
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Havneutvalget
Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen
Dato: 09.11.2012
Tidspunkt: 09:00

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

02.11.2012

Einar Johansen (sign.)
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 18/2012 Godkjenning av innkalling
PS 19/2012 Godkjenning av saksliste

PS 20/2012 Godkjenning av protokoll fra 14.06.2012
PS 21/2012 Innføring av lokal forskrift om anløpsavgift for Tana 2012/2418

PS 22/2012 Klage på plassering av bølgedemper i Torhop havn 2010/569
PS 23/2012 Plass for fiskebåt ved flytebrygga i Sjursjok 2010/569

PS 24/2012 Referatsaker/Orienteringer - HAV 2012/6
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 221

Arkivsaksnr: 2012/2418-2

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Havneutvalget 21/2012 09.11.2012

Innføring av lokal forskrift om anløpsavgift for Tana

Rådmannens forslag til vedtak
Arbeidet med å utarbeide lokal forskrift om anløpsavgift for Tana iverksettes.
Rådmannen utreder saken og utarbeider forslag til forskrift.

Saksopplysninger
Den nye Havne- og farvannsloven trådte i kraft den 1.1.2012. det er også utarbeidet forskrifter 
for loven, blant annet om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift.

Dersom kommunen skal innføre anløpsavgift skal det fastsettes i en lokal forskrift. 
Justisdepartementet har utarbeidet veilederen forskriftsarbeid for kommuner.

Vurdering
Anløpsavgift som tas inn kan kun benyttes til drift av havner og farleder. Kommunen drifter nå 
to havner med kai, molo og flytebrygge. Avgift som tas inn vil gi kommunen større handlefrihet 
for å holde havnene i god stand.

I veilederen om forskriftarbeid for kommuner er følgende sagt om prosessen:

Utredning av bakgrunn, innhold og konsekvenser

Før kommunen fastsetter en ny forskrift, må saken være forsvarlig utredet, se forvaltningsloven § 37 første 

ledd, som lyder:

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
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Utredningen i saksframlegget må gjøre rede for bakgrunnen for forslaget. De eksisterende reglene bør 

omtales, og det bør påpekes hvorfor kommunen mener det er behov for nye forskrifter. Innholdet i de nye 

forskriftsbestemmelsene må beskrives.

Videre må utredningen gi en vurdering av hvilke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser 

forskriftene kan få for næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og offentlige instanser. Utredningen må 

omtale både utgifter, inntekter, innsparinger og praktiske konsekvenser som kan oppstå. Det kan f.eks. 

være at kommunen må foreta tilsettinger eller legge om saksbehandlingsrutiner, eller at nye 

rapporteringskrav kan føre til økte kostnader for bedrifter. De økonomiske konsekvensene bør om mulig 

tallfestes, eventuelt ved at det gis anslag.

Hvis forskriften kan få vesentlige konsekvenser knyttet til f.eks. miljøet, distriktsutvikling eller likestilling, 

må også disse konsekvensene analyseres og kommenteres. 7

Utredningen bør videre gjøre rede for hvorfor forskrifter er bedre egnet enn eventuelle alternative 

virkemidler som f.eks. holdningsskapende tiltak, se kap. 4.1.2.

Omfanget av utredningen må tilpasses sakens betydning.

Høring

Hvem som skal høres (forhåndsvarsles)

Kommunen må sende forslaget til ny forskrift til berørte virksomheter og organisasjoner for uttalelse. Dette 

kalles høring eller forhåndsvarsel, se forvaltningsloven § 37 annet ledd, som lyder:

Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som 

forskriften skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig 

før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal 

uttalelse også søkes innhentet fra andre.

Hensikten med høringen er å gi dem som vil bli berørt, en mulighet til komme med sine synspunkter på 

forslaget. Høringsuttalelsene kan dessuten bidra til å få saken tilstrekkelig utredet. De som får forslaget til 

uttalelse, omtales ofte som høringsinstanser.

Eksempler på etater, virksomheter og organisasjoner (høringsinstanser) som bør få uttale seg om utkast til 

forskrift om torghandel:

• handelsstanden på stedet

• lokale produsenter som kan ønske å selge f.eks. egne landbruksprodukter

• forbrukerorganisasjoner

• næringsmiddeltilsynet

• politiet

Gjennomføring av høringen

Kommunen bestemmer selv hvordan høringen skal gjennomføres, se forvaltningsloven § 37 tredje ledd. Det 

er mest vanlig å sende et høringsbrev der høringsinstansene blir bedt om å uttale seg om forslaget innen 

en bestemt frist (se kap. 7.2.3). Høringsuttalelser skal i så fall gis skriftlig, hvis ikke kommunen har 

bestemt at uttalelsen kan gis muntlig, se forvaltningsloven

§ 37 femte ledd.

I høringsbrevet bør kommunen gjøre rede for saken. Brevet bør som hovedregel omtale de forholdene som 

er nevnt i kap. 7.1 ovenfor.
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Høringsinstansene kan oppfordres til å kommentere nærmere angitte bestemmelser eller problemstillinger. 

Det kan f.eks. ofte være hensiktsmessig å be høringsinstansene vurdere om bestemmelsene er klart nok 

formulert.

Det kan også lages flere alternative forslag til tekst. I høringsbrevet kan kommunen be høringsintansene 

uttale seg om hvilket alternativ de foretrekker.

Hvis forskriften innfører nye påbud eller forbud, kan det være naturlig å be høringsinstansene vurdere om 

det er behov for overgangsbestemmelser, eller om de trenger tid til å innrette seg før forskriften trer i kraft.

Dersom høringen fører til vesentlige endringer i forskriften, bør den sendes på ny høring til de mest berørte 

instansene.

Høringsfrist
Høringsfristens lengde avhenger av hvor komplisert eller viktig saken er. Etter utredningsinstruksen (som 

er fastsatt ved kgl. res. 18. februar 2000 og gjelder for vedtakelse av forskrifter i staten) skal høringsfristen 

som utgangspunkt være tre måneder. Kommunene kan normalt sette fristen til to måneder for kommunale 

forskrifter. Fristen kan være noe kortere hvis saken haster.

Høringsmøte
I noen tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å holde et høringsmøte der berørte instanser kan gi 

muntlige synspunkter på forskriftsforslaget (se forvaltningsloven § 37 femte ledd tredje punktum). Dette 

kan særlig være aktuelt ved tekniske forskrifter uten særlig prinsipiell betydning. Deltakerne bør få tilsendt 

utkastet til forskrift i god tid før høringsmøtet.

I viktige og kompliserte saker kan det være naturlig å holde et høringsmøte i tillegg til den skriftlige 

høringsprosessen. Er det en sak som engasjerer kommunens innbyggere, er høringsmøte en god idé og i 

pakt med informasjonsprinsippet i kommuneloven § 4.

  

Rådmannen anbefaler at havneutvalget vedtar at arbeidet med lokal forskrift om anløpsavgift 
iverksettes.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P23

Arkivsaksnr: 2010/569-61

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Havneutvalget 22/2012 09.11.2012

Klage på plassering av bølgedemper i Torhop havn

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Kommunen har mottatt klage på plassering av bølgedemperen i Torhop.  Klagen går på 
plassering i forhold til lakseplass TN112A og TN112B. Klager hevder at plass A i tidligere år 
har fisket bedre enn plass B. Da klagen ble skrevet den 24.6.12 hadde plass A fanget 2 fisk mot 
plass B som hadde fanget 39 fisk. Klager hevder at dette skyldes at laksen styres fra land og 
foreslår at den flyttes nærmere kaia og reduseres til halv lengde, alternativt fjernes. Ifølge 
klageren har bølgedemperen svært liten virkning på havneforholdene. 

Vurdering
Utlegging av flytebrygge er byggemeldt med nabovarsel til berørte parter. 
Bygningsmyndigheten i Tana har behandlet søknaden som en byggesak og det ble gitt tillatelse 
til å gjennomføre tiltaket. Nabovarselet til eiendom 20/3 ble sendt til et av familiemedlemmene.
Merknader til plasseringen burde vært gjort da. Plasseringen ble avtalt i møte med samme 
grunneierrepresentant som fikk nabovarselet.
Lakseplassene og plassering av disse er det Fefo som styrer, og er ikke inntegnet på noen kart.

Saken legges fram for havneutvalget til diskusjon.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P23

Arkivsaksnr: 2010/569-60

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Havneutvalget 23/2012 09.11.2012

Plass for fiskebåt ved flytebrygga i Sjursjok

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Alle plassene ved flytebrygga i Sjursjok er utleid. Kommunen har fått henvendelse fra en 
registrert fisker om leie av båtplass.
I vedtektene for flytebrygger eid av Tana kommune heter det at en fiskers båt har fortrinnsrett 
ved brygga. Vedtektene har ingen regler om hvilken fritidsbåt som må vike plass eller hvor lang 
tids oppsigelsesfrist som gis.

Vurdering
Det er ikke tvil om at fiskeren har fortrinnsrett til å leie plass. Ettersom vedtektene ikke gir noen 
føringer for hvem som skal vike plass må havneutvalget gjøre nødvendig vedtak om hvilken 
fritidsbåt som skal miste plassen sin.
Når vedtektene revideres må det komme inn bestemmelser om hvilken fritidsbåt som skal miste 
plassen sin.

Saken legges fram for havneutvalget uten innstilling fra rådmannen.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-51

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Havneutvalget 24/2012 09.11.2012

Referatsaker/Orienteringer - HAV

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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