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Klageover vedtak i sak 156/2012 —dispensasjon fra reguleringsplan til
gjenoppbygging av nedfalt gamme —Njårgajåvri

Fylkesmannen i Troms er oppnevnt som settefylkesmann for Fylkesmannen i Finnmark, jf.
Departementets (FAD) brev av 4.2.2013. Det vises også til vårt foreløpige svar av 13.2.2013.

Sakengjeldergyldighetenav kommunenstillatelsetil gjenoppbyggingav nedfaltgamme
på eiendommengbnr11,vedNjårgajårvi,herunderdispensasjonfra kommuneplanens
arealdel.Fylkesmannenomgjørkommunensvedtak,underhenvisningtil at vilkårene
for dispensasjonikkeer oppfylti dennesaken,jf. pb1.1985§ 7.

Sakensbakgrunn
Sakens bakgrunn forutsettes kjent for partene, og Fylkesmannen gir derfor bare et kortfattet
sammendrag av saken. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer i det
skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, herunder administrasjonens
saksframlegg utarbeidet i forbindelse med kommunens underinstansbehandling av den
fremsatte klagen.

Tana kommune mottok 2.3.2001 søknad om oppføring av ny gamme, som erstatning for
nedfalt gamme ved Njårgajåvri. Søker var Inga Sofie Trosten. Saken ble returnert til Statskog
høsten 2002, under henvisning til at Reindriftsforvaltningen hadde "avslått" saken med
hjemmel i reindriftsloven. Søknaden ble ikke behandlet etter plan- og bygningsloven.

Erik og Oskar Trosten, henholdsvis ektefelle og sønn til opprinnelig søker, ba høsten 2008 om
at søknaden måtte tas opp til ny behandling. Saken var tidligere avsluttet på feil rettslig
grunnlag, da Tana kommune ikke hadde tatt stilling til om det skulle gis tillatelse til tiltaket
etter plan- og bygningsloven.

Tiltaket krevde dispensasjon fra LNF-formålet (landbruks- natur og fritidsformål) i
kommuneplanens arealdel. Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til aktuelle
sektormyndigheter i september 2010.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

sosialavdelingen



Side 2 av 7 ft

Fylkesmannen i Finnmark v/ Miljøvernavdelingen og Reindriftsforvaltningen uttalte seg
negativt til dispensasjonssøknaden, jf. høringsuttalelser av 27.9.2010 og 11.10.2010.
I strid med administrasjonens innstilling ga Tana formannskap i møte 5.5.2011 tillatelse til
oppføring av gamme som omsøkt, utvalgssak 48/2011. Det ble truffet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges dispensasjon til
gjenoppbygging av nedfalt gamme ved Njårgajårvi som omsøkt.
Det utstedes gammeerklæring til Erik A. Trosten og Oskar Trosten.
Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som "særlige grunner" ut fra
gammel utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere
høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 art. 23 pkt. 1
og 2.
Søkerne/ familien vil videreføre høstingstradisjoner somjakt, fiske og annen
tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk
høstingstradisjon og kulturarv videreføres. (...).

Vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Finnmark v/ miljøvernavdelingen i brev datert
24.5.2011. Som grunnlag for klagen ble det blant annet vist til at:

«Fylkesmannen kan ut fra dette ikke se at det foreligger særlige grunner for å innvilge
søknaden. Kommunens bruk av samisk tradisjon, forfedrenes bruk og ILO-
konvensjonen som en særlig grunn er etter vår vurdering ikke et moment som alene
kan bære kravet til "særlige grunner". En slik praksis ville også gi en særdeles uheldig
presedensvirkning både konkret i forhold til bygging i utmarka, i forhold til plan- og
bygningslovens bestemmelser og som et etnisk skille mellom ellers like søkere.
Fylkesmannen mener hovedfokus i vurderingen av særlige grunner skal være tiltaket,
planformålet og forholdene på stedet som taler for og i mot selve tiltaket, ikke søkers
personlige forhold. (...)

Omsøkte areal ligger i et inngrepsfritt naturområde. Det er heller ikke
ønskelig med spredt hytte-/ gammebygging langt fra vei. Tiltaket kommer
derfor i konflikt med regionale og nasjonale natur- og miljøverninteresser.
Erfaringsmessig vil omsøkte tiltak også medføre søknader om motorferdsel til
området, både sommer og vinterstid.»

Tana formannskap underinstansbehandlet klagen i møte 25.8.2011, under sak 52/11. Vedtaket
ble opprettholdt, og ved underinstansbehandling av klagen ble saken samtidig vurdert opp
mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7. Klagen ble ikke tatt til følge.

Den 8.2.2012 opphevet Fylkesmannen i Troms Tana kommunes vedtak av 5.5.2011, og
returnerte saken for fornyet behandling. Opphevelsen ble begrunnet med at kommunens
dispensasjonsvurdering var mangelfull. Drøftelsen av de faktiske forhold i saken var ikke
knyttet opp mot hensynene bak den bestemmelsen det var aktuelt å dispensere fra, i dette
tilfellet formålet bak arealbrukskategorien LNF i kommuneplanens arealdel. Det fremgikk
heller ikke av begrunnelsen i vedtaket i hvilken grad formannskapet hadde vurdert og tillagt
vekt, det forhold at både Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavdelingen og
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark som berørte statlige sektormyndigheter gikk imot
dispensasjonssøknaden.
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Kommunen behandlet saken på nytt 7.6.2012 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven(1985) § 7 innvilges søknaden om
dispensasjon gjenoppbygging av nedfalt gamme ved Njargajåvri som omsøkt.
En plassering som omsøkt vil ikke være til hinder for reindriftsnæringa, jf.
uttalelse det berørte reinbeitedistriktet av 03.05.2012.
En tillatelse vil ikke berøre natur- og friluttslivshensynene negativt, fordi det
allerede finnes en hytte like i nærheten. Dessuten vil en gamme være åpen for
almmnen bruk noe som vil fremme positiv bruk og høsting av naturen og at
gammer er åpne og tilgjengelige for andre brukere av området.
Gamma må bygges etter kommunens vedtatte retningslinjer. Kravet om
torvlegging er absolutt. Gamma skal være åpen og tilgjengelig for andre brukere i
tråd med lokal og samisk sedvane.
Tana kommune mener bestemt at søknaden kan innvilges som "særlige grunner" ut
i fra tidligere utmarkshøsting og samisk tradisjon og at ny generasjon overtar
tidligere høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 art.
23 pkt. 1 og 2

I vedtaket stod det videre at «Tana kommune mener at hensynet til lik behandling av tidligere
tilsvarende søknader taler for at søknaden må innvilges for å unngå urettmessig
forskjellsbehandling.»

Vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Finnmark den 26.6.2012. I klagen anføres det at
tiltaket er i strid med nasjonale miljømål gitt i St.meld. nr.26 (2006-2007) Regjeringens
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Det er videre vist til Fylkesplan for Finnmark 2006-
2009 (2011) og anført at:

«Spredt hyttebygging i områder som er lite preget av inngrep vil være i strid med
denne fylkesplanen. «Gjenoppføring» av hytter på steder i utmarka hvor det fins rester
etter tidligere torvgammer vil ha en svært uheldig presedensvirkning i Finnmark.»

Fylkesmannen i Finnmark er også av den oppfatning at «hovedfokus i vurderingen av
«særlige grunner» skal være tiltaket, planfonnålet og forholdene på stedet som taler for og i
mot selve tiltaket, og ikke søkerens personlige forhold.» Videre ble det bedt om at klagen ble
gitt oppsettende virkning, jf. fv1.§ 42. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.

Jan Regnor Persen og Harald Johansen påklaget også vedtaket 22.6.2012. De eier en hytte 20
meter fra stedet hvor gammen er søkt oppført. De har klaget over at søknaden er behandlet,
uten at de som har hytte i området har fått søknaden «til uttalelse». De har videre uttalt at de
«oppfatter det som en provokasjon at kommune tillater oppført ny gamme så nært inntil vår
hytte i utmark». Det vises til klagen i sin helhet.

Tana formannskap behandlet klagen 29.11.2012. Klagen ble ikke tatt til følge og saken ble
oversendt til FAD for oppnevning av settefylkesmann 28.1.2013. FAD oversendte saken til
Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse i brev av 4.2.2013.
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På forespørsel herfra uttalte Fylkesmannen i Finnmark i e-post av 8.2.2013 til Fylkesmannen i
Troms at begjæringen om oppsettende virkning ble trukket, ettersom bygget allerede er
oppført.

Fylkesmannens vurdering
F lkesmannens m di et
Klagen er fremsatt i rett tid og av et organ som anses for å ha rettslig klageinteresse, jf.
fv1.§§ 28 og 29.

Saken gjelder klage på Tana kommunes vedtak om å gi dispensasjon fra avsatt
arealbrukskategori for oppføring av gamme ved Njårgajåvri.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi
skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke
er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal
vi imidlertid legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie
skjønn, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd.

Det legges videre til grunn at gamme for bruk til midlertidig opphold, lagring av ting mv.
må anses som oppføring av "bygning" i pb1.§ 93, første ledd, bokstav a) sin forstand, og
dermed at et slikt tiltak er avhengig av bygningsmyndighetenes uttrykkelige tillatelse for å
kunne gjennomføres.

Lovvalg
Det er vedtatt en ny lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av
27.6.2008 nr. 71, hvor ny plandel trådte i kraft fra 1.7.2009. Byggesaksdelen ble iverksatt
1.7.2010. I medhold av den nye pb1.§ 34-2 er det gitt forskrift om samvirke mellom
bestemmelsene i den nye loven og plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77.

I følge forskriften § 13 skal søknader om dispensasjoner som er sendt kommunen før ny
plandel trer i kraft, behandles etter § 7 i plan- og bygningsloven av 14.06.85. Søknad om
dispensasjon ble mottatt 2.3.2001, og skal derfor behandles etter plan- og bygningsloven av
1985.

Plangrunnlag
Den aktuelle eiendommen omfattes ikke av noen reguleringsplan. I kommuneplanens
arealdel for Tana kommune er eiendommen avsatt til LNF-formål. I områder avsatt til LNF
formål tillates ikke bolig-, ervervs-, og fritidsbebyggelse som ikke er ledd i stedbunden
næring. Da gjenoppføring av gamme er å anse som fritidsbebyggelse, er tiltaket avhengig av
dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 7, jf. § 20-6.

Dis ensas'onsvurderin
For at det skal kunne gis dispensasjon etter pb1.§ 7 må det foreligge "særlige grunner".
Vilkåret "særlige grunner" må i utgangspunktet sees i forhold til de prinsipper og hensyn som
ligger bak arealbruksdisponeringen i kommuneplanen og de bestemmelser i loven det er
aktuelt å dispensere fra. Disse hensyn skal vurderes mot de mer konkrete forhold i saken,
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herunder behovet for og ulempene ved at dispensasjon gis. Det skal ikke være en kurant sak å
få dispensasjon, og utgangspunktet er at ingen har krav på å få innvilget en
dispensasjonssøknad.

For at lovvilkåret "særlige grunner" skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare
grunner som etter en nærmere konkret vurdering er av en slik karakter og har en slik tyngde at
de kan slå gjennom overfor de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta.

Selv om de ulike forholdene skal underlegges en konkret vurdering, har lovgiver valgt å gi
noen føringer ved å presisere enkelte momenter som skal tillegges lite eller mer vekt i
vurderingen av om det foreligger «særlige grunner» for å innvilge dispensasjon. Det følger av
Ot.prp. nr.56 (1984-1985) s. 101 og 102 at individuelle forhold knyttet til søkerens person kun
skal trekkes inn i vurderingen i helt spesielle tilfeller. Videre fremkommer det at:

«Departementet vil understreke viktigheten av at berørte får anledning til å uttale seg.
Dette gjelder særlig organer m.v. som naturlig kommer inn i selve
planleggingsprosessen, så somjordlovmyndigheter, frilufts- og naturvernmyndigheter
osv. Dersom det gjelder dispensasjon fra vedtatte planer og det kommer innsigelser
mot dispensasjon, bør saken behandles som ordinær planendring.»

Kommunen har begrunnet tillatelsen i at den omsøkte plasseringen ikke vil være til hinder for
reindriftsnæringa, eller berøre natur- og friluftshensynene negativt, siden det allerede finnes
en hytte i området. Videre har de vist til fordelene ved at gammen vil være tilgjengelige for
alle, samt at det er samisk tradisjon at ny generasjon overtar tidligere høstingstradisjoner. Den
har også vist til at «hensynet til lik behandling av tidligere tilsvarende søknader taler for at
søknaden må innvilges for å unngå urettmessig forskjellsbehandling.»

Fylkesmannen er kommet til at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, jf. pb1. § 7. Etter
vår vurdering har kommunen tillagt momenter som ikke veier tungt i vurderingen av om
dispensasjon skal gis, avgjørende vekt. Kommunen har videre ikke begrunnet sin påstand om
at hensynet til likebehandling tilsier at søknaden må innvilges. For at usaklig
forskjellsbehandling skal foreligge, må sakene være både faktisk og rettslig like. Da
kommunen ikke har begrunnet sin påstand nærmere, har vi ikke holdepunkter for å vurdere
om dette vilkåret er oppfylt. Sivilombudsmannen har imidlertid i sak Somb-2006-279 uttalt at
«[1]ikebehandlingshensynkan (...) ikke alene utgjøre grunnlag for en dispensasjon etter § 7.»
Uttalelsen viser at også dette momentet ikke veier tungt i vurderingen av om dispensasjon
skal gis.

Det forhold at kommunen ikke har nevnt de statlige/regionale mål som Fylkesmannen i
Finnmark har vist til i sin klage, eller Fylkesmannen som berørt sektormyndighet sin protest i
seg selv, tilsier at disse hensyn er tillagt lite eller ingen vekt. Dette til tross for at vi i vårt
vedtak av 8.2.2012, gjorde kommunen oppmerksom på at «[d]et bør for eksempel vises
varsomhet med å dispensere i områder som er gitt et spesielt vern. Dersom nasjonale og/ eller
regionale hensyn blir skadelidende ved en dispensasjon, bør det som den klare hovedregel
ikke innvilges dispensasjon.»
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Vi viser igjen til vårt vedtak av 8.2.2012, der vi uttalte følgende:

«Etter Fylkesmannens syn er kommunens dispensasjonsvurdering mangelfull.
Begrunnelsen i formannskapets vedtak er svært knapp, og drøftelsen av de faktiske
forholdene i saken knyttes ikke opp mot hensynene bak den bestemmelse som det er
aktuelt å dispensere fra, jf. i dette tilfellet formålet bak arealbrukskategorien LNF i
kommuneplanens arealdel. Det fremgår heller ikke av begrunnelsen i vedtaket i
hvilken grad formannskapet har vurdert, og tillagt vekt, det forhold at både
Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavdelingen og Reindriftsforvaltningen Øst-
Finnmark som berørte statlige sektormyndigheter har gått i mot
dispensasjonssøknaden, og de momenter som her konkret anføres. Vi viser her også til
at administrasjonens saksframlegg, som innstilte på å avslå søknaden, nettopp
beskriver "motforestillingene" i høringsuttalelsene som vektige momenter i
vurderingen.»

Den gjengitte uttalelsen viser at vi opphevet kommunens vedtak, da begrunnelsen var
mangelfull. Kommunen har nå i dens nye behandling av søknaden forsøkt å rette denne
mangelen, herunder begrunne at de faktiske forhold tilsier at dispensasjon innvilges. Vi
finner det imidlertid ikke godtgjort at vilkåret «særlige grunner» for dispensasjon er oppfylt.

Reindriftsforvaltningen har ikke påklaget vedtaket som er gjenstand for behandling i denne
omgang. Kommunen er imidlertid likevel forpliktet til å tillegge Fylkesmannen i Finnmark
v/Miljøvernavdelingen sin klage selvstendig vekt i vurderingen av om det foreligger særlige
grunner til å gi dispensasjon, da også de er å anse som berørt sektormyndighet.

Fylkesmannen i Troms er videre enig med Fylkesmannen i Finnmark om at dispensasjon vil
ha en uheldig presedensvirkning. Adgangen til å etablere gammer bør dermed skje gjennom
en reguleringsprosess, i stedet for gjennom enkeltstående dispensasjoner. I den forbindelse
viser vi til lovkommentaren hvor Miljøverndepartementet uttaler følgende:

«Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig
at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter
reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.»

Etter en samlet vurdering legger vi på bakgrunn av det ovennevnte til grunn at det ikke
foreligger særlige grunner til å innvilge dispensasjon. Dispensasjon etter pbl. § 7 må således
avslås.

Da klagen fra Fylkesmannen i Finnmark har ført frem og vedtaket omgjøres, anser ikke
Fylkesmannen i Troms det nødvendig å vurdere klagen fra Persen og Johansen.
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Med hjemmel i pb1.§ 1-9,jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, og forvaltningsloven
§ 34, gjør Fylkesmannen følgende

vedtak:

Tana kommunes vedtak av 7.6.2012 omgjøres, og dispensasjon avslås etter pb1.§ 7.

******

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette
brevet. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf.
fv1.§§ 18 og 19.

Etter fullmakt

, t()/ -

-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

fagansvarlig

Kopi:
- Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Tana

Oskar Trosten, Holmesund, 9845 Tana
Erik A. Trosten, Holmesund, 9845 Tana



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Varanger Kraft Nett
Nyborgveien 70
9815 Vadsø

Vår dato: i 5 APR2013
Vår ref.: 201102457-40 kn/ihw
Arkiv: 611
Deres dato: 30.11.2012
Deres ref.:

Saksbehandler:
Inger Helene Waagaard Riddervold
22 95 94 37

Varanger Kraft Nett AS —Søknad om ny 132 kV-Iedning mellom
Varangerbotn og Storvarden - Orientering om videre behandling

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til ovennevnte søknad av 30.11.2012 om en ny 132
kV-kraftledning mellom Varangerbotn og Storvarden i Berlevåg, Tana og Nesseby kommuner,
Finnmark fylke. Den nye 132 kV-Iedningen vil erstatte eksisterende 66 kV-Iedning på samme strekning.

Varanger Kraft Produksjon AS, senere Varanger Kraft Vind AS, ble meddelt anleggskonsesjon for
Rakkocearro vindkraftverk den 07.06.2010. Konsesjonen ble gitt med to byggetrinn, totalt 200 MW,
under forutsetning at trinn 1(30 MW) bygges ut først og at ledig nettkapasitet dokumenteres før
utbygging av trinn 2 igangsettes. Størrelsen på trinn 1 ble bestemt ut i fra ledig nettkapasitet i
eksisterende 66 kV-Iedning mellom Storvarden og Varangerbotn. Nærmere undersøkelser viste
imidlertid at det var større kapasitet i 66 kV-Iedningen enn først antatt. Den 21.12.2011 meddelte NVE
derfor tillatelse til å øke installert effekt på byggetrinn 1 i Rakkocearro vindkraftverk fra 30 MW til 45
MW. Den omsøkte 132 kV ledningen er nødvendig for å kunne mate ut elektrisiteten fra trinn 2 på
Rakkocearro vindkraftverk (155 MW).

konsesjonssøknaden går det fram at det søkes om to alternativer for oppgradering av ledningen, enten
132 kV enkeltkurs (primært) eller 132 kV dobbeltkurs (sekundært). Hvis ledningen bygges som
dobbeltkurs, vil den ha stor nok kapasitet til også å mate ut Hamnefiell vindkraftverk, som ble meddelt
konsesjon 29.02.2012. Dette forutsetter imidlertid at 66 kV-Iedningen mellom Båtsfjord og Kobbkroken
også oppgraderes til 132 kV, men denne strekningen inngår ikke i konsesjonssøknaden datert
30.11.2012.

Før vindkraftverkene på Varangerhalvøya kan bygges ut, må det også dokumenteres at det er ledig
kapasitet i sentralnettet, slik at elektrisiteten kan fraktes videre fra Varangerbotn. På bakgrunn av dette
ba NVE i brev av 01.02.2013 Statnett gjøre en vurdering av ledig kapasitet i sentralnettet i Øst-
Finnmark. I svarbrev av 20.02.2013, som finnes vedlagt, skriver Statnett at ledig nettkapasitet i denne
regionen per dags dato er 95 MW, men at denne allerede er "tildelt" vindkraftaktører —dvs. trinn 1 på
Rakkocearro vindkraftverk (45 MW) og trinn 1 på Hamnefiell vindkraftverk (50 MW).
Vindkraftutbygging utover dette omfanget, krever omfattende investeringer i sentralnettet eller nytt
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forbruk i regionen. Det påpekes for øvrig at Statnetts vurderinger kun fokuserer på nettkapasiteten i
sentralnettet, og at den baserer seg på tidligere vurderinger.

Når det gjelder investeringer i sentralnettet, sendte Statnett inn en melding for en ny 420 kV kraftledning
mellom Skaidi og Varangerbotn den 10.06.2010. Denne var på høring høsten 2010, og NVE meddelte
Statnett utredningsprogram i saken 08.04.2011. Statnett skriver en oppdatert status for denne ledningen i
brevet datert 20.02.2013:

"Statusenfor Skaidi-Varangerbotn er at Statnett har sendt melding og mottatt KU-programmet.
Fremdriftsplanen er lagt opp slik at vi ikke vil gå videre med Skaidi-Varangerbotn før Balsfjord-Skaidi
er bygget. Dette vil tidligst skje i 2018-20. I Statnetts oppdaterte investeringsplanfra høsten 2012
presenterer vi av viforventer konsesjonfor Skaidi-Varangerbotn i 2017-2018 med en gjennomføringstid
på 5-6 år.

Hovedbegrunnelsen for ledningen er å bedreforsyningssikkerheten i nettet nordfor Balsfjord. Tiltaket
erførst ogfremst knyttet til en mulig størreforbruksøkning i Øst-Finnmark og/eller ved behovfor å
bedreforsyningssikkerheten i Vest-Finnmark Ettersom det knytter seg betydelig usikkerhet til videre
forbruksvekst i landsdelen, og Tog2på Melkøya er utsatt på ubestemt tid er det naturlig å vurdere
nærmere hvilke drivkrefter som vil utløse rasjonalefor investeringen. Vi mener det ikke er
samfunnsmessig rasjonelt å bygge ledningen Skaidi-Varangerbotn ene og alenefor å kunne etablere
storskala vindkraft i Øst-Finnmark

Statnett gjennomfører i løpet av 2013 Nord-Norge studien, og i den sammenhengen vil det bliforetatt
analyser og vurderinger av virkningen av ulike tiltak i nettetfor å legge til rettefor bedret
forsyningssikkerhet, ny produksjon og nyttforbruk."

På bakgrunn av ovenstående og forutsetning i anleggskonsesjonen meddelt Rakkocearro
vindkraftverk om at ledig nettkapasitet skal dokumenteres før trinn 2 kan bygges, ser ikke NVE
det som hensiktsmessig å ta konsesjonssøknaden for 132 kV-Iedningen mellom Varangerbotn og
Storvarden til behandling på nåværende tidspunkt. Vi vil derfor avvente behandlingen av Deres
søknad til konsesjonssøknad om ny 420 kV-kraftledning Skaidi-Varangerbotn foreligger, eller det
eventuelt foreligger forbruksendringer i Øst-Finnmark som kan endre på avhengigheten mellom
et forsterket sentralnett og økt vindkraftproduksjon i regionen.

Med hilsen

C6it O42/11A-11,4t- nela-r,/
Siv Sannem Inderberg Inger Helene Waagaard Riddervold
seksjonssjef rådgiver

J\naft41(jai1v4
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Statnetts svar på brev fra NVE Utredning av sentralnettet i øst-Finnmark —varsel om vedtak

Statnett viser til mottatt brev av 1.2.13 fra NVE hvor det varsles om et pålegg om utredning av
sentraInettet i Øst-Firnmark. Frist for å gi en tilbakemelding er satt til 18.2.13.

Innledning
NVE har nå gitt konsesjon for 320 MW vindkraft pa Varangerhalvøye. forsdelt p Rakkocearro
vindpark (200 MW) og Hamnefjell vindpark (120 MW). Konsesjonene er gitt med betingelse om at det
må dokumenteres tilstrekkelig nettkapasitet. De videre vurderinger fokuserer kun på nettkapasiteten
sentralnettet og baserer seg kun på tidligere vurderinger. Statnett vil presisere at med den tidsfristen
som er gitt. er det ikke tid til å gjennomføre nye analyser.

Opplysninger som NVE ønsker tiIsendt:
1 Oppdatert status og fremdrift for sentrainettet til Øst-Finnmark

2 BeskriveIse av andre tiltak i sentralnettet som kan øke kapas teten ut av Varangerbotn. stik at
tilknytningsplikten overholdes

3. Dokumentasjon pa hvor stor kapasiteten i dagens nett er før Skaid -Varangerbotn. evt. andre
tiltak, er på plass.

STATNETTS VURDERING:
1 Statusen for Skaidi-Varangerbotn er at Statnett har sendt melding og mottatt KU-programmet.

Fremdriftsplanen er lagt opp slik at vi ikke vii ge videre med Skaidi-Varangerbotn før Balsfjord-
Skaidi er bygget. Dette vil tidligst skje i 2018-20. I Statnetts oppdaterte investeringsplan fra høsten
2012 presenterer vi at vi forventer konsesjon for Skaidi - Varangerbotn i 2017-2018 med en
gjennomføringstid på 5-6 år.

Hovedbegrunnelsen for ledningen er å bedre forsyningssikkerheten i nettet nord for Balsfjord.
Tiltaket er først og fremst knyttet til en mulig større forbruksøkning i Øst-Finnmark og/eller ved
behov for å bedre forsyningssikkerheten i Vest-Finnmark. Ettersom det knytter seg betydelig
usikkerhet til videre forbruksvekst i landsdeien. og Tog 2 pa Melkøya er utsatt pa ubestemt tid er
det naturlig å vurdere nærmere hvilke drivkrefter som vil utiøse rasjonale for investeringen Vi
mener det ikke er samfunnsmessig rasjonelt a bygge ledningen Skaidi- Varangerbotn ene og
alene for å kunne etablere storskala vindkraft i Øst-Finnmark.

Statnett gjennomfører i løpet av 2013 Nord-Norge studien, og i den den sammenhengen vil det bir
foretatt analyser og vurderinger av virkningen av ulike tiltak i nettet for a legge til rette for bedret
forsyningssikkerhet, ny produksjon og nytt forbruk.

2 I Nord-Norge studien vil Statnett vurdere konkrete tiltak som kan øke overfønngskapasiteten
Varangerbotn Her er spesielt Finiandsforbindelsen sentral da det dag er stor forskjell pa termisk
kapasitet pa fortindelsen (ca. 500 MW) og den faktiske kapasiteten (ca 100 MW) som er
dynamisk satt Det vurderes bi.a om installering av reaktive Komponenter kan medføre økt
overføringskapasitet i mellom Finland og Norge. Når de norske analyseresultatene foreligger ma
vi innlede ett tettere samarbeid med Fingrid for å kunne se om dette tiltaket er teknisk/ økonomisk/
realiserbart.

Statnett SF Postaaresse Teiefon TelefaKs Foretaksreg ster www statnett r.,0
Husebybakken 28B PC Box 5192 141al 22 52 70 00 22 52 70 01 NO 962 986 633 MVA
0379 OSLO 0302 OSLO



3. Oppdaterte vurderinger av hvor mye ledig kapasitet det er for vindkraft øst for Lakselv må
avventes til Nord-Norge studien i Statnett er ferdig sommeren 2013.

Statnett leverte som input til NVE og Enova-publikasjon 18/2008 "Mulighetsstudie for
landbasert vindkraft 2015 og 2025" hvor mye ledig kapasitet det er i sentralnettet fordelt på 8
områder i Norge, både for hvert område separat og aggregert for alle områdene. For område 1
som er området øst for Lakselv, ble det satt en grense på 200 MW installert vindkraft. Av de
200 er nå 80 utnyttet etter idriftsettelse av Havøygavlen og Kjøllefjord vindparker. Dette skulle
tilsi at det er rom for drøyt 100 MW økt vindkraftproduksjon i Øst-Finnmark.

Etter dette har det skjedd flere ting som pavirker vår oppfatning hvor mye vindkraft som kan
etableres øst for Lakselv:

Statnett har fastsatt strengere kriterier for å etablere ringdrift med Finland på grunn av
forsyningssikkerheten. Andelen ringdrift er blitt kraftig redusert (fra 75 til 25 %) noe
som medfører begrensninger på hvor mye vindkraft som kan etableres. Det jobbes
med utvidet systernvern for å avbøte dette.
Det er usikkerhet hvorvidt NS Syd-Varanger Gruver vil utvide uttaket fra 20 til 50 MW
som de lenge har hatt planer om.
132 kV ledningen Adamselv-Lakselv er planlagt temperaturoppgradert. Når dette er
gjennomført vil ledningen ha en termisk kapasitet opp mot 190 MW. Dette gir ingen
permanent økt kapasitet i nettet, men legger til rette for økt utnyttelse i perioder uten
ringdrift med Finland. Det er likevel slik at det i overskuddssituasjoner er flere
flaskehalser for å få ut overskudd fra Finnmark og sørover.

Statnett har vurdert utbyggernes forslag om trinnvis utbygging av de konsesjonsgitte
vindkraftverkene:
o Rakkocearro har med dagens begrensning i regionalnettet lagt planer for utbygging av

et 1. trinn på 45 MW, noe som er en oppjustering fra opprinnelige konsesjon hvor trinn 1
var på 30 MW.

o Hamnefjell har planlagt parken utbygd i to trinn, trinn 1 på 50 MW og trinn 2 på 70 MW,
selv om konsesjonsvedtaket ikke orntaler en trinnvis utbygging. Statnett har i sin
høringsuttalelse, sagt at det ikke er plass til at hele vindparken kan bygges ut, men at
det er plass til trinn 1 på 50 MW.

Statnett mener på nåværende tidspunkt at det er ikke er plass ytterligere vindkraft i Øst-Finnmark. 80
MW er allerede idriftsatt og 95 MW allerede er "tildelt" i trinn1 i forbindelse med Rakkocearro og
Hamnefiell. Vi vil presisere at dette gjelder vindkraft (lite regulerbar), og kommer det nytt forbruk med
høy brukstid vil dette ha stor betydning.

Er det behov for mer utdypende vurderinger, så vil vi være bedre rustet til en mer nøyaktig vurdering
når resultatene fra vår pågående Nord-Norge studie foreligger. Denne er planlagt ferdigstilt sommeren
2013.

Med vennlig hilsen
Statn tt SF i 2

Anders Grøntvedt
avdelingsleder Nettplanlegging

Dok. Id 13/00011-4 S de 2/2



Til alle landets kommuner

Deres referanse: Vår referanse: Dato:

08/86-25-KRUT 24.04.2013

INFORMASJON OM UTBYGGINGEN AV NØDNETT

Vi viser til brev datert 30.09.2011 hvor Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)

orienterte alle landets kommuner om bakgrunnen for utbyggingen av Nødnett og
betydningen for kommunene. DNK vil med dette informere om status for utbyggingen og

aktuelle tema i forbindelse med etableringen av et nytt, landsdekkende Nødnett.

Utbygging av Nødnett berører mange deler av kommunen. Vi anbefaler at kopi av dette

brevet som et minimum distribueres til kommunens ledelse og områder som beredskap,

plan og bygg, kommunehelsetjeneste, teknisk etat og brannvesen.

KORT OM NØDNETT

Nødnett er et digitalt, avlytningssikret sambandsnett for nødetatene brann, helse og politi,

samt andre aktører med et nød- og beredskapsansvar. Stortinget besluttet 9. juni 2011 at

Nødnett skal bygges i hele Norge, jf. Prop. 100 S (2010-2011) og Innst. 371 S (2010-
2011).

OM UTBYGGINGEN

Stortinget har besluttet at Nødnett skal bygges ut i to trinn. Første utbyggingstrinn, som

omfatter 6 politidistrikter på Østlandet, stod ferdig i 2010 og Nødnett er i dette området i
daglig bruk i nødetatene.

I andre utbyggingstrinn, som inkluderer resten av fastlands-Norge, skal Nødnett være ferdig

utbygget innen utgangen av 2015. Utbyggingen er inndelt i 5 faser med utgangspunkt i
politidistriktene.

Selve nettet består av to hovedkomponenter; et kjernenett og et radionett. Radionettet

består av basestasjoner i hele landet. Kjernenettet er, enkelt forklart, Nødnetts «hjerne».
Det består av sentraler på sikre lokasjoner noen få steder i landet.

Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord: Telefaks: Saksbehandler:
Nydalen alle 37a Postboks 7 Nydalen PIB 23 00 57 00 22 23 29 41 Kristine F. Utheim
Oslo 0410 Oslo

Or2anisasjonsnummer: 990 382 840 MVA



I tillegg til å bygge et nettverk, skal Nødnett innføres i nødetatene politi, helse og brann.

Dette inkluderer blant annet bestilling og installasjon av kontrollromsutstyr, anskaffelse av

radioterminaler og opplæring av brukere. Det er etablert egne innføringsprosjekter i

Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

(DSB).

Kartet viser faseinndelingen for utbyggingen av

Nødnett.

Årstallene viser når Nødnett er klart til bruk i det første

politidistriktet i fasen og når første nødetat i fasen vil ta

Nødnetr i bruk.

I fase 0 (første utbyggingstrinn) ble Nødnett tatt i bruk

fra 2010.

Nødetorene vil ta nettet i bruk pa ulike tidspunkter

innen en fose. Innføringen deles inn

Politidistrikt for politi og brann

AMK-omrade for helse

STATUS I UTBYGGINGEN

I dag foregår det ulike aktiviteter i flere områder i landet. Mest byggeaktivitet pågår nå i

fase 1-3. Hedmark og Oppland er først ute, og her vil Nødnett være klart til bruk innen

utgangen av 2013.

I politiet er første del av Nødnettleveransen, et integrert telefonisystem på

operasjonssentralene, allerede tatt i bruk t.o.m. fase 3. Installasjon av utstyr i fase 4 startet

i april. Første politidistrikt i fase 1 vil etter planen ta Nødnett i bruk siste halvår 2013.

Innføringen i helse er i gang og installasjon av Nødnettutstyr på sentraler i fase 1 har

begynt. Første AMK-område i fase 1 vil etter planen ta Nødnett i bruk siste halvår 2013.

I brannvesenet er regionalt prosjekt i fase 1 startet opp. Etter planen vil brannvesenet i fase

1 ta Nødnett i bruk tidlig i 2014.

DEKNING I NØDNETT

79 % av Norges landareal vil få dekning for Nødnett. Det vil si at det vil være dekning i

områdene folk flest bor og ferdes. Dekningen i Nødnett vil generelt bli bedre enn de gamle

analoge sambandene det erstatter.



Kravene til dekning i Nødnett er satt for å dekke nødetatenes behov, og god radiodekning er
en grunnleggende forutsetning i et nødnett. Både i daglig arbeid og i nød- og
krisesituasjoner kan god dekning være avgjørende for å kunne yte en fullgod tjeneste.

De viktigste kravene til dekning i Nødnett er:

Dekning langs europaveier, riksveier og fylkesveier samt i byer og tettsteder

Forsterket signalstyrke i byer/tettsteder for å gi best mulig innendørsdekning

Styrket dekning i 5 km radius rundt alle brannstasjoner

Dekning for helikopter som flyr i høyder på ca. 5000 fot (AGA —«Air-Ground-Air»).

AGA-nettet er et overliggende nett med svært høy dekningsgrad (gjennomsnittlig ca. 97

% i 500 fot i kombinasjon med bakkenettet)

Kvalitetssikring av dekning er en viktig del av arbeidet i DNK. Det er gjennomført møter

med lokale representanter i nødetatene i hvert politidistrikt. På disse møtene har

dekningsplanen for det aktuelle området blitt presentert og nødetatene har gitt innspill

basert på sin lokalkunnskap og operative erfaring. I etterkant av møtene blir

dekningsplanen justert. Ved å jobbe på denne måten sikrer vi at dekningen best mulig

tilfredsstiller lokale behov.

For å sikre fremdrift i utbyggingen fryses så dekningsplanen, og det arbeides videre med å

få tillatelser og å sette opp basestasjoner på egnede lokasjoner. Etter at nettet er ferdig

utbygd og tatt i bruk vil vi gjøre målinger av reell dekning. Deretter vil vi vurdere å gjøre

justeringer basert på målingene og brukererfaringer.

NØDNETT I VEGTUNNELER

Dobbelt så mange tunneler vil få nødsamband etter Nødnettutbyggingen enn tidligere med

de analoge sambandene. I utgangspunktet etableres Nødnett i alle tunneler som allerede

har analogt samband, og i tunneler som er over 500 meter lang og med flere enn 5000

kjøretøyspasseringer i snitt per døgn.

Nødnettdekning i tunneler som ikke oppfyller disse kriteriene kan etableres etter avtale med

tunneleier/Statens vegvesen som også vil være ansvarlige for finansieringen. I følge Statens

vegvesen vil alle nye tunneler over 500 meter etableres med Nødnett. Siden

Nødnettkontrakten ble inngått i 2006 har Statens vegvesen bestilt dekning i mer enn

100 ekstra tunneler.

BASESTASJONER
Erfaringen fra første byggetrinn viste at det tok svært lang tid å etablere de siste
basestasjonene, spesielt når det måtte bygges nye master. I den videre utbyggingen vil
basestasjoner fortrinnsvis plasseres i eksisterende master eller på bygninger. Det vil
allikevel være nødvendig med noen nye master der det ikke er mulig å finne plassering i
eksisterende master eller bygg.

Et veiledningsbrev om behandling av byggesøknader for Nødnetts basestasjoner (datert
1.2.2013) er utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet
og Justis —og beredskapsdepartementet. Brevet har til formål å følge opp de nasjonale
føringene som er gitt av Regjeringen og Stortinget for utbyggingen og gi veiledning til
kommunene i behandling av saker om bygging av basestasjoner for Nødnett.
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LEVERANDØRER
Ansvaret som hovedleverandør for Nødnett ble i februar 2012 overført fra Nokia Siemens
Networks til Motorola Solution Inc. Motorola har nå ansvaret for selve utbyggingen i form av

å levere infrastruktur og radionettet, i tillegg til å integrere leveranser fra en rekke
underleverandører.

Underleverandørene som oftest er i kontakt med kommunene inkluderer: Frequentis
(kontrollromsløsninger), Broadnet (transmisjon), Relacom (drift og vedlikehold), Telenor,
Netcom og Norkring (plassering av basestasjoner); Site Service, Eltel, Netel, Lemcon og
Technogarden (utbygging, basestasjoner).

Det er leverandørene som er ansvarlige for å søke om byggetillatelse for
Nødnettutbyggingen. Din kommune kan derfor oppleve å få byggesøknader fra en av
underleverandørene (ved etablering av nye basestasjoner) eller fra teleoperatører/Norkring
(ved endringer på eksisterende master for å få plass til Nødnettutstyr).

INFORMASJON TIL KOMMUNENE

DNK har som mål å øke kunnskapen i hele landet om Nødnett og utbyggingen. Et viktig

tiltak er å gjennomføre informasjonsmøter med fylkesmannen og kommuneledelsen.

Det er hittil gjennomført informasjonsmøter for kommuneledelsen t.o.m. fase 3. Møter i fase

4 og 5 er under planlegging.

Helsedirektoratet og DSB gjennomfører også egen informasjonsmøter i forbindelse med

innføringen i helsevesenet og brannvesenet.

MER INFORMASJON?

DNK har lansert nye nettsider som jevnlig oppdateres med nyhetssaker og status i

utbyggingen. På sidene finnes også priskalkulator for abonnement og annen relevant

informasjon for dere i kommuneadministrasjonen. Webadressen er www.clinkom.no 


Om du har spørsmål kan du også sende en e-post til Kristine Utheim,

Informasjonskoordinator, utbygging; kristine.utheim@dinkom.no

Med vennlig hilsen

(

CML/62-

,

Tor He ge
direktør

Cecilie B. Løken
avdelingsdirektør
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Oslo kommune

Bærum kommune

Asker kommune

Ski kommune

Oppegård kommune

Ås kommune

Frogn kommune

Nesodden kommune

Lørenskog kommune

Nittedal kommune

Moss kommune

Vestby kommune

Rygge kommune

Våler kommune

Fredrikstad kommune

Råde kommune

Hvaler kommune

Sarpsborg kommune

Halden kommune

Aremark kommune

Askim kommune

Skiptvet kommune

Spydeberg kommune

Hobøl kommune

Eidsberg kommune

Trøgstad kommune

Marker kommune

Rakkestad kommune

Fet kommune

Enebakk kommune

Sørum kommune

Aurskog-Høland kommune

Romskog kommune

Skedsmo kommune

Gjerdrum kommune

Rælingen kommune

Nannestad kommune

Ullensaker kommune

Eidsvoll kommune

Hurdal kommune

Sør-Odal kommune

Nord-Odal kommune

Nes kommune
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Kongsvinger kommune

Eidskog kommune

Grue kommune

Åsnes kommune

Hamar kommune

Stange kommune

Løten kommune

Ringsaker kommune

Elverum kommune

Trysil kommune

Våler kommune

Engerdal kommune

Åmot kommune

Stor-Elvdal kommune

Rendalen kommune

Tynset kommune

Tolga kommune

Os kommune

Alvdal kommune

Folldal kommune

Lillehammer kommune

Ringebu kommune

Øyer kommune

Nord-Fron kommune

Sør-Fron kommune

Gausdal kommune

Dovre kommune

Lesja kommune

Sel kommune

Vågå kommune

Lom kommune

Skjåk kommune

Lunner kommune

Gran kommune

Gjøvik kommune

Vestre Toten kommune

Østre Toten kommune

Søndre Land kommune

Nordre Land kommune

Etnedal kommune

Nord-Aurdal kommune

Sør-Aur dal kommune

Øystre Slidre kommune
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Vestre Slidre kommune

Vang kommune

Drammen kommune

Nedre Eiker kommune

Svelvik kommune

Sande kommune

Holmestr and kommune

Hof kommune

Tønsberg kommune

Tjøme kommune

Andebu kommune

Stokke kommune

Nøtterøy kommune

Re kommune

Horten kommune

Sandefjord kommune

Larvik kommune

Lardal kommune

Øvre Eiker kommune

Sigdal kommune

Modum kommune

Lier kommune

Røyken kommune

Hurum kommune

Ringerike kommune

Jevnaker kommune

Hole kommune

Krødsherad kommune

Flå kommune

Nes kommune

Gol kommune

Hemsedal kommune

Ål kommune

Hol kommune

Kongsberg kommune

Flesberg kommune

Rollag kommune

Nore og Uvdal kommune

Tinn kommune

Notodden kommune

Hjartdal kommune

Skien kommune

Siljan kommune
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Drangedal kommune

Kragerø kommune

Sauherad kommune

Nome kommune

Bø kommune

Seljord kommune

Kviteseid kommune

Nissedal kommune

Fyresdal kommune

Tokke kommune

Vinje kommune

Porsgrunn kommune

Bamble kommune

Stavanger kommune

Randaberg kommune

Sola kommune

Forsand kommune

Strand kommune

Hjelmeland kommune

Rennesøy kommune

Finnøy kommune

Kvitsøy kommune

Sauda kommune

Suldal kommune

Karmøy kommune

Sandnes kommune

Gjesdal kommune

Time kommune

Klepp kommune

Hå kommune

Eigersund kommune

Sokndal kommune

Bjerkreim kommune

Flekkefjord kommune

Sirdal kommune

Lund kommune

Kvinesdal kommune

Mandal kommune

Lindesnes kommune

Audnedal kommune

Marnardal kommune

Åseral kommune

Farsund kommune
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Lyngdal kommune

Hægebostad kommune

Kristiansand kommune

Søgne kommune

Songdalen kommune

Vennesla kommune

Iveland kommune

Evje og Hornnes kommune

Bygland kommune

Valle kommune

Bykle kommune

Lillesand kommune

Birkenes kommune

Arendal kommune

Froland kommune

Åmli kommune

Grimstad kommune

Tvedestrand kommune

Risør kommune

Gjerstad kommune

Vegårshei kommune

Bergen kommune

Os kommune

Osterøy kommune

Askøy kommune

Øygarden kommune

Fjell kommune

Sund kommune

Austevoll kommune

Stord kommune

Fitjar kommune

Bømlo kommune

Kvinnherad kommune

Haugesund kommune

Utsira kommune

Sveio kommune

Bokn kommune

Tysvær kommune

Vindafjord kommune

Etne kommune

Kvam kommune

Jondal kommune

Fusa kommune
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Samnanger kommune

Tysnes kommune

Voss kommune

Vaksdal kommune

Modalen kommune

Ulvik kommune

Granvin herad

Aurland kommune

Odda kommune

Ullensvang herad

Eidfjord kommune

Meland kommune

Lindås kommune

Radøy kommune

Austrheirn kommune

Fedje kommune

Gulen kommune

Masfjorden kommune

Ålesund kommune

Sula kommune

Giske kommune

Hareid kommune

Ulstein kc mmune

Sande kommune

Herøy kommune

Volda kommune

Vanylven kommune

Ørsta kommune

Stranda kommune

Norddal kommune

Sykkylven kommune

Ørskog kommune

Stor dal kommune

Skodje ko rnmune

Haram kommune

Rauma kommune

Vestnes kommune

Molde kommune

Fræna kommune

Nesset kommune

Midsund kommune

Aukra kommune

Sandøy kommune
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Eide kommune

Kristiansund kommune

Averøy kommune

Smøla kommune

Sunndal kommune

Tingvoll kommune

Gjemnes kommune

Surnadal kommune

Rindal kommune

Halsa kommune

Aure kommune

Vågsøy kommune

Bremanger kommune

Selje kommune

Hornindal kommune

Eid kommune

Stryn kommune

Førde kommune

Naustdal kommune

Gloppen kommune

Jolster kommune

Sogndal kommune

Leikanger kommune

Luster kommune

Årdal kommune

Lærdal kommune

Vik kommune

Balestrand kommune

Flora kommune

Solund kommune

Hyllestad kommune

Fjaler kommune

Gaular kommune

Askvoll kommune

Høyanger kommune

Trondheim kommune

Rissa kommune

Leksvik kommune

Ørland kommune

Bjugn kommune

Åfjord kommune

Roan kommune

Hemne kommune
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Melhus kommune

Hitra kommune

Snillfjord kommune

Frøya kommune

Midtre Gauldal kommune

Orkdal kommune

Agdenes kommune

Meldal kommune

Oppdal kommune

Skaun kommune

Røros kommune

Holtålen kommune

Rennebu kommune

Stjørdal kommune

Meråker kommune

Klæbu kommune

Malvik kommune

Selbu kommune

Tydal kommune

Levanger kommune

Frosta kommune

Verdal kommune

Inderøy kommune

Steinkjer kommune

Osen kommune

Namdalseid kommune

Snåsa kommune

Flatanger kommune

Verran kommune

Namsos kommune

Fosnes kommune

Overhalla kommune

Grong kommune

Lierne kommune

Namsskogan kommune

Røyrvik kommune

Vikna kommune

Nærøy kommune

Høylandet kommune

Bindal kommune

Leka kommune

Bodø kommune

Værøy kommune

12



Røst kommune
Beiarn kommune
Gildeskål kommune
Meløy kommune
Rødøy kommune
Fauske kommune
Sørfold kommune
Saltdal kommune
Steigen kommune
Hamarøy kommune
Vågan kommune
Vestvågøy kommune
Flakstad kommune
Moskenes kommune
Sortland kommune
Lødingen kommune
Øksnes kommune
Hadsel kommune
Bø kommune
Andøy kommune
Narvik kommune
Evenes kommune
Ballangen kommune
Tysfjord kommune
Rana kommune
Hemnes kommune
Vefsn kommune
Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Nesna kommune
Lurøy kommune
Træna kommune
Alstahaug kommune
Dønna kommune
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Brønnøy kommune
Sømna kommune
Vevelstad kommune
Vega kommune
Storfjord kommune
Balsfjord kommune
Lyngen kommune
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Karlsøy kommune
Kåfjord komune-Gaivuotna Suohkan
Nordreisa kommune
Kvænangen kommune
Skjervøy kommune
Tromsø kommune
Tranøy kommune
Lenvik kommune
Sørreisa kommune
Dyrøy kommune
Målselv kommune
Salangen kommune
Lavangen kommune
Bardu kommune
Torsken kommune
Berg kommune
Bjarkøy kommune
Skånland kommune
Tjeldsund kommune
Ibestad kommune
Gratangen kommune
Kvæfjord kommune
Harstad kommune
Alta kommune
Kautokeino kommune
Loppa kommune
Hasvik kommune
Hammerfest kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune
Porsanger kommune
Karasjohka gielda-
Nordkapp kommune
Gamvik kommune
Lebesby kommune
Vadsø kommune
Unjarrga Gielda-
Tana kommune - Deatnu Gielda
Sør-Varanger kommune
Vardø kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
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Kopimottagere:
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Helsedirektoratet
Politidirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Motorola Solutions Norway AS
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
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Avtale

om påfyll av næringsfond for 2013 mellom

Tana kommune og Finnmark fylkeskommune

Tilsagn nr 2013 - 34

Generelt
Fylkesutvalget i Finnmark har i møte 11. desember 2012, sak 12/49 —Regionalt
utviklingsprogram(RUP) fordeling 2013vedtatt fordelingav tilskuddtil kommunale næringsfond
for 2013.

Tana kommune tildeles kommunalt næringsfond for 2013 på kr 1.250.000,-

Finnmark fylkeskommunefølger opp ansvarsreformenfra regjeringen, og lar kommunens
strategier for næringsutviklinglokaltvære styrendefor bruken av kommunale næringsfond.Vi
minner om de generelle føringene for virkemiddelbrukeni Finnmark som er omtalt i Regionalt
Utviklingsprogram2010 —2013.

Formålet med kommunale næringsfonder å styrkekommunenes mulighettil lokalt
næringsutviklingsarbeid.

Vilkår for bruk av midlene
Etter kommunal og regionaldepartementetsretningslinjerskal midlene ikke benyttes til å
finansiere investeringeri/og eller ordinærdrift og vedlikeholdav kommunal velferdsproduksjon
og offentligforvaltnings-eller forretningsvirksomhet.

KRD krever at pengene forvaltes i tråd med regelverketfor økonomistyringi staten,
retningslinjenefor statsbudsjettetkap. 551 og reglene for offentligstøtte.

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

Næringsfondet kan nyttestil:

Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid(regionaltsamarbeid, 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 (utstyrog maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter.
Gjelder ikke investeringi egenkapital).

Næringsfondetskal ikke nyttes til:
- Gjeldssanering, driftstilskuddtil bedriftereller til ordinære kommunale oppgaver og drift.
- Det må vises varsomhet med å gi støtte til etablering av detaljhandel og annen service

dersom dette medfører konkurransevridningmellom bedrifter i samme handelsregion.



Satsin sområder
Prosjektersombidrartilå bedresysselsettingsmuligheterforkvinner,ungdomog innvandrere
børprioriteres.

Forholdettil Innovas'onNor e
InnovasjonNorgeogkommunalenæringsfondharbeggesomformålå utviklenæringslivet.For
å skapeenkelhetforbedrifteneleggerFinnmarkfylkeskommuneog InnovasjonNorgeopptilat
søknadersomer på underkr 100.000i "myke"investeringerogsøknadersomer på underkr
200.000i fysiskeinvesteringerbehandlesav kommunene.Søknadermedsøknadsbeløpsom
overstigerdetteanbefalervi at næringslivetsendervideretil InnovasjonNorge.Bedriftsrettet
støttegittfra kommunaltnæringsfondskalgisi henholdtilEØS-regelelverketforbagatellmessig
støtte(de minimis)ogde gjeldendegruppeunntakene.

Ramortering
Kommunal-ogregionaldepartementetkreverrapporteringpå brukenav næringsfondfra
kommunene.Kommuneneskalrapporterei et webbasertprogram,RF13.50.Detteprogrammet
liggerpå adressenhtt ://www.r ionalforvaltnin.noFristforrapporteringforbrukav
næringsfondsmidlerfor2013 er 1. februar 2014. Nærmereomrapportering,retningslinjerm.v.
finnespåwww.r ional olitikk.nounderTildelingsbrevffilskuddtilfylkeskommunerforregional
utvikling2013.

Dersomkommuneneikkerapportererbrukenav midleneinnentidsfristen,vilfylkeskommunen
tilbakeholdeutbetalingav midlenefor2014.

Utbetaling
Tilskuddettil næringsfondfor 2013 utbetalesved anmodningom utbetaling.Det må vedlegges
bekreftelsepå at vilkårenei denneavtaleer oppfyltog at rapporteringav næringsfondsmidlene
for 2012 er gjennomført.Dersomfylkeskommunenikke har mottattanmodningom utbetaling
innen15. november2015fallertilsagnetbort.

Detstilleskravomat midleneskalbrukesi samsvarmedplaner/strategierfornæringsutvikling
vedtattav kommunen.Dersomdetforeliggeroppdatertekommunaleplaner/strategierifttidligere
tilsendtedokumenter,besdetomat dettevedleggesvedreturav signertavtale.

Avtalener utferdigeti toeksemplarer,hvoravpartenebeholderhvertsitt.

For Finnmarkfylkeskommune
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MELDING OM VEDTAK

Formannskapet behandlet i møte 06.03.2013 sak 8/13. Følgende vedtak ble fattet:

UTTALELSE VEDRØRENDE DPS I TANA

Båtsfjord kommune støtter uttalelsen fra Tana vedrørende Helse Nord sine planer om å flytte
Dps Øst-Finnmark, Døgnenheten i Tana til avdeling ved det nye sykehuset som skal bygges i
Kirkenes.

Med vennlig hilsen
Båtsfjord kommune

/CV'e 6(6,1Å:Zt,

Tove Godtvassli
Konst. rådmann

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 78985301
9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks: 78985310


