre samarbeid om oppfølging med bakgrunn i Flerbruksplanen for Tanavassdraget 
og EU’s vanndirektiv

Forslag til vedtak: Agendaen for møtet godkjennes. 

Sak 2: Orientering om arbeidet med oppfølging av EU’s vanndirektiv i Norge: 

 Prosjektleder Anne F.Smeland (Tana kommune) orienterer  arbeidet med oppfølgingen av 
EU’s vanndirektiv i Norge, om planarbeidet i Tana vannområde, samt tidligere arbeid knyttet 
til flerbruksplanen for Tanavassdraget (2007-2016). 

 Kort orientering om vann og avløpsarbeidet i de norske kommunene. 

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

Sak 3:  Orientering om oppfølgingen av EU’s vanndirektiv i Finland

 v/ representanter for Utsjok kommune

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

Sak 4: Videre samarbeid mellom kommunene om vann- og vassdragsforvaltning. 

Drøfting med bakgrunn i orienteringene ovenfor. Følgende er forslag til videre organisering av 
samarbeidet: 

Alternativ A:  Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik inviterer Utsjoki kommune til å 
delta i vannområdeutvalget for Tana, dersom dette er hensiktsmessig med bakgrunn i hvordan 
vannforvaltningen er organisert i Finland. Inari kommune inviteres også til å delta. Forslaget til 
organisering legges fram for regionale myndigheter. 

Alternativ B:  Eksisterende arbeidsgruppe mellom kommunene Utsjoki, Tana og Karasjok for å 
følge opp Flerbruksplanen for Tanavassdraget (2007-2016) utvides også til å gjelde arbeidet med 



EU’s vanndirektiv på lokalt nivå. Kommunene  Inari, Berlevåg og Gamvik inviteres også til å delta. 
Forslaget til organisering legges fram for regionale myndigheter. 

Alternativ C: Vann og avløp skal være et satsingsområde for det videre samarbeidet. Det 
etableres en egen arbeidsgruppe mellom kommunene Tana, Utsjoki og Karasjok for å arbeide 
særskilt med dette temaet. 

Forslag til vedtak: Se alternativene A, B og C ovenfor.  Kommunene velger sine representanter 
og sender melding om hvem som skal representere dem til Tana kommune, Utviklingsavdelingen, 
9845 Tana, N-Norge, e-post: postmottak@tana.kommune.no. 


