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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling
PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra 04.12.2013
PS 4/2014 Detaljregulering for nytt industriområde nord for 

flerbrukssenteret ved Tana bru: Offentlig ettersyn
2011/1286

PS 5/2014 Detaljregulering for nytt boligområde og gravplass 
nord for flerbrukssenteret ved Tana bru, 
Sieiddáguolbanat

2014/314

PS 6/2014 Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana 
bru - Skiippagurra: Offentlig ettersyn

2008/1614

PS 7/2014 Søknad om utvidelse av tomt i Deatnodearbmi 
industriområde ved Tana bru, gnr. 13 bnr. 292

2013/2536

PS 8/2014 Søknad om tomt til garasje/ kontor og parkering/ 
oppstilling av maskiner og biler i Deatnodearbmi 
industriområde

2014/185

PS 9/2014 Søknad om boligtomt i Moseveien 2 2013/2472

PS 10/2014 Høringsuttalelser - Utkast til regional transportplan 
2014-2023

2013/294

PS 11/2014 Søknad om fradeling fra gbnr. 27/1 i Leirpollskogen -
behandling etter plan- og bygningsloven

2013/942

PS 12/2014 Klage på valgt fremgangsmåte for oppmåling og 
beregnet oppmålingsgebyr

2012/2661

PS 13/2014 Salg av bygningen etter Austertana eldresenter 2013/211
PS 14/2014 Kjøp av eiendom 36/57 i Seida 2014/61

PS 15/2014 Høringsuttalelse - Rapport fra arbeidsgruppe om 
brann- og redningsvesenets organisering og 
ressursbruk

2014/326

PS 16/2014 Avtale om økonomisk påskjønnelse til Austertana 
omsorgsforening og Austertana sanitetsforening for 
arbeid knyttet til Austertana eldresenter

2013/2730

PS 17/2014 Suppleringsvalg for Høyre 2013/2751
PS 18/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 130214 2014/179

RS 1/2014 Tingrettens dom i Evry-saken - ankespørsmålet 2013/338
RS 2/2014 Evry-saken - ankespørsmålet 2013/338

RS 3/2014 Pris på konsesjonskraft år 2014 for konsesjoner gitt 
etter 10.04.1959

2014/2

RS 4/2014 Statens vegvesens Handlingsprogram for riksveier 
2014-2017

2013/2372
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RS 5/2014 Gjenkjøp av konsesjonskraft for Kongsfjord kraftverk 
2013

2014/305

RS 6/2014 Brev fra Tana kommune - forslag til endringer i 
nasjonal forskrift om motorkjøretøyer

2013/2712

RS 7/2014 Bifalt 2013/2712
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PS 1/2014 Godkjenning av innkalling

PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra 04.12.2013



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2011/1286-15

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 4/2014 13.02.2014

Detaljregulering for nytt industriområde nord for flerbrukssenteret ved Tana 
bru: Offentlig ettersyn

Vedlegg
1 Detaljregulering for nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat): Forslag til 

plankart

Rådmannens forslag til vedtak
Forslag til Detaljregulering for industriområde nord for flerbrukssenteret ved Tana bru 
(Sieiddáguolbanat) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan-
og bygningslovens § 12-10. Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille planforslaget før 
høring og offentlig ettersyn. 

Alternativ 1:
a) Det eksisterende høydedraget midt i reguleringsområdet skal opprettholdes, som
    skissert i forslag til plankart.  

b) Området skal ha to atkomster, som skissert i forslag til plankart. 

Alternativ 2:
a) Det eksisterende høydedraget midt i reguleringsområdet skal legges ut til
    industriformål.

b) Området skal ha én atkomst med interne snuplasser. Eksisterende atkomst til 
     massetaket i nordenden av reguleringsområdet, skal benyttes.

 (Formannskapet må velge ett av alternativene ovenfor, eller kombinere dem).
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Saksopplysninger
Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til om forslag til Detaljregulering for 
industriområde nord for flerbrukssenteret ved Tana bru (Sieiddáguolbanat) skal sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn. Alternativt kan FSK sende saken tilbake til 
administrasjonen med føringer for det videre arbeidet.

Det er viktig å presisere at dette er den siste sjansen FSK har til å endre på hovedtrekkene i 
reguleringsplanen. Etter at planen har vært på offentlig ettersyn, er det ikke mulig å endre 
formålsgrensene vesentlig uten at planforslaget må sendes på ny høring.

Bakgrunn
Formålet med planarbeidet er å regulere nye arealer til industriformål i kommunesenteret Tana 
bru. Det er en jevn etterspørsel etter industritomter i kommunesenteret, og det er lite areal igjen 
for tildeling. Det er derfor et stort behov for å få regulert og opparbeidet nye industriarealer. 
Under budsjettbehandlingen for 2014 avsatte kommunestyret midler til å føre vann og avløp 
fram til industriområdet. Utbyggingen av området vil starte i år og fortsette i 2015. 

Skisse 1: Reguleringsområdet for industriformål markert med gult lengst nord, sammen med arealene lagt ut til 
boligformål og gravlund i forslag til kommunedelplan for sentrumsområdet. 

På grunn av stor saksmengde er ikke et fullstendig planforslag ferdig. Saken fremmes allikevel 
for behandling, for at reguleringsplanen skal kunne vedtas av kommunestyret i juni-møtet. 
Kommunen er avhengig av å få planene på høring i løpet av februar, dersom en ønsker 
sluttbehandling i juni.

Atkomstveier
Kommunen har drøftet atkomsten til området med Statens vegvesen. Vegvesenet skriver i sin 
uttalelse følgende: 

”Statens vegvesen er generelt restriktiv til å tillate nye avkjørsler på riks- og 
fylkesvegnettet, da enhver avkjørsel må regnes som et potensielt ulykkespunkt. Det er vår 
holdning at der det er mulig bør eksisterende avkjørsler brukes og ev. utbedres. Spesielt 
gjelder dette i soner med fartsgrense 80 km/t, slik tilfellet er her. Siktforholdene er 
imidlertid gode. 
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Siden avkjørselen skal betjene et industriområde, vil det være naturlig å tenke seg at 
andelen tunge kjøretøyer som bruker avkjørslene vil være høyere enn normalt. De bruker 
lengre tid på å nå det generelle fartsnivået på strekningen. Det vil ikke være særlig 
gunstig med to avkjørsler med relativt kort avstand i en slik situasjon. 
(…)
Vi anbefaler Tana kommune om å søke å bruke én avkjørsel fra industriområdet, og 
heller etablere en eller flere snuplasser slik at interntransporten blir mest mulig 
effektiv.”

Formannskapet må ta stilling til om kommunen skal prøve å få en løsning med 2 atkomster, slik 
det er foreslått i planforslaget, eller om kommunen allerede nå skal ta signalene fra vegvesenet 
til etterretning, og sende en løsning med kun én atkomst på høring. Alternativt kan begge 
forslagene sendes på høring. Se det andre kulepunktet under innstillingen.

Planforslaget
Det vedlagte plankartet er fullstendig. Reguleringsformålene er industri, vei og grønnstruktur. 
Området er avgrenset av høydedrag mot vest og sør. De vil skjerme industriområdet mot 
landbruks- og friluftsområdene mot vest, samt mot boligområdet som er tenkt lokalisert sørøst 
for industriområdet. I den sørligste delen av området må det etableres en voll for å sikre 
tilstrekkelig skjerming, jf. skisse 2. 

Skisse 2: Skisse til reguleringsplan med mulig tomteutnyttelse og markering av voll som må etableres for å gi 
tilstrekkelig skjerming mot framtidig boligbebyggelse sør for reguleringsområdet. 

Det viktigste drøftingsmomentet er om det eksisterende høydedraget midt i området skal 
beholdes som grøntområde, eller legges ut til industriformål. Formannskapet må ta stilling til 
dette i behandlingen av saken, jf. kulepunktene under innstillingen. Administrasjonen har i 
arbeidet lagt til grunn at alle de små høydedragene går i og gjennom området, i all hovedsak skal 
beholdes. De bidrar til å gi området karakter og fungerer som vindbrytere. Grøntområdet som 
omfatter høydedraget i planforslaget utgjør om lag 7 daa. Tomteinndelingen er kun ment som 
illustrasjon på en mulig inndeling. Ut fra erfaringene med Grenveien og Deatnodearbmi 
industriområde, er det hensiktsmessig at tomtestørrelsen er fleksibel, og at hver virksomhet 
tildeles areal etter behov.
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Vurdering
FSK har to valgmuligheter både når det gjelder atkomstløsning og grenser mot grønnstruktur. 
Når det gjelder atkomst, er den optimale løsningen avhengig av hvilke virksomheter som 
etablerer seg i området. Er det mange publikumsrettete virksomheter som vil etablere seg, vil 
løsningen med to atkomster være den beste. Det vil gjøre at veien er kort fra FV 98 til de fleste 
delene av industriområdet. Er det derimot mange virksomheter som har behov for å ligge 
skjermet til og være vanskelig tilgjengelig for publikum, vil løsningen med én atkomst være den 
beste. Løsningen med to atkomster kan minne om Grenveien industriområde, mens løsningen 
med én atkomst kan sammenliknes med Deatnodearbmi industriområde. I det sistnevnte 
området er det en ulempe at atkomsten til de publikumsretta virksomhetene er ”litt kronglete”. 
Formannskapet kan velge en av løsningene, eller sende begge løsningene på høring.

Når det gjelder grensene mot grønnstrukturen, er den gitt mot sørvest og sørøst. Den må trekkes 
på det stedet som er foreslått i plankartet, for å sikre kvalitetene i det framtidige boligområdet og 
gravlunden sør for industriområdet. Det springende punktet er derfor om det eksisterende 
høydedraget midt i området skal beholdes som grøntområde, eller legges ut til industriformål. 
Også her har FSK et valg.

Rådmannen beklager at et fullstendig planforslag ikke er ferdig, men mener det er vesentlig at 
reguleringsplanen kan sluttbehandles i kommunestyret i juni. Saken har ingen store 
konfliktområder. Det er derfor hensiktsmessig at rådmannen får fullmakt til å ferdigstille et 
fullstendig planforslag, før det sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2014/314-1

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 5/2014 13.02.2014

Detaljregulering for nytt boligområde og gravlund nord for flerbrukssenteret 
ved Tana bru (Sieiddáguolbanat )

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med en ny
Detaljregulering for boligområde og gravlund nord for flerbrukssenteret ved Tana bru 
(Sieiddáguolbanat), jf. plan- og bygningslovens § 12-3. Området er i forslag til 
kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra lagt ut til 
boligformål og gravlund med krav om regulering før utbygging. 

Tana kommune har vurdert planarbeidet i forhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-
2 og § 12-10. Nødvendige konsekvensutredninger er foretatt på overordnet nivå i 
kommunedelplanen for sentrumsområdet. Planarbeidet er i tråd med kommunedelplanen 
og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Saksopplysninger
Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til om kommunen skal starte 
reguleringsarbeid for det aktuelle boligområdet nord for flerbrukssenteret ved Tana bru, og 
formelt varsle oppstart i tråd med kravene i plan- og bygningsloven. 

Bakgrunnen for planarbeidet
Tana kommune er i den heldige situasjonen at en ingeniørstudent fra Tana, Solveig Therese 
Halonen, i første halvår 2014 skal skrive bachelor-oppgaven sin innen byggfag ved Høgskolen i 
Narvik. Hun har ønsket å utarbeide en reguleringsplan for et utbyggingsområde og samtidig 
prosjektere vei, vann og avløp til dette området. Planlegger Lars Smeland vil være veileder for 
den delen av oppgaven som dreier seg om reguleringsplanlegging.
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Det eneste området som ikke allerede er planlagt, eller er under planlegging, er området som er 
foreslått lagt ut til boligformål og gravlund i Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok –
Tana bru – Skiippagurra. For at studenten skal få innblikk i en reell prosess, og kommunen få 
mest mulig igjen for ressursene som brukes på veiledning, mener rådmannen det er 
hensiktsmessig å varsle oppstart nå. Selv om Halonen ikke vil kunne følge planprosessen helt 
fram til sluttbehandling, vil hun kunne behandle og ta hensyn til de innspillene som kommer i 
oppstartsfasen. Det vil gi kommunen mindre arbeid i etterkant av at oppgaven er levert. Samlet 
sett mener rådmannen dette vil være ressursbesparende. 

Området
I Kommunal planstrategi for Tana kommune 2012 – 2015, er oppstart av detaljregulering for det 
aktuelle boligområdet planlagt i 2015. I forslag til kommunedelplan for sentrumsområdet 
Luftjok – Tana bru – Skiippagurra, er det aktuelle området lagt ut til boligformål og gravlund 
med krav om regulering før utbygging. Arbeidet med detaljreguleringen for boligområdet vil gå 
parallelt med det offentlige ettersynet og sluttbehandlingen av kommunedelplanen.
Reguleringsområdet er avgrenset i kartskissene nedenfor.

Skisse 1: Ortofoto over Tana bru med planavgrensingen markert med gul strek. 

Arealformål
Hovedformålet med reguleringen er boligformål med tilhørende atkomstveier og friområder, 
samt framtidig gravlund. Administrasjonen har foretatt en intern drøfting av det sannsynlige 
boligbehovet i dette nye feltet på bakgrunn av erfaringene med utbyggingen i Sieiddájohguolbba 
vest. Det kommunen har registrert er at egenkapitalkravet har ført til at svært få ønsker å bygge 
egen bolig, med dertil større etterspørsel etter mindre leiligheter. I boligfeltet er det kun ført opp 
to- og flermannsboliger, og kun to i privat regi. De øvrige er ført opp av eiendomsselskaper. Det 
må derfor planlegges for flermannsboliger i det nye feltet, men det er også ønskelig at en del av 
feltet forbeholdes eneboliger. Dette er nødvendig for å sikre en helhet i bygningsmassen.
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Konsekvensutredninger
Nødvendige konsekvensutredninger er foretatt på overordnet nivå i arbeidet med 
kommunedelplanen for sentrumsområdet. Det er ikke nødvendig å gjennomføre nye 
konsekvensutredninger i dette planarbeidet. 

Skisse 2: Planavgrensingen markert med fyldig, svart strek. 

Framdriftsplan
Skisse til tidsplan for det aktuelle reguleringsarbeidet:
Planaktivitet Tidspunkt
Vedtak om planoppstart 13.02.2014
Varsel om planoppstart 20.02.2014
Høringsperiode Februar – Mars 2014
Utarbeide forslag til plan Februar – Mai 2014
Vedtak om offentlig ettersyn Høsten 2014
Offentlig ettersyn 2 måneder 2014
Sluttbehandling Februar 2015

Vurdering
Det aktuelle arealet er i forslag til delplan lagt ut til boligformål, og regulering av arealet er tenkt 
startet i 2015. Rådmannen mener det er positivt at kommunen får regulert dette arealet nå, 
gjennom en studentoppgave. Selv om administrasjonen allerede har mange planoppgaver, mener 
rådmannen det vil være riktig å starte arbeidet med denne detaljreguleringen og varsle 
planoppstart.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143

Arkivsaksnr: 2008/1614-53

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 6/2014 13.02.2014

Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - Skiippagurra: 
Offentlig ettersyn

Vedlegg
1 Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - Skiippagurra
2 99692001 Tana støysonekartlegging rapport endeleg

Rådmannens forslag til vedtak
Forslag til Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-
14. Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille planforslaget før høring og offentlig ettersyn. 

Saksopplysninger
Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til om forslag til Kommunedelplan for 
sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra skal sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. Alternativt kan FSK sende saken tilbake til administrasjonen med føringer for 
det videre arbeidet.

Det er viktig å presisere at dette er den siste sjansen FSK har til å endre hovedtrekk i planen. 
Etter at planen har vært på offentlig ettersyn, er det ikke mulig å legge ut nye utbyggings-
områder, eller å endre formålsgrensene vesentlig, uten at planforslaget må sendes på ny høring.

Saksbehandlingen
På grunn av stor saksmengde er ikke et fullstendig planforslag ferdig. Saken fremmes allikevel 
for behandling, fordi delplanen er en forutsetning for at Detaljregulering for industriområde 
nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) kan legges ut til offentlig ettersyn. Dersom 
reguleringsplanen og delplanen skal kunne vedtas av kommunestyret i juni-møtet, er kommunen 
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avhengig av å få planene på høring i løpet av februar. Forslag til planbestemmelser og deler av 
planbeskrivelsen, vil bli ettersendt til FSK i løpet av uka.

Planforslaget
Planforslaget bygger på nasjonale føringer og forventninger, og det er i all hovedsak tatt hensyn 
til de innspillene og merknadene som er kommet inn fra høringsinstansene gjennom høringen av 
planprogram og varsel om planoppstart, samt under forhåndshøringen i 2006. 

I det vedlagte plankartet er alle arealformålene og nesten alle elementene i planen tegnet inn. 
Det som gjenstår er å legge på en bestemmelsessone langs Tanaelva og sidebekker som 
begrenser muligheten for å gjennomføre tiltak i dette vassdragsbeltet. Formålet med en slik 
bestemmelsessone er å hindre at det bygges i potensielt flomutsatte områder, og sikre adgang for 
friluftsliv langs vassdrag og vannveier. 

Planbestemmelser og de delene av planbeskrivelsen som beskriver arealbruken i planområdet, 
vil bli ettersendt. Konsekvensutredningene og ROS-analysen er delvis gjennomført, men det er 
ikke tid til å ferdigstille dette arbeidet før FSK-møtet. 

Virkninger av planen
Tana kommune har tatt mål av seg å utrede konsekvensene av 5 boligområder og et 
industriområde i delplanen. Det gjelder boligområde D, G, I, J og L og industriområdet nord for 
Tana bru på Sieiddáguolbanat. De øvrige områdene vil kunne kreve utredninger i forbindelse 
med regulering. Når det gjelder massetakene, vil grensene for utvidelse fastsettes i delplanen, 
mens detaljavklaring foretas i framtidige reguleringsplaner. 

Temaene som utredes i dette planarbeidet er landbruk og reindrift, kulturminner, 
samfunnssikkerhet og klimaendringer, barn og unge, natur, miljø og friluftsliv. Det er utarbeidet 
en støyutredning med støysonekart for hele planområdet. Den er vedlagt. 

Vurdering av samla virkninger
I tillegg til en utredning av hvert enkelt utbyggingsområde, stiller plan og bygningsloven krav 
om en vurdering av de samla virkningene av planforslaget. I den store sammenhengen er 
virkningene av planforslaget små. Planen tar høyde for å dekke tomteetterspørselen i 
sentrumsområdet i et 50 – 100 års perspektiv. Det er i forhold til landbruk og reindrift enkelte 
deler av planen kan være konfliktfylt. 

Landbruk
I planforslaget er ikke noe fulldyrka areal foreslått til utbyggingsformål, annet enn det som er 
regulert til friluftsformål i Detaljregulering for E6 Tana bru. Om lag 27 daa dyrkbar mark i 
tilknytning til Bjørkelia boligfelt og om lag 34 daa dyrkbar mark, nå hestebeite, for Stall 
Fagermo i Seida, er foreslått til framtidig boligutbygging. Dette er store arealer, men de har en 
lokalisering og arrondering som gjør at de ikke er viktige for jordbruket i Tana. Samtidig er 
arealene attraktive for boligformål, i og med at de ligger inntil eksisterende bebyggelse og 
kommunal infrastruktur. Delplanen åpner kun for at områdene kan bygges ut (etter regulering), 
ikke at de skal bygges ut.

Reindrift
Områdene nord for flerbrukssenteret, Sieiddáguolbanat (boligområde J og industriområde 1), 
har store reinlavforekomster. Administrasjonen tar sikte på å komme til enighet med 
reindriftsnæringa om arealformål og utbygging av disse områdene, før planen tas opp til 
sluttbehandling. 
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Vurdering
Det er uheldig at det fullstendige planforslaget ikke er ferdig, og at FSK-medlemmene ikke får 
vurdert planforslaget i helhet, før det legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen mener allikevel 
at behovet for å få planen vedtatt før sommeren, taler for at FSK behandler saken nå. Plankartet 
er tilnærmet fullstendig, og planbestemmelser og deler av planbeskrivelsen vil bli ettersendt før 
møtet. 

Innholdet i delplanen er heller ikke kontroversielt. I all hovedsak er det tatt hensyn til de 
innspillene og merknadene som er kommet inn fra høringsinstansene gjennom høringen av 
planprogram og varsel om planoppstart, samt under forhåndshøringen i 2006. 
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Kunngjøringsdato for planvedtak:
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Faresone grense
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Boligbebyggelse - fremtidig

Sentrumsformål - nåværende

Sentrumsformål - fremtidig

Forretninger- fremtidig

Tjenesteyting - nåværende

Fritids- og turistformål - nåværende

Fritids- og turistformål - fremtidig

Råstoffutvinning - nåværende

Råstoffutvinning - fremtidig
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Grav og urnelund - fremtidig
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Veg - nåværende
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1 INNLEDNING 

Sweco Norge AS - Voss har fått i oppdrag å utføre kartlegging av vegtrafikkstøy og 
industristøy i Tana kommune, hoveddelene av oppdraget er som følger: 

- Støysoner etter T-1442 langs angitt vegnett i kommunen, inkludert støy fra 
eksisterende og planlagt industriområde i Tana sentrum. 

- Vurdering av støysituasjon for framtidig boligbebyggelse i 2 sentrumsnære 
områder og for planlagt gravplass. 

- Forslag til planbestemmelser for kommunedelplan Tana sentrum og 
detaljregulering av nytt industriområde. 

Arbeidet er gjort i dialog og nært samarbeid med Tana kommune ved Lars Smeland. 

2 STØYSONEKART ETTER T-1442 

Planretningslinje T-14421 anbefaler at kommunene får utarbeidet støysonekart til 
kommuneplanen. Støysoner er varsel til planleggere og utbyggere om at støy skal være 
plantema ved utbygging i sonene. 

Støysonene som rapporteres her er avgrenset til støy fra vegtrafikk og fra 3 områder 
regulert til industri.  

Støykartleggingen er begrenset av område vist i Figur 1. 

  

Figur 1 Utredningsområdet (venstre) og industri/bolig områder ved Tana bru 
(høyre). Ref. konkurransegrunnlag Tana kommune. 
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3 STØYFAGLIGE OG PLANFAGLIGE BEGREP  

I rapporten benyttes følgende faglige begreper for støy: 

Døgnekvivalent støynivå (LA,ekv,24h ) er et tidsmidlet støynivå over et døgn. 

Ekvivalent støynivå Lden, er et tidsmidlet støynivå der støybidragene i kveldsperioden 
(kl. 19-23) er gitt et tillegg på 5 dB og støybidragene i nattperioden  
(kl. 23-07) er gitt et tillegg på 10 dB.  

Statistisk maksimalt lydnivå (L5AF ) er det A-veide lydtrykknivået målt med tidskonstant 
«Fast» som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en angitt periode, dvs. et 
statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. Brukes til å vurdere risiko for 
søvnforstyrrelse der det er stor nattrafikk. 

Lydeffekt (LWA) er et A-veid mål for totalt utstrålt lydenergi fra en lydkilde. Når lydeffekten 
er kjent, kan man beregne lydnivået i en ønsket avstand fra kilden, for eksempel i 
nabobebyggelsen eller inne i et rom. 

 

Det brukes følgende begrep for støy i planlegging: 

Støysoner etter retningslinje T-14421 lages for at utbyggere og publikum skal se hvor 
støy er et problem og derfor må være tema i nye planer.  

- Gul sone er en vurderingssone, der bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan 
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  

- Rød sone angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 
etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås  

Støysoner etter T-1442 er vanligvis ikke egnet som dokumentasjon av støy i konkrete 
prosjekt, de er bare signal til planleggere og utbyggere. Støysonekart etter T-1442 bør 
gjerne være konservative – i den forstand at støysonene heller beskrives litt for store – for 
at forebyggingen skal bli god.  

Anbefalte støygrenser skal tilfredsstilles ved kritiske punkter i ny støyfølsom bebyggelse 
og for alle nye støykilder. De kritiske punktene er plasser for utendørs opphold og utenfor 
vindu for stue og soverom. Anbefalte støygrenser er definert i kap.4. 

Stille side er en bygningsfasade med støybelastning under anbefalt støygrense 
(vegtrafikkstøy: Lden=55 dB). For ny bebyggelse i støysonene vil det vanligvis være et 
krav at alle eller de fleste stuer og soverom har vindu mot stille side. Rom mot stille side 
kan ventileres gjennom åpent vindu. Dersom det i en spesiell situasjon blir godkjent at 
ikke alle stuer og soverom ligger mot stille side, må boligen vanligvis utstyres med 
balansert ventilasjon. 

Planbestemmelser skal sørge for at støykvalitet, nødvendige støytiltak og rekkefølge for 
disse er juridisk sikret i de planene som kommunen godkjenner. Overordnete 
planbestemmelser er aktuelle i kommune- og kommunedelplaner, mens helt konkrete 
planbestemmelser er aktuelt i reguleringsplaner.  

Kommunen kan nyansere og konkretisere støyrestriksjonene ved kommuneplan-
bestemmelser, for eksempel: definere at i visse (sentrums)områder er utbygging av 
boliger også tillatt i rød sone. 
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Støyfaglig utredning er en utredning hvor det dokumenteres at støymessige forhold er 
ivaretatt i forhold til gjeldende retningslinjer og forskriftskrav. I utredningen skal behov for 
avbøtende tiltak og tilhørende kostnader synliggjøres. 

Egnethetsvurdering er en grov støyfaglig utredning i tidlig planfase av hvilke grep som 
er nødvendig for å få en støymessig tilfredsstillende løsning. Egnethetsvurdering kan bli 
krevet der deler av utbyggingsområdet ligger i rød sone eller langt inn i gul sone.  

 

4 NÆRMERE OM STØYSONER ETTER T-1442 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442i anbefaler at det blir 
vist to støysoner rundt viktige støykilder, en gul vurderingssone og en rød restriktiv sone.  
Sonene skal være et signal til utbyggere om at støy må være tema i planer for ny 
støyfølsom bebyggelse (boliger, fritidsboliger, skoler, barnehager, mv) i området. 

Støygrensene for de aktuelle støykilder er vist i tabell 1.  

Tabell 1. Kriterier for soneinndeling fra T-1442.  Alle tall oppgitt i dBA, frittfeltverdi. 

 

Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per 
natt. 

I dette tilfellet er det Lden som bestemmer støysonene. 

Ytterkant av gul sone er samtidig anbefalt støygrense for planlegging av ny virksomhet 
eller ny bebyggelse. Anbefalt støygrense gjelder da på uteplass og utenfor rom for 
støyfølsom bruk (soverom og stue).   

Stille områder, for eksempel gravplasser, bør også kartlegges. Støynivå bør her være 
under Lden = 50 dB. 
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5 ANDRE STØYKRAV 

TEK, plan- og bygningslovens tekniske forskrift, har i en egen standard NS8175ii gitt 
juridisk bindende krav til støy som kommer utenfra og belaster nye boliger, skoler og ulike 
institusjoner. Minstekravene i standarden er gitt i en egen lydklasse C, som innebærer at 
lydforholdene er tilfredsstillende for en stor andel berørte personer. For nye boliger er 
disse minstekravene aktuelle: 

- innendørs døgnekvivalent støynivå skal være høyst 30 dBA i oppholdsrom. 
- maksimalt støynivå 45 dBA i soverom skal ikke overskrides mer enn 10 ganger pr 

natt.   
- støynivå på uteplass skal ikke overstige nedre grenseverdi for gul sone i  

T-1442 (for vegtrafikkstøy: Lden=55 dB) 

 

6 FORUTSETNINGER OG METODE 

SOSI-kart for kommunen er oversendt fra Tana kommune 05.11.2013. Det er brukt 1 m 
høydekoter. 

6.1 VEGTRAFIKKSTØY 

Trafikkvolum og tungtrafikkandeler er definert av trafikkprognose for år 2030 oversendt 
fra Tana kommune 05.11.2013. Skilthastigheter er hentet fra Vegkart.no 06.11.2013. Se 
Figur 2 for detaljer. 

En trafikkfordeling typisk for riksveier er lagt til grunn (dag 75 %, kveld 15 %, natt 10 %).  

Støyen er beregnet etter gjeldende nordiske beregningsmetode for vegtrafikkstøyiii med 
verktøy Cadna Aiv.  

Vegtrafikkstøy fra kryss er håndtert forenklet ved at det er satt at støyutstrålingen tilsvarer 
en rett strekning med samme skilthastighet; denne fremgangsmåten er i tråd med vanlig 
praksis i faget. Det er også forutsatt at reell hastighet er den samme som skilthastighet. 
Utregnet støy inkluderer eventuelle lydrefleksjoner fra bygningsfasader. I regnemodellen 
er det lagt til grunn akustisk myk mark over alt (bortsett fra selve vegbanen og Tanaelva). 
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Figur 2 Vegdata (fargekode km/t), ÅDT/tungtrafikkandel % 
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6.2 INDUSTRISTØY 

De 3 industriområdene som er omfattet av denne utredningen er: 

I1, Grenveien. 

- Eksisterende industriområde med meieri, tyngre handel som byggevarefirma og 
skuter/bilforhandlere og transportbedrifter. 

- Området er avgrenset av et høydedrag mot nordvest. 

I2, Deatnodearbmi 

- Eksisterende industriområde med fabrikker, tungtransportterminaler, tyngre handel 
og bussterminal. 

- Området er avgrenset mellom FV98 og Tana vassdraget. 

I3, Sieiddáguolbanat 

- Nytt industriområde under regulering. Ca. 110 da. stort. Tana kommune ser for seg 
framtidig aktivitet som i I1 og I2. 

- Området er naturlig avgrenset av eksisterende høydedrag i sørøst, i sørvest ser 
Tana kommune for seg å etablere en voll på 4m for å skjerme industriområdet 
mot boligområde. Denne vollen er forutsatt i alle beregningene. 

Aktiviteten på I1, I2 og I3 er av samme karakter og blir behandlet likt i beregningene. 

Støykildene er gruppert som såkalte arealkilder lokalisert til de delene av planområdet de 
hører inn under. Hver arealkilde består i praksis av en rekke enkelt kilder med tilhørende 
lydeffekt og driftstid fordelt over døgn og år. 

Støydataene er fastsatt ut fra faglig skjønn, erfaringsdata fra litteraturv og andre 
prosjekter.  

Lydeffekt fra de ulike områdene er angitt som dB pr. m2.  Dette er en praktisk tilnærming 
når type virksomhet er kjent, men den faktiske disponeringen av arealene er ukjent. 
Vanlig avgitt lydeffekt til omgivelsene fra arealer med begrenset støyende aktivitet er LWA 
= 55 dB pr. m2 brutto areal. En aktivitetsfordeling typisk for slike industriområder er lagt til 
grunn (dag 72 %, kveld 21 %, natt 7). Disse vurderingene er i høy grad basert på faglig 
skjønn og erfaring.  Det er lagt vekt på at lydeffektene ikke skal undervurderes.  

Kildehøyde over lokalt terreng er satt til + 3 m. Vanlige kildehøyder vil være 1 m for 
rullende materiell mens støyende tekniske installasjoner på bygninger kan være høyt 
plassert.  

 

6.3 GENERELT 

Støysonene er beregnet i høyde 4 m over terreng i et rutenett med oppløsning 5x5 m. 

Støysonekart er beregnet i enheten Lden. 

Støysonekartene inneholder både støy fra veitrafikk og industri.  

For støy fra industri er grenseverdiene for øvrig industri uten impulslyd lagt til grunn. De 
overslag som er gjort for industristøynivå gir ikke detaljer nok til å kunne si noe om støy 
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inne på industriområdene og støysonene er derfor ikke vist her, dette er også i henhold til 
T-1442.  

Støysoner er vist i oversiktskart, se vedlegg 1, og som eksempel for Tana bru i vedlegg 2. 

Digitale koter for støysonene blir også sendt oppdragsgiver elektronisk, for direkte 
implementering i kommunekartet. 

7 BRUK AV STØYKARTET 

Støy skal være plantema i alle planer/prosjekter om utbygging av støyømfintlig formål 
dersom planen har områder innenfor gul/rød sone for vegtrafikk- eller industri-støy 

Støykartet kan brukes til å håndtere enkeltsaker straks kartet er operativt. Mest effektivt 
er det å lage kommuneplanbestemmelser – som kan overstyre gamle planer uten 
innarbeidet støyhensyn. 

 

8 VURDERING STØYSITUASJON 

8.1 BOLIGOMRÅDE SIEIDDÁGUOLBANAT (B1) 

Planlagt boligområde B1 ligg øst for FV98 mellom industriområde I1 og I3. Området skal 
brukes til eneboligbebyggelse med tomter på mellom 1 og 1,5 da.. Byggegrense mot 
FV98 er 50 m fra senterlinje veg.  

Gul støysone strekker seg ca. 85 m fra senterlinje FV98. For å få tilfredsstillende støynivå 
ved fasade og på uteplasser må tiltak gjøres for rekken med tomter nærmest FV98. Vi ser 
følgende alternativer: 

1. Støyskjerm langs FV98. Denne må plasseres så nærme FV98 som mulig, med 
høyde 1,2 m over vegdekke. Ved byggegrense 50 m fra senterlinje veg vil 
støynivå da være under grenseverdi. 

2. Hastighetsreduksjon fra dagens 80 km/t til 60 km/t vil redusere støynivået. Ved 
byggegrense 50 m fra senterlinje veg vil støynivå da være tilfredsstillende. 

3. Plassering av boliger øst på tomtene slik at uteplasser mot vest blir skjermet av 
bygningskropp.  

4. Lokal skjerming av uteplasser for hver enkelt tomt.  

Støy fra industriområde I3 blir skjermet av høydedrag og planlagt voll og utgjør ikke et 
støyproblem. B1 ligg nærmere I1 og spesielt øst i området er avstanden kort og 
terrengskjerming lite effektiv. Men med dagens aktivitet er det heller ikke her et formelt 
støyproblem. 

8.2 BOLIGOMRÅDE VED GRUSBANEN TANA BRU (B2) 

Planlagt område B2 ligg øst for FV98 og grenser til industriområde I1 i nord, sør for B2 
ligger sentrum Tana bru. Bruk av området er ikke helt klarlagt på nåværende tidspunkt, 
men det er antydet konsentrert boligbebyggelse i 2 etasjer, muligens også med 
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næringsarealer som kontor og forretning. Området er tilbaketrukket fra FV98, ca. 80 m fra 
senterlinje.  

B2 er lite støyutsatt fra FV98, men kort avstand til industriområde I1 kan føre til 
støysjenanse. Høydeforskjellen på 3-5 m og høydedraget som danner grensen mellom 
områdene reduserer støyutbredelsen og gitt dagens aktivitet på I1 er dette ikke et formelt 
støyproblem. 

Dersom næringsarealer skal etableres vil det være en gunstig løsning å utnytte disse som 
buffer mellom FV98 og/eller I1 og boliger. 

8.3 GRAVPLASS (G) 

Gravplass (G) er lite støyutsatt, høyeste beregnede støynivå er helt vest på området der 
Lden = 46 dB. Dette er under grenseverdi fra vegtrafikk/industri og tilfredsstiller anbefalte 
krav til stille område i T-1442 (Lden = 50 dB).  

 

9 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANBESTEMMELSER 

Forslaget er laget slik at boligutbygging tillates i gul støysone – dersom hver bolig får 
både uteplass (privat, felles) og minst halvparten av soverommene på en side som 
tilfredsstiller kravene til anbefalt støygrense. Boligbygging i rød støysone tillates normalt 
ikke. Dette sikrer tilfredsstillende støykvaliteter samtidig som det gir mulighet for økt 
utnyttelse av sentrumsområdet. 

Det legges vekt på at nødvendige plangrep og tilfredsstillende støyforhold skal være 
dokumentert, og at alle betingelser skal være kjente for utbyggerne. 

Arealkrav og kvalitetskrav til uteoppholdsareal (privat, felles, offentlig) bør være definert i 
eget punkt i kommuneplanbestemmelsene.  

 

Forslag til bestemmelser: 

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for støyømfintlig bebyggelse i gul eller rød 
sone skal følges av egnethetsvurdering knyttet til støy. 

Reguleringsplan med forslag om utbygging i gul eller rød sone må dokumentere gjennom 
støyfaglig utredning at støybestemmelsene tilfredsstilles. Nødvendige skjermingstiltak 
skal være vist med plassering på kartet og med lengde/høyde i bestemmelsene. Alle 
skjermer skal vurderes estetisk. Reguleringsbestemmelser med konkret støynivå og 
rekkefølge for utbygging og avbøtende tiltak skal innarbeides. 

Alle boligenheter skal ha privat uteareal og tilfredsstillende adgang til felles uteareal med 
kvaliteter i samsvar med areal og kvalitetskrav. Støynivå på privat og felles uteareal skal 
ikke overstige anbefalt støynivå (Lden = 55 dB for vegtrafikk).  

Boliger som får støy over anbefalt støynivå på mest utsatte fasade, må lages 
gjennomgående, slik at de får en stille side. Minst halvparten av soverommene i hver 
bolig skal ha vindu mot stille side, med støy høyst tilsvarende anbefalt støynivå.  

I rød støysone tillates det normalt ikke bygging av boliger. 
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Boliger med støy høyere enn 5 dB over anbefalt støygrense, som for vegtrafikkstøy betyr 
over Lden= 60 dB, ved minst ett soverom eller én stue, skal ha balansert ventilasjon (etter 
Teknisk Forskrift (TEK10) er det i praksis påbudt med balansert ventilasjon i alle nye 
boliger). 

(Dersom boliger blir tillatt med stuer eller soverom mot støysiden, må slike støyutsatte 
rom med solbelastning vanligvis utstyres med solavskjerming eller kjøling for at vinduene 
skal kunne holdes lukket). 

Søknad om rammetillatelse for utbygging i gul eller rød sone må være støyfaglig utredet i 
reguleringsplanen, alternativt må støyfaglig vurdering følge som vedlegg til 
rammesøknaden. Dersom den støyfaglige utredningen viser at saken har vesentlige avvik 
i forhold til kravene til støy, blir rammesøknaden avvist og saken må fremmes som 
plansak.  

Støy fra anleggsarbeid i byggeprosjekt til eksisterende naboskap og tidlig innflyttede 
boliger skal utredes minst 3 måneder før byggestart. Tiltak som er økonomisk og teknisk 
rimelige for å overholde støygrensene for BA-arbeid i støyretningslinje T-1442 (kap. 4) 
skal brukes ved utførelsen (metode, skjermende strukturer, arbeidstid, mv) og det skal 
varsles om støy i naboskapet etter rådene i retningslinjen. Dersom støybelastningen vil 
overskride anbefalte støygrenser for BA-arbeid i T-1442 med mer enn 10 dB (dagtid) og 5 
dB (kveld og natt) i mer enn 2 uker, skal det holdes dialogmøte med beboerne i god tid 
før anleggsstart. Her skal det informeres om framdrift i prosjektet og om hvordan 
utbygger/entreprenør skal kommunisere med naboene – slik at det blir lettere for 
beboerne å leve med støyen.   

 

10 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERING I3 

Industriområde I3 er beskrevet i punkt 6.2. Ved detaljregulering av dette området bør 
målet være å oppfylle gjeldende retningslinjer for støybelastning for nærliggende 
områder. Dette bør også gjelde for det planlagte boligområdet B1. Dersom B1 ikke er 
utbygd når industriområdet blir tatt i bruk bør krav stilles slik at bygging innenfor 
byggegrensene for B1 ikke må ta hensyn til støy fra industriområdet I3. 

Forslag til bestemmelser: 

Der ny særlig støyende industri skal etableres må en støyfaglig utredning gjennomføres. 

Støy fra ny industri skal ved omliggende boliger og regulerte boligområder (inkludert 
boligområde B1) ikke overstige anbefalt nivå i retningslinje T-1442 (flere klasser industri 
og terminaler). 

                                                      
i T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 
2012. 
ii NS 8175: Lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike bygningstyper. 2012 (preakseptert 
i TEK10) 
iii Håndbok 064: Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Statens vegvesen. 2000. 
iv Underversjon 4.3.144 build 4303 
v NoMeS versjon 4.5. inkl. databaser for støykilder. KILDE Akustikk AS, 2010 
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Vedlegg 1
Støysonekart 

Prosjektnr: 
99692001

Utregningshøgde:
h = 4 m

Utregnet med
rutenett på:

5 x 5 m

A3 = 1:27903

Indikator:
Lden [dBA] 

 55.0 <= ... < 65.0
 65.0 <= ...  
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Vedlegg 2
Støysonekart

Utsnitt Tana bru 

Prosjektnr: 
99692001

Utregningshøgde:
h = 4 m

Utregnet med
rutenett på:

5 x 5 m

A3 = 1:7658

Indikator:
Lden [dBA] 

 55.0 <= ... < 65.0
 65.0 <= ...  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L83

Arkivsaksnr: 2013/2536-4

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 7/2014 13.02.2014

Søknad om utvidelse av tomt i Deatnodearbmi industriområde ved Tana bru, 
gnr. 13 bnr. 292

Rådmannens forslag til vedtak
1. Tana kommune gir tilsagn om tilleggstomt på om lag 1,6 daa i Deatnodearbmi 

industriområde til A. Masternes Transport AS. Arealet er delt i 2 parseller på hhv. 0,5 
daa og 1,1 daa, som vist i skisse.  Den ene parsellen er allerede tatt i bruk til kontorbygg 
og parkering. Den andre parsellen skal benyttes til oppstilling og lagring av containere. 

2. Tomtetilleggene skal sammenføyes med eksisterende tomt gnr.13 bnr. 292. 
3. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
4. Evt. kjøp beregnes ut fra det til enhver tid gjeldende gebyrregulativet.
5. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og

            fastsetter den endelige utstrekningen av tomta
      6. Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt.

Saksopplysninger
Formannskapet skal i denne saken ta stilling til søknad fra Masternes Transport AS om utvidelse 
av eksisterende industritomt i Deatnodearbmi industriområde. Saken må ses i sammenheng med 
søknaden fra Terje Frode Remso om tomt til garasje/ kontor og lagringsplass i industriområdet.

Masternes Transport AS søkte den 04.11.2013 om tilleggsareal til g/bnr.13/292. Bakgrunnen for 
søknaden er et møte mellom Tana kommune og Masternes Transport AS den 08.05.2013. I dette 
møtet ble det enighet om at Masternes Transport AS søker om å få tildelt det arealet de allerede 
benytter, og som ikke inngår i eksisterende tomt. Tanken er at dette arealet sammenføyes med 
eksisterende tomt, og at det betales innfestingssum for arealet. Den ene parsellen det er søkt om,  
er allerede bebygd, mens den andre parsellen til en viss grad allerede benyttes til oppstilling og 
lagring av containere.
Masternes søkte opprinnelig om å få tildelt et areal som omfattet den eksisterende rundkjøringa/ 
snuplassen i enden av den kommunale veien, jf. skisse 1 nedenfor.
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Skisse 1: Aktuelt tilleggsareal for Masternes Transport AS.

I ettertid er det kommet fram at det er behov for å beholde rundkjøringa/ snuplassen åpen for 
kjøretøy fra andre virksomheter og biler som kjører feil. Etter at kommunen mottok søknaden 
fra Terje Frode Remso om tomt, lagde administrasjonen et nytt forslag, der tillegget blir delt i to 
parseller på om lag 0,5 daa og 1,1 daa. A. Masternes Transport AS hadde ingen innvendinger til 
dette forslaget. Avgrensingene i forslaget framgår av skisse 2 nedenfor. A. Masternes Transport 
AS har fått tillatelse til å sette opp, og har satt opp, gjerde og port inn til området. Porten står 
åpen på dagtid.

Skisse 2: Nytt forslag til tilleggsareal til A.Masternes Transport AS, samt tomt til Terje Frode Remso.
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Vurdering
Søknaden om tomt er i tråd med Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde, og 
søknaden omfatter areal som bedriften allerede bruker og har brukt i lengre tid. Dette tilsier at 
tomtetilsagn skal gis. Etter at kommunen har mottatt søknaden fra Terje Frode Remso er også 
ulempen ved å tildele arealene i stor grad borte. Det er fortsatt et smalt belte som er regulert til 
industriformål som ikke kan utnyttes til dette, men dette er det området der avstanden til elva er 
kortest. At det blir en noe bredere vegetasjonssone her vil derfor kunne være positiv. 

Tana kommune har bare ett annet ledig industriareal som er ferdig regulert. Det ligger i 
Grenveien industriområde. Ledige industriarealer er derfor verdifulle. A. Masternes Transport 
AS har imidlertid tidligere fått tillatelse til å sette opp gjerde og port over den kommunale veien 
til området. I praksis har derfor etablering for andre aktører i området vært uaktuelt. I og med at 
det arealet som ikke blir benyttet av Masternes nesten i sin helhet kan tildeles Terje Frode 
Remso, ser rådmannen ingen betenkeligheter med å tildele det aktuelle arealet til A. Masternes 
Transport AS.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L83

Arkivsaksnr: 2014/185-2

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 8/2014 13.02.2014

Søknad om tomt til garasje/ kontor og parkering/ oppstilling av maskiner og 
biler i Deatnodearbmi industriområde

Rådmannens forslag til vedtak
1. Tana kommune gir tilsagn om tomt til industriformål på om lag 3 daa i Deatnodearbmi 

industriområde, til Terje Frode Remso. Tomta skal benyttes til garasjebygg med kontor, 
samt oppstilling og lagring av lastebiler, maskiner og annet utstyr. 

2. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
3. Evt. kjøp beregnes ut fra det til enhver tid gjeldende gebyrregulativet.
4. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og

            fastsetter den endelige utstrekningen av tomta.
      5. Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt.

Saksopplysninger
Formannskapet skal i denne saken ta stilling til søknad fra Terje Frode Remso om tomt i 
Deatnodearbmi industriområde. Saken må ses i sammenheng med søknaden fra A. Masternes 
Transport AS om utvidelse av eksisterende tomt i industriområdet.

Terje Frode Remso søkte den 17.01.2014 om tomt på om lag 2 daa i området innenfor anlegget 
til Masternes Transport AS. Arealet vil bli benyttet til et garasjebygg/kontor på 200 – 250 m2 for 
reparasjon av utstyr, samt til parkering og lagring av lastebiler, maskiner og annet utstyr. 

Søknaden er dels overlappende med søknaden om tilleggsareal fra A. Masternes Transport AS. 
Saksbehandler har vært i kontakt med Rune Larsen i A. Masternes Transport AS, som mener en 
tildeling som omsøkt ikke vil være til hinder for virksomheten til firmaet. Tillegget til A. 
Masternes Transport AS kan derfor reduseres tilsvarende det arealet som er omsøkt av Terje 
Frode Remso.  
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Skisse 1: Utsnitt av plankart for Deatnodearbmi industritomt med markering av de omsøkte tomtene til Terje Frode 
Remso og A. Masternes Transport AS.

Planstatus
Området omfattes av Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde. Det aktuelle arealet 
er lagt ut til industriformål, og er det siste, ledige arealet som ikke er tildelt og tatt i bruk til 
industriformål. Utnyttelse av dette arealet har tidligere vært drøftet med A. Masternes Transport 
AS, senest i møte i mai 2013. Den gang mente firmaet at det ville være vanskelig for andre å 
utnytte disse arealene uten at det kom i konflikt med drifta til Masternes. Nå er det imidlertid 
kommet en konkret søknad om dette arealet, fra en virksomhet som ikke vil føre til ulempe for 
eksisterende virksomhet til A. Masternes Transport AS. 

Vurdering
Søknaden om tomt er i tråd med Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde, der det 
aktuelle arealet er regulert til industriformål. Omsøkt virksomhet kan fint kombineres med den 
eksisterende virksomheten. Gjennom tildeling av dette arealet vil kommunen få utnyttet et areal 
som en tidligere ikke trodde ville kunne utnyttes. Rådmannen anbefaler derfor innstillingen.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L83

Arkivsaksnr: 2013/2472-6

Saksbehandler: Svein Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 9/2014 13.02.2014

Søknad om boligtomt i Moseveien 2

Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tana kommune avslår søknaden om boligtomt i Moseveien 2. Formannskapet ber rådmannen 
starte prosessen med å omregulere arealet til friområde. 

Alternativ 2:
1. Tana kommune gir tilsagn om boligtomt i Moseveien 2. 
2. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
3. Evt. kjøp beregnes ut fra det til enhver tid gjeldende gebyrregulativet.
4. Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom

kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten 
forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet 
med inntil 1 år.

Saksopplysninger
Formannskapet skal i denne saken ta stilling til søknad om boligtomt i Moseveien 2. Årsaken til 
at saken fremmes for formannskapet for avgjørelse er at tomta har vært opparbeidet til lekeplass, 
og benyttet som lekeplass siden feltet ble opparbeidet på slutten av 1980-tallet. Lekeplassen ble 
opparbeidet av foreldre i forbindelse med utbyggingen av boligfeltet. Arealet  har imidlertid 
ikke vært regulert som lekeplass eller friområde, men er i reguleringsplanen for området regulert 
til boligformål, jf. skisse 2 nedenfor. 
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Skisse 1: Ortofoto som viser boligfeltet og lekeplassen (den aktuelle tomta).

Vurdering

I administrasjonen har lekeplassen vært betraktet som et friområde, og den har derfor heller aldri 
vært betraktet som en ubebygd boligtomt som kunne tildeles boligsøkere. 

For å sikre gode boområder er det viktig at det fins tilstrekkelig friareal for lek og opphold. Ut 
fra plankartet ser vi at tanken var å etablere friområder for lek innimellom tomtene, jf. skisse 2.
Dette ble ikke som planlagt i og med at tomta i Moseveien 2 ble tatt i bruk til lekeplass.

Skisse 2: Utsnitt av reguleringsplanen for boligfeltet med markering av de regulerte friområdene.

Side 38



Dersom det skal være aktuelt å disponere dagens lekeplass som tomt, må kommunen sørge for at 
det fins alternative friområder som kan benyttes til lek/ opphold. 

Som ledd i saksbehandlingen sendte kommunen brev til alle beboerne i boligområdet, som 
omfatter de 3 veiene Løvveien, Krattveien og Moseveien. Beboerne ble bedt om tilbakemelding 
på følgende forhol:

1) Leke- og friområder som kan være alternativer til den eksisterende lekeplassen.
2) Forhold som taler for eller mot bygging av bolig på dagens lekeplass.

Det kom inn to svar på brevet fra kommunen. Disse er vedlagt saken. Svarene indikerer at det 
ikke er noen klare alternativer til den aktuelle tomta som nærlekeplass. De friområdene som er 
avsatt i boligfeltet er ulendte ”restarealer”. De ligger inneklemt mellom hus og utgjør ikke noen
”plass”. Det hevdes at de derfor ikke vil kunne fungere tilfredsstillende som lekearealer.
Området ved flerbrukssenteret som en av svarerne pekte på, er regulert til annen arealbruk. 
Dagens lekeplass er imidlertid tilgjengelig for alle, også rullestolbrukere. Plassen er oversiktlig, 
slik at det er lett å følge med på det som skjer der. Kumbakken er det området der det vil være 
mest aktuelt å tilrettelegge et alternativt område, men da vil det ikke oppfattes som en 
nærlekeplass.

De rikspolitiske retningslinjene for barn og unge i planleggingen, sier følgende om krav til 
fysisk utforming, punkt 5 b og d):
”Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.   
    Dette forutsetter blant annet at arealene:

 er store nok og egner seg for lek og opphold 
 gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
 kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 

unge og voksne.
     (…)
d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 
bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å 
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N00

Arkivsaksnr: 2013/294-9

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 10/2014 13.02.2014

Høringsuttalelser - Utkast til regional transportplan 2014-2023

Rådmannens forslag til vedtak
En regional transportplan (rtp) 2014-2023 kan ha stor betydning for en sjø- og 
landtransportkommune som Tana. Overgang fra sjø til landstransport i etterkrigstiden har hatt 
svært stor betydning for etablering og utvikling av kommunesenteret Tana bru. Veier og 
kollektivtransport er avgjørende for Tana brus senterfunksjon men også for befolkningens 
muligheter til å få tilgang til varer og tjenester. Hva som er fylkeskommunens prioriteringer og 
politikk innenfor samferdsel har sammen med Nasjonal transportplan stor betydning for 
utviklingen i Tana kommune. Kommunen er derfor positiv til å få planen til høring før den 
vedtas av fylkestinget. 

Tana kommune fikk i juni 2013 hurtigbåtrutetilbudet i Tanafjorden til høring med høringsfrist 1. 
juni 2013. Kommunen mener at det er svært uheldig at viktige kollektivruter blir lyst på anbud 
med lang bindingstid midt i en planprosess og før en regional transportplan er vedtatt. Det bidrar 
til å svekke planens troverdighet og instrument til å styre utviklingen i ønsket retning med 
bakgrunn i overordnede planer. Det svekker også fylketingets myndighet og ansvar som 
fylkeskommunens øverste organ. Fylkeskommunen burde ventet med ny anbudsrunde til 
transportplanen var ferdigbehandlet.

Tana kommune har tidligere fått forslag til mål og strategier i regional transportplan til uttalelse. 
Det er positivt og det har kommunen benyttet seg av. I kommunens uttalelse ble det etterlyst en 
definering av ”minstestandarder” for transporttilbud i perifere områder. Dette omfatter samlet 
transporttilbud/-muligheter, herunder båt, buss og fergeforbindelse samt veistandard og 
vedlikehold. Det foreligger nå et forslag til minstestandard for hurtigbåtforbindelser, men vi 
registrerer at dette ikke er fastsatt for buss og fergeforbindelser, vei og vedlikehold av veier. 

Kommunen noterer seg at anbudsutvalget for hurtigbåtruter bestemte følgende minstestandard 
for hurtigbåtruter med liten eller ingen bosetning:

-  Innbyggerne skal ha mulighet til å komme seg til og fra eget kommunesenter i løpet av 
en dag ukentlig.

- Anløpssteder med vesentlig fritidsbebyggelse skal anløpes i forbindelse med helg
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(fredag/søndag).

I den pågående kritikken i media av de nye hurtigbåtrutene så viser fylkesrådmannen til de 
føringer som er lagt av ad-hoc/styringsgruppen når hurtigbåttilbudene forsvares i Altaposten 13. 
januar 2014 og på fylkeskommunens nettsider. Tana kommuner mener at det er svært uheldig og 
lite demokratisk at en liten politisk oppnevnt ad-hoc (styrings)gruppe tar så viktige avgjørelser 
utenom vanlige demokratiske prosesser. Det er en avgjørelse som kan få vidtrekkende 
konsekvenser for samfunn, for næringsliv i distriktene og det som er av bolyst i mer perifere 
områder når bestemmelsen skal etterleves. Siden konsekvensene av denne bestemmelsen er så 
store, så er vi av den oppfatning at det er en avgjørelse som må ligge til folkevalgte organer og 
være gjenstand for offentlig debatt. Vedtak med stor betydning for befolkningen bør ikke tas i 
lukkede rom med utvalgte politikere og regionrådsrepresentanter som ikke kan gjøres ansvarlige 
for sine beslutninger. 

Vi registrerer at fylkeskommunen først nå har tatt ad-hoc utvalgets beslutning inn i 
plandokumentet og foreslår å gjøre minstestandarden for hurtigbåtrutene gjeldende for ”fast” 
bosetting og steder med ”utstrakt” fritidsbebyggelse. En etterlevelse av dette kan i realiteten 
bety nesten total nedlegging av hurtigbåtrutetilbudet i hele fylket. For Tana kommune kan det 
bety at hurtigbåtforbindelsen til Nordkynhalvøya og Langfjorden blir lagt ned da 
kommunesenteret til anløpstedene i Langfjorden er i Mehamn kommune. Tana kommune viser 
her til tidligere uttalelse og stiller seg negativ til dette så fremt det ikke finnes reelle alternative 
kollektiv transportmuligheter til eksisterende hurtigbåtrute. Tana kommune vil derfor ha 
følgende inne i regional transportplan i kapittel fire under mål:

Der hvor det ikke foreligger reell alternativ kollektiv transportmulighet, skal 
hurtigbåttilbudet ikke svekkes i forhold til dagens tilbud. 

Med reell alternativt tilbud menes et kollektivt tilbud som ikke medfører økt reisetid utover 1-
2 timer.

Det økonomiske handlingsrommet synes å være en stor utfordring da drift, pågående og allerede 
vedtatte investeringer binder opp store deler av økonomien. I den forbindelse vises det til at flere 
av temaområdene griper inn i hverandre og berører de samme stedene geografisk. Eksempelvis 
berører regionale flyplasser, stamnetthavner og industrihavner de samme stedene som for 
byutvikling og transportkorridorer. Sammenslåing av temaområdet kunne gitt bedre oversikt for 
disse stedene.

Det er for tiden stort engasjement og debatt omkring hurtigbåtrutene som er ute på anbud. Det 
viser at det kunne vært hensiktsmessig å flytte det som omhandler samferdsel, transport og veier 
i periferiområder inn i et eget temaområde for å bedre synliggjøre fylkeskommunens politikk 
overfor disse områdene. Bedre synliggjøring av fylkeskommunens politikk vil virke positivt og 
tydeliggjøre hva fylkeskommunen står for.

Avslutningsvis trekker vi fram at Tana kommune er svært tilfreds med fylkeskommunens 
satsing på oppgradering av veien over Ifjordfjellet og planer om videre oppgradering mot 
Smalfjord, for planer om ny bru i Leirpollen og for fylkeskommunens positive engasjement for 
ei ny Tana bru og for utbedring av farleden inn til Leirpollen i Austertana. 
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Saksopplysninger
Hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel (HU KNS) vedtok 12. november 2013 å sende 
høringsutkast for regional transportplan ut til høring med høringsfrist 15. februar. Fylketinget 
skal behandle planforslaget 7. mai 2014. 

Planen skal vise helheten i transportutviklingen i Finnmark for perioden 2014-2023. Planen er 
10-årig og skal rulleres hvert 4. år. I tillegg skal det utarbeides et handlingsprogram for 
fylkeskommunens ansvarsområde for fylkesveier, kollektiv transport og trafikksikkerhet for 
perioden 2014-2017.

Prosess rundt utarbeidelsen av Regional transportplan:

 HU KNS vedtok forslag til mål og strategier i mai 2013
 Mål og strategier ble sendt på høring juni-september 2013

Det er gitt innspill fra og avholdt møter med fagetatene, NHO, RUP partnerskap og
Vest-Finnmark Regionråd høsten 2013. Under høring av mål og strategier ble det gitt 
innspill fra fagetater og syv kommuner. Innspillene hadde fokus på miljø, universell 
utforming, helhetlig transportarbeid og forholdet mellom distrikt og by.

Videre prosess for Regional transportplan:
 Høringsutkastet til Regional transportplan sendes på høring til aktuelle høringsinstanser

desember 2013—februar 2014.
 Høringsutkastet vil bli oppdatert i forhold til fylkestingets vedtak av budsjett og

økonomiplan i desember, samt Kystverkets handlingsprogram i desember 2013.
 Fylkestinget vedtar Regional transportplan våren 2014.

Utfordringer

Store utfordringer for fylkeskommunen er at budsjettet er bundet opp i kontrakter på kollektiv 
transport og i drift av fylkesveier. I tillegg medfører forfallet på fylkesveiene og behovet for 
oppgradering av kaianlegg ytterligere begrensninger i økonomisk handlingsrom for investerings-
og utviklingsprosjekter.

Regional transportplan 2014-2023 har følgende hovedmål:

Samfunnsmål:
Å skape et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskapning og bidrar til en
bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Finnmark.

Resultatmål:
Å skape et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter
befolkingens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale
transporter.

I tillegg er det definert mål og strategier på de enkelte tema:
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4. Kollektiv

Mål: 
Kollektivtilbudet skal gi innbyggerne i Finnmark forutsigbare transportmuligheter. 

Strategier: 
 Sørge for kollektivtilbud med forutsigbar regularitet og punktlighet 
 Tilpasse kollektivtilbudet til alle brukerne på en tilfredsstillende måte 
 Tilrettelegge kollektivtilbudet i forhold til andre offentlige tjenester 

6 % av reisene i Finnmark skjer kollektivt. Omtrent 80 % av kostnadene er offentlig kjøp av 
transport. 84 % av reisende er skoleelever med rett til fri skoleskyss. Det er lite inntektspotensial
for kollektiv transporten. Det er også en utfordring å sikre drosjedekning i distriktene.

En politisk oppnevnt ad-hoc gruppe har vedtatt minstestandard for kollektivtilbud med båt: Alle 
anløpsteder med fast bosetning skal ha mulighet til å komme seg til/fra kommunesenteret en dag 
pr. uke. I tillegg skal områder med utstrakt fritidsbebyggelse ivaretas fredag og søndag. Nye 
anbudskontrakter for kollektiv transport har oppstart i 2015 – 2016. 

Det er ikke handlingsrom for nye investeringsprosjekter i planperioden. Igangsatte og planlagte 
investeringer gjennomføres. Ingen igangsatte og planlagte investeringsprosjekter berører Tana 
direkte.

5. Fylkesveier

Fylkesvegene dekker de lokale behovene for transport og er en forutsetning for å opprettholde 
bosetningsmønsteret og bidra til næringsutvikling i distriktene. Fylkesvegnettet har særlig 
betydning for landbruk og fiskeritransporter. I byene knytter fylkesvegene boområder og 
arbeidsplasser sammen.

Mål: 
Fylkesveger skal inngå i et helhetlig vegsystem som bidrar til vekst og utvikling av næringsliv, 
byene og regionen. 

Strategier: 
 Styrke vedlikeholdet og fornying av vegnettet. 
 Legge til grunn en langsiktig utvikling av fylkesvegnettet gjennom samordnet og 

strekningsvis utbedring. 
 Prioritere høgt trafikkerte veger og viktige næringsveger. 
 Videreføre utbedringene på tverrforbindelsen mellom Øst og Vest-Finnmark 

Utfordringer er å stanse forfallet og opprettholde dagens tilstand på fylkesveinettet. Mye av 
investeringsmidlene er bundet opp i pågående tiltak (Ifjordfjellet) og kritiske tiltak rettet mot 
fergekaier og bruer. Modernisering og utbedringer av strekninger krever omfattende 
investeringer. Det er ikke økonomisk handlingsrom for å igangsette nye investeringsprosjekter i 
perioden. 

Prosjektet fv.98 Ifjord – Sjursjok ferdigstilles i løpet av perioden. I tillegg planlegges det 
videreføring av utbedringene av fv.98 på strekningen Sjursjok – Rustefjelbma. 
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Enkelte bruer vil bli skiftet ut. Dette gjelder blant annet Leirpollen bru på fylkesvei 282.

I perioden 2018-2023 planlegges det utbedringer og fornying av fylkevei 98 Lakselv-Tana bru.

6. Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeidet har en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken, 
0-visjonen.

Mål: 
Det skal være trygt å ferdes på og langs vegnettet i Finnmark. 

Strategier: 
 Prioritere fysiske tiltak mot utforkjøringer 
 Tilrettelegge for gående og syklende. 
 Fokusere på holdningsskapende arbeid for barn og ungdom 

Utfordringer er å opprettholdet trykket på forebyggende tiltak og holdningsskapende arbeid 
uavhengig av ulykkesfrekvens. Fylkeskommunen har en økonomisk ramme på fire millioner 
kroner pr. år til trafikksikkerhetstiltak. Disse deles ut etter søknad fra kommunene. Midlene kan 
brukes til både fysiske og pedagogiske tiltak. Fylkeskommunen stiller krav om at det skal 
foreligge kommunal trafikksikkerhetsplan dersom kommunen skal få fylkeskommunale 
tilskuddsmidler.  

Det satses på investeringstiltak som skal forhindre møteulykker, utforkjøringsulykker og 
ulykker med påkjørsler av fotgjengere og syklister. Det skal iverksettes holdningsskapende tiltak 
særlig mot høyrisikogrupper med spesiell fokus på fart, økt bilbeltebruk og redusert omfang av 
ruspåvirket kjøring.

7.  Riksveger 

Mål: 
Riksvegene i Finnmark skal tilby effektiv og sikker transport mellom byer og regioner i 
fylket, gjennom fylket og til våre naboland. 

Strategier: 
 Legge til grunn en langsiktig utvikling av riksvegnettet gjennom strekningsvis utbygging og 

vegpakker. 
 Utbedre tiltak i vekstregioner 
 Heve standarden på vegnettet til gjeldende håndbøker. 
 Prioritere strekninger som inngår i transportkorridorer. 

Tiltak på riksveinettet finansieres gjennom nasjonal transportplan (NTP). Ny Tana bru er 
planlagt med oppstart i 2015 og ferdigstillelse i 2018. 

8. Regionale og lokale lufthavner 

Mål: 
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Lufthavnnettet i Finnmark skal oppgraderes slik at de dekker luftfartens framtidige krav og 
behov, og brukernes behov. 

Strategier: 
 Ha lokale lufthavner som gir gode forbindelser internt i fylket 
 Regionale lufthavner sikrer effektive transporter ut og inn av regionen 
 Sørge for lufthavner som møter fremtidens behov knyttet til kapasitetsutvidelser og flypark. 
 Se fremtidig lufthavnstruktur i sammenheng med reiseavstandstiden i forhold til vegnettet. 

Ved Kirkenes lufthavn er det planer om å utvide rullebanen i slutten av planperioden for å kunne 
ta i mot større rutefly av typen 738 (737-800). Avinor har startet forprsjektering av nytt 
driftsbygg ved Vadsø lufthavn.

9. Fiskerihavner og farleder 

Mål: 
 Fiskerihavnene i Finnmark er tilpasset en moderne fiskeflåte 
 Farledene i Finnmark er sikker og framtidsrettet 

Strategier: 
 Utvikle fiskerihavnene i Finnmark til å møte framtidens behov 
 Ha fiskerihavner som er driver for næringslivet langs kysten 
 Tilpasse farledene til næringsutviklingen i fylket 
 Se tiltak i havn og farled i en helhetlig transportsammenheng med veg og annen infrastruktur 

Kystverket er ansvarlig for tiltak i fiskerihavner og farledtiltak. Tiltakene er med utgangspunkt i 
nasjonal transportplan (NTP).  Ny farled til Leirpollen er inne i NTP for perioden 2014-23 med 
oppstart etter 2018.

10. Stamnetthavner og industrihavner 

Mål 
Industrihavner i Finnmark er konkurransedyktige for å utvikle petroleum, mineraler, cruise og 
logistikk 

Strategier: 
 Ha baser som betjener aktiviteten i Barentshavet og Den Nordlige Sjørute 
 Legge til rette for cruisetrafikk 
 Utvikle effektive logistikknutepunkt 
 Utvikle tilstøtende infrastruktur 
 Prioritere tiltak som tar gods fra veg og over til sjø 

11. Kystruten og flyruter 

Mål: 
Rutetilbudet i Finnmark er effektiv internt i fylket og med resten av landet 

Strategier: 
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 Opprettholde dagens seilingsmønster for hurtigruta 
 Tilpasse Kystruten for passasjerer, gods og turisme 
 Sørge for at Hurtigruta er sikker og har god regularitet. 
 Tilpasse flyrutene befolkningen og næringslivet i Finnmark 
 Gjennomgå rutestrukturen i sammenheng med nye fot-ruter i 2017 

12. Byutvikling og transportkorridorer 

Mål: 
 Helhetlige transportløsninger for framtidig vekst 

Strategier: 
 Prioritere reduksjon i reisetiden i prioriterte korridorer 
 Samordne statlige, fylkeskommunale og kommunale tiltak. 
 Ha fokus på bruk av kollektivtrafikk 
 Effektivisere gjennomføring av bypakker og større investeringsprosjekter 

Byutvikling og transportkorridorer er i hovedsak sentrert rundt Alta, Hammerfest og Kirkenes.

13. Internasjonale muligheter 

Mål: 
Infrastrukturen i Finnmark sikrer næringsutvikling på tvers av grensene og bidrar til utvikling 
av Barentsregionen. 

Strategier: 
 Utvikle effektive transportkorridorer til nabolandene 
 Utvikle rutetrafikken til nabolandene 
 Følge opp og ta initiativ til nye prosjekter i samarbeid med våre naboland 

Det er utarbeidet en felles transportplan for Barentsregionen i september 2013. Denne skisserer 
konkrete utfordringer for dagens trafikk, infrastruktur og strategiske planer de neste 30 årene

Av prioriterte tiltak kan nevnes: 
 Kartlegge transportbehov og identifisere tiltak som kan realiseres i samarbeid med Russland 

og Finland. Fokus på opprustning av utenlandskorridorene 

Regional transportplan kan lastes ned på www.ffk.no/rtp
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Søknad om fradeling fra gbnr. 27/1 i Leirpollskogen - behandling etter plan-
og bygningsloven

Vedlegg
1 Landbruksfaglig uttalelse
2 Søknad
3 Søknad om fradeling av areal under 27/1 til jordbruksformål til behandling etter plan- og 

bygningsloven

Rådmannens forslag til vedtak
Det gis tillatelse til fradeling av 78 daa fra gbnr. 27/1 i Leirpollskogen til landbruksformål slik 
omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m.

Begrunnelse:
Formålet med fradelingen er i tråd med områdets status som Landbruks-, natur- og 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel.
Ingen berørte høringsinstanser har gått imot eller hatt noen merknader til søknaden.

Kommunen har vurdert omsøkte tiltak etter Naturmangfoldloven og baserer sitt
kunnskapsgrunnlag jf. Naturmangfoldloven (NML) § 8 på informasjon hentet fra
fylkesatlas for Finnmark (nordatlas) og artsdatabanken (artskart). Kommunen kan ikke se
at en eventuell fradeling vil påvirke økosystemet jf. NML § 10 nevneverdig. Kommunen
kjenner ikke til og kan heller ikke se at det finnes noe verneverdig/viktig/sårbare
naturtyper.
Kommunen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å
legge NML § 9 føre-var-prinsippet til grunn og konkluderer med at naturmangfoldloven
ikke er til hinder for en tillatelse til fradeling i dette tilfellet.

Til informasjon
o Kommunen gjør oppmerksom på aktsomhetsplikten jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om

kulturminner (kulturminneloven). Skulle det under arbeid i marken komme fram
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses og melding sendes areal- og
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kulturvernavd. hos Finnmark Fylkeskommune og/eller Sametinget (ved samiske 
kulturminner) omgående.

o Ved hjemmelsoverføring av parsellen til annen grunneier enn søker bør det tingslyses
veirett over gbnr. 38/5 til den nye parsellen.

Saksopplysninger
Saken gjelder søknad om fradeling av 78 daa fra gbnr. 27/1 i Leirpollskogen. Formålet med 
fradelingen er til landbruksformål.

Det fremstår i kart og flyfoto som at store deler av omsøkte parsell består av tidligere dyrket 
jord. Flyfoto viser også befinner seg en mindre bygning på parsellen. Bygningen er registrert i 
Matrikkelen (eiendomsregisteret). Etter nærmere undersøkelser er det ikke funnet noen 
informasjon i Matrikkel eller eiendoms-/landbruksarkiv hos kommunen som viser tidligere 
eiendomsforhold tilknyttet den tidligere dyrkede marken eller bygningen.

Området er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-
område) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning til 
stedbunden næring.
Søknaden er ikke i strid med kommuneplanens arealdel. Fordi det omsøkte området ikke er 
konsekvensutredet og avklart med berørte myndigheter måtte søknaden på høring jf. plan- og 
bygningslovens § 21-5.
Tiltaket er søknadspliktig og avhengig av tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m.

Ingen av mottakerne av høringen hadde noen innvendinger mot søknaden.
Reindriftsforvaltningen for Øst-Finnmark gjør for øvrig oppmerksom på at tiltaktsområdet er 
innenfor Reinbeitedistrikt 7s sommer beite for rein, og at det derfor vil forekomme rein i 
området og at det bør tas hensyn til reindriften. Aktuelle distrikt har ikke sendt inn noen uttalelse 
verken til kommunens eller FeFos egen høring.
Sametinget og Finnmark Fylkeskommune gjør oppmerksom på aktsomhetsplikten jf. lov av 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) og ber om at denne videreformidles til 
dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vurdering
Rådmannen baserer sitt kunnskapsgrunnlag jf. Naturmangfoldloven (NML) § 8 på informasjon
hentet fra fylkesatlas for Finnmark (nordatlas) og artsdatabanken (artskart). Rådmannen kan
ikke se at en eventuell fradeling vil påvirke økosystemet jf. NML § 10 nevneverdig. Rådmannen
kjenner ikke til og kan heller ikke se at det finnes noe verneverdig/viktig/sårbare naturtyper.
Rådmannen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å legge
NML § 9 føre-var-prinsippet til grunn. Rådmannen konkluderer med at naturmangfoldloven
ikke er til hinder for en tillatelse til fradeling i dette tilfellet.

En innvilgelse av søknaden slik omsøkt vil derfor være svært positivt både med tanke på 
behovet som er bakgrunn for søknaden til landbruksformål og fordi allerede eksisterende dyrket 
og grøftet mark blir opprettholdt. 

Videre er søknaden i tråd med kommuneplanens arealdel og ingen av høringsinstansene har gått 
imot søknaden. 
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Rådmannen kan ikke se at det er noe som tilsier at søknaden ikke kan innvilges. Det anbefales 
derfor at søknaden innvilges slik omsøkt og at det informeres i vedtaket om aktsomhetsplikten 
som følger av Kulturminneloven. 
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Deanu gielda - Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Finnmarkseiendommen
postboks 133
9811 VADSØ

Deresref.. Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
201011970 TereseNyborg,tlf.: 46400261 28.06.2012

Landbruksfaglig uttalelse - søknad om landbruksfeste på FeFo- grunn gbnr 2711i
Austertana

Viser til søknad om landbruksfestepå Finnmarkseiendommen,se vedlagt kart.

Arealene som ønskes festet er ikke befart av kommunen. De fremstår i kart og på flyfoto som
tidligere dyrket og grøfiet eiendom på ca 78 daa. Det er ikke funnetnoen informasjon i Matrikkel
eller eiendoms-/landbruksarkivhos kommunen om eiendommen er opprettet som eget feste fra
før.

Søker, Arnfinn Hoigari, driver melk- og kjøttproduksjonpå eiendom gbnr 29/32, Leipollskogen.
Han hadde et dyretallpr 01.01.2012 på 22 melkekyrog 31 øvrig storfe. Han haret stortbehov for
nye arealertil grovfårproduksjon.Totalthøster han 354 da, hvorav 77 da er leid. Omsøkt område
haren god arronderingi forhold til gårdensøvrige arealer,og ville være et godt tilleggsareal.

Tanakommune anbefalerat omsøkt areal festes borttil Arnfinn Hoigari for landbruksformål.

Med hilsen

•."1""'

Terese Nybo
Fagansvarlig

Svein-OttarHe ander
Avdelingsleder

Kopi til:
ArnfinnHoigari Leirpollskogen 9845 TANA

Postadresse: Besoksadresses Telefon: Bank:

Rådhusveien3 Rådhusveien3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr:

E-post:postmottaktrttana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943 505.527
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GIS/LINE Webirms - Kartutskrift håp://webhote12.gisline.no/gislinewebirmsyn_tana/AdvancedPritiC...
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kommune

Grunnicart
Nalestakk: 1:30 000

Dato 211.06.2012

Moala-

sombevesvedoemetning av thandommer.skallassellesekrdlig hos kommunen

mnsn anseadie. '

av 28.06.2012 1s.02
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Finnmarkseiendommen
Finnmårkkuopmodat

I. tt146 I
1-kot.1C's)

Søkoad om feste eller kjøp av grunn 1 T na kommune

Personopplysninger:

Navn Amfinn Hoigari Personnr. (11 siffer)/ 969 189 194

Adresse Leirpollskogen
Org.nr.

Postnr 9845 Poststed Tana

Tlf. mob.480 49 763

E-post hoigari@online.no

Søknaden gjelder (Sett kryss):

Kjøp 15-‹Feste r Kjøp av feste Gnr 27 Bnr 1 Fnr

3. Hva skal arealet brukes til? (Sett kryss):

r Boligtomt r Hyttetomt r Nausttomt fg Jordbruk r Reindrift

Næring r Vei r Bruksendring r Garnmetomt r Annet

Beliggenhet
Leggved kart som viser nøyaktig hvor området det søkes om ligger.
Kommunen kan være behjelpelig med kart.

Ntermere beskrivelse av søknaden
Det er viktig med en god beskrlvelse av hva det søkes om. Gi slike opplysninger her, og
bruk gjerne et eget ark i tillegg.

Jeger behovformerdyrkedearealer.

Arealetpåmarkertområdefremstårsomtidligeredyrket.Det fremgårikkeomdet noengangeropprettet

somfeste.

Antall vedlegg 2

P r------

.1 -b 9 a/240-
Dato Sted

Søknaden sendes:
Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat,Postboks133, 9811 Vadsø
Tlf: 09975

,-

/t4

Underskrift
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Kartutskrift
Målestokk1:5000

••••

•
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Gårdskartutskrift A4 http://gardskart.skogoglandskap.no/ngnijos/plot?kartutsnitt=181a1,-




Fulldyrka jord 0.0





Overflatedyrkajord 4.8




111 Innrnarksbeite 1.2




5 Skog, særs høg bonitet 0.0





Skog, høg bonItet 0.0





Skog, middels bonitet 0.0





Skog, lav bonitet 0.0 11.0




Uproduktiv skog 86.8





Myr 18.9





lorddekt fastmark 1.2





Sknnn fastmark 0.0 106.9




Restareal 0.0




112 9

Kartet viser en presentasjon av
valgt type gårdskart for den valgte
landbrukseiendommen. I tgegg
vises bakgrunnskart for
gienkjennelse.

Arealstatistkken veser arealer
dekar av de ulike arealkesser for
landbrukseuendommen

Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Eendomsgrenser
Game rnarkslagsgrenser fra

N5raster

Gårdskart
2025 - 27/34/0

Målestokk: 1:7000

„ skog+
land8kap

Ajourforingsbehov meldes
til landbrukskontoret

Utskriftsclato: 6.6.2012

I av I 06.06.2012 :09
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01328218 07/06

24.04.2013 12/01846 HRM
421.1

Finnmarkseiendommen
Finnmårkkuopmodat

Tana kommune
Rådhusveien 3

9845 TANA

SØKNAD OM FRADELING AV AREAL UNDER GNR. 27 BNR. 1 TIL 3ORDBRUKSFORMAL
TIL BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Vedlagt følger søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Søker til Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat (FeFo) er:
Arnfinn Hoigari, Leirpollskogen, 9845 Tana.

Søknaden gjelder:
Fradeling av cirka 78 dekar under gnr. 27 bnr. 1 i Leirpollskogen til jordbruksformål.

FeFo har sendt søknaden på høring til berørt reinbeitedistrikt uten at det har kommet inn
høringsuttalelse. Landbruksmyndigheten i Tana kommune har uttalt seg om søknaden. Kopi
av uttalelsen følger vedlagt.

Søker får kopi av dette brevet og underrettes herved om at FeFo innvilger søknaden etter å
ha vurdert den i forhold til Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer. Kontrakt vil ikke bli
opprettet og tiltaket kan ikke gjennomføres før kommunen har gitt tillatelse etter plan- og
bygningsloven. Dersom kommunen gir tillatelse vil FeFo sende tilbudsbrev til søker.

Etter plan- og bygningsloven kan søkeren ta muntlig kontakt med kommunen for å avklare
forhold rundt søknaden. Samtidig vil da søkeren få informasjon om nødvendig nabovarsling
og eventuelle gebyrer som kommunen krever.

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Helga Raudsandmoen på telefon 41598993.

ed hilsen/Dearvvuodaiguin

Sverre Pavel
leder - grunn og rettigheter

elga Raudsandmoen
rådgiver

poståfefo.no

www.feforio
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0132821807/06

Vedlegg:
Søknad
Landbruksfaglig uttalelse

Kopi uten vedlegg til:
Arnfinn Hoigari, Leirpollskogen, 9845 Tana
Reinbeitedistrikt 7 Råkkonjårga v/Magne Andersen, Ringveien 43, 9845 Tana

7 post@fefo.no
www.fefo.no
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 17/57

Arkivsaksnr: 2012/2661-18

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 12/2014 13.02.2014

Klage på valgt fremgangsmåte for oppmåling og beregnet oppmålingsgebyr

Rådmannens forslag til vedtak
Klage på valgt fremgangsmåte for oppmåling og beregnet oppmålingsgebyr for oppmåling av 
fradelt areal fra eiendommen gbnr 17/57 avslås. 

Begrunnelse:
Oppmålingen er utført på den for rekvirenten billigste måten. Gebyret er i samsvar med 
gebyrregulativet fastsatt av kommunestyret.

Saksopplysninger
Saken gjelder klage på måten oppmålingen er utført, oppmålingsgebyrets størrelse og en 
anmodning om at saken behandles på nytt. Klagebehandlingen reguleres av Matrikkelloven 
kap.9, § 46 der det fremgår at  ”Enkeltvedtak etter denne lova kan klagast på etter kapittel IV til 
VI i forvaltningslova.” I dette tilfellet gjelder klagen med henvisning til § 46 a) og § 46 k) 
fastsetjing av gebyr, jf. § 32 første ledd.

Klager anfører følgende: 
”Viser til ovennevnte sak (Sak nr. 2012/2661) og vil med dette be om at denne saken må bli 
behandlet på nytt. Eierne av gnr 17, bnr 57 skulle overføre en del av eiendommen til Oddlaug 
Kristoffersen slik at hun skulle ha sin bolig på sin eiendom og ikke på våres.

Lite viste vi hun måtte betale nesten kr 18 000,- for noe vi ville gi til henne. Oddlaug
er en eldre dame med en alder på over 82 år og synes dette er urimelig, og vi ønsker ikke
å gi henne bekymringer.

Da vi ville overføre tomt til henne var det ikke meningen at hun skulle ha huset sitt på
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to tomter, men at hennes tomt skulle utvides.

Ser at kommunen har opprettet en ny matrikkelenhet slik at Oddlaug fortsatt har huset sitt
på to eiendommer, men at hun nå eier begge eiendommen. Var det nødvendig og gjøre det
slik, og burde ikke dette vært opplyst fra kommunen si side og ikke minst at det kom til å
koste så mye.

Vi mener at kommunen har gjort jobben på den dyreste måten og ber om at dere kan se på
saken og krediterer Oddlaug for unormalt høye kostnader i denne saken.

Hun har betalt faktura 400023579. Faktura 400028140 må vi be om å bli stoppet til saken er
vurdert på nytt.”

Kommunen mottok den 05.10.2012 søknad om fradeling fra gbnr. 17/57. Det er søkt om tiltak; 
oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl § 20-1 m. Det er også søkt om 
påfølgende rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Matrikkellovens § 33. I søknaden om 
rekvisisjon av kartforretning er det angitt at søknaden gjelder grunneiendom, arealoverføring, at 
det ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold og at oppmålingsforretningen ønskes 
gjennomført som en grensejustering etter matrikkelforskriftens § 34. Det er også opplyst at 
parsellen som søkes fradelt fra 17/57 skal benyttes som tilleggsareal til gbnr 17/145 med 
påstående bolighus.

I saksutredningen fra rådmannen datert 19.03.13 i forbindelse med behandlingen av 
delingssøknaden etter plan- og bygningsloven fremgår at saken gjelder fradeling av ca. 500 m² 
fra gbnr. 17/57 som tilleggsareal til gbnr. 17/145 i Boftsa. Formålet med fradelingen er 
boligformål ved utviding av eiendomsgrensen til gbnr. 17/145 slik at påstående bolig blir 
liggende på rett eiendom.

Det ble også opplyst i saken at for å kunne behandle saken som en grensejustering mellom to 
eiendommer så kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men 
maksimalt 500 m². Omsøkte areal (500 m²) er mer enn 5 % av eiendommen gbnr. 17/145 sitt 
totale areal og krever derfor behandling etter plan- og bygningsloven.

Søknaden om deling er i strid med arealdelen og en tillatelse er avhengig av dispensasjon etter 
plan- og bygningslovens § 19-2. Søknaden har derfor vært på høring til berørte instanser.
Ut i fra vurderingene gjort over, og det at ingen direkte berørte regionale myndigheter har uttalt 
seg negativt om dispensasjonssøknaden, har rådmannen konkludert at kommunen kan 
dispensere etter plan- og bygningslovens § 19-2.

Vurdering
Kommunen vurderte, allerede på et tidlig tidspunkt i saksbehandlingen etter plan- og 
bygningsloven, muligheten for grensejustering og konkluderte med at dette ikke var et 
alternativ. 

Neste alternativ ville være arealoverføring. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer 
mellom to eiendommer enn hva som er mulig i form av en grensejustering.En arealoverføring 
krever imidlertid at det er foretatt en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle 
eiendommene allerede er klarlagt og beskrevet.

Ifølge gebyrregulativet ville arealoverføring koste søkeren kr. 12.480 mens søkeren er fakturert 
for kr. 11.440. I tillegg er søkeren fakturert for tinglysingsgebyr på kr. 1060 og utstedelse av 
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matrikkelbrev på kr. 175. Sammen med saksbehandlingsgebyret for delingssaken, kr. 5720 
utgjør det samlede beløpet kr. 18.395.

Det eneste alternativet som står igjen er oppretting av ny matrikkelenhet slik det også ble gjort i 
denne saken.

Når klager hevder at ”Lite viste vi hun måtte betale nesten kr 18 000,- for noe vi ville gi til 
henne” så anfører kommunen at søker/rekvirent burde undersøkt prisen for tjenesten før de 
bestilte den. Kommunen på sin side kan ta selvkritikk på at det i foreløpig svar til 
søker/rekvirent bare ble opplyst pris på saksbehandlingen for deling etter Plan- og 
bygningsloven mens det ikke ble opplyst om pris for påfølgende oppmåling etter 
Matrikkelloven. Det burde likevel være innlysende for søker at en oppmåling som følge av 
deling av eiendom ikke er gratis.  

Når det gjelder klage over at det ved saksbehandlingen etter Plan- og bygningsloven og 
Matrikkelloven er etablert en ny matrikkelenhet så anfører kommunen at det i det omsøkte 
tilfellet ikke finnes alternativ måte å utføre eiendomsutvidelsen for 17/145. Hjemmelshaver kan 
kreve sammenføyning av matrikkelenhetene 17/160 og 17/145 kostnadsfritt i henhold til 
Matrikkelloven § 18 dersom vedkommende ønsker det og vilkårene ellers er oppfylt.

Det kan til slutt bemerkes at det normalt er rekvirenten/hjemmelshaver som skal ha fakturaen for 
deling og oppmåling. Rekvirenten kan deretter kreve kostnadene dekket av kjøper ved utstedelse 
av skjøte. I dette tilfelle er faktura for oppmåling etter avtale sendt kjøper. Det står imidlertid 
fritt opp til rekvirenten om de vil kreve at kostnaden betales av kjøper. Kommunen må uansett 
ha dekket oppmålingskostnadene i henholdt til gebyrregulativet fastsatt av kommunestyret.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614

Arkivsaksnr: 2013/211-21

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 13/2014 13.02.2014
Kommunestyret 27.02.2014

Salg av bygningen etter Austertana eldresenter

Rådmannens forslag til vedtak
1. Eiendommen etter Austertana eldresenter, gnr 20 bnr 104 selges snarest mulig.
2. Innbo og løsøre som kommunen ikke tar med seg til andre bygg inngår i salget.
3. Salget gjennomføres i henhold til reglement for kjøp og salg av kommunale bygg.
4. Verdien av innbo og løsøre som inngår i salget benyttes til å finansiere den framforhandlede 

kompensasjonen til Austertana sanitetsforening og Austertana omsorgsforening.

Saksopplysninger
Spørsmålet om avhending av bygningsmassen etter Austertana eldresenter ble behandlet av 
kommunestyret i sak16/2013 hvor følgende vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret viser til takst på Austertana Eldresenter og innlevert tilbud for kjøp av

bygget. Innkomne tilbud avslås. Salg av bygningsmassen utsettes til høsten 2014.
2. Det forutsettes at det nye omsorgssenteret ved Tana Bru er ferdig og tatt i bruk medio

2014. Det tas og forbehold om at det er nok omsorgs- og institusjonsplasser til alle som
har behov for det i det nye omsorgssenteret.

3. Rådmannen bes avklare med KS advokatene hva som behøves av konkrete opplysninger
for å kunne foreta konkret vurdering av dette salget opp mot ESA`s retningslinjer for
salg av offentlig eiendom.

4. Når disse opplysninger foreligger utarbeides det et eget reglement for slike salg av
kommunale bygg. Jfr. egen punkt nedenfor.

5. Rådmannen bes fremforhandle en påskjønnelse/økonomisk kompensasjon til
Omsorgsforeningen og Sanitetsforeningen i Austertana for deres dugnadsinnsats ved
oppussing og vedlikehold av Austertana eldresenter. Formannskapet gis fullmakt til å
vedta en eventuell avtale.
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6. Når de ovenfornevnte forutsetningene er innfridd legges saken frem for kommunestyret
for endelig salg.

7. For senere bruk må det utarbeides retningslinjer for avhending og salg av kommunal
bygningsmasse. Dette må være i samsvar med EØS regelverk og øvrig lover og regler.

Følgende punkter oversendes til nytt reglement:
1. Ved ny annonsering for salg av bygningsmassen må Rådmannen se til at annonseringa

foretas på en slik måte at EØS regelverket følges og at utlysningen gis en frist på minst 2
måneder for innkomne bud, slik også KS advokatene anbefaler.

2. Kjøper dekker tinglysningskostnadene.
3. Inventar som kommunen ikke tar med seg ved utflytting overtas av kjøper.
4. Ved en ny annonsering og budrunde må alle tilbydere tas i betraktning. Det forutsettes

dog at tilbyderne har ordnet finansiering for kjøp av bygningsmassen.
5. En siste budrunde etter utlysningsfristen kan foretas muntlig og alle som har gitt bud gis

mulighet til å gi et høyere bud dersom de måtte ønske det.

Kommunestyret vedtok i sak 65/2013 reglement for kjøp og salg av kommunal eiendom.

Vurdering
Rådmannen mener at samtlige punkt ovenfor er innfridd.

Punkt 2: 
Tana omsorgssenter ferdigstilles i første halvdel av februar og beboerne ved Austertana 
eldresenter og Polmak sykehjem vil flytte inn på omsorgssenteret innen 1. april.

Punkt 3 og 4:
Forutsetningene er innarbeidet i reglementet for kjøp og salg av kommunal eiendom.

Punkt 5: 
Det er fremforhandlet avtale med Austertana sanitetsforening og Austertana omsorgsforening 
om kompensasjon for dugnadsarbeid. Avtalen er lagt fram i egen sak til Formannskapet.

Rådmannen mener det vil være en fordel om bygget selges like etter at det er fraflyttet, det er 
ingen grunn til at det skal stå tomt og ubrukt i helt til høsten. Dersom kommunestyret vedtar salg 
nå kan ny eier være på plass i månedsskiftet mai/juni. På den måten kan en kjøper som 
planlegger å benytte bygget i turismesammenheng få med seg en stor del av sommersesongen 
2014. Rådmannen vil derfor anbefale at bygget selges tidligere enn vedtatt i sak 16/2013.

Disponering av salgsinntekt:
Ifølge foreløpig standard for kommunal regnskapsstandard 4 (KRS 4):
http://gkrs.no/edokumenter/Forelopige%20standarder/krs4_f_revidert_styrevedtatt_091217.pdf
er en eiendel varig driftsmiddel dersom den
* er ment til varig eie eller bruk, og som har en verdi på minst kr 100 000
* og har en økonomisk levetid på minst 3 år

Ifølge regnskapsstandarden skal følgende inntekter føres i investeringsregnskapet:
a) Inntekter ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Utgifter som kan 

henføres direkte til salg av anleggsmidler, utgiftsføres i investeringsregnskapet etter 
bruttoprinsippet.

b) Inntekt mottatt som vederlag eller kompensasjon for tapte anleggsmidler.
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c) Inntekt ved salg av finansielle anleggsmidler, med unntak av beregnet avkastning på 
innskutt kapital.

d) Annen inntekt/innbetaling som er både uvanlig, uregelmessig og vesentlig.

Bygninger er i kategorien varige driftsmidler og inntekter av salg skal føres i 
investeringsregnskapet.
Inventar kan være varige driftsmidler eller driftsmidler, avhengig av levetid og verdi. Når man 
anskaffer en større mengde inventar i fm nybygg eller påkostninger, vil dette kunne klassifiseres 
som varige driftsmidler. Disse skal da aktiveres i balansen og avskrives. 
På institusjonene i Austertana og Polmak vil løsøre i dag kunne klassifiseres som driftsmidler. 

Salg av driftsmidler kan føres i driftsregnskapet. Denne inntekten vil normalt være en del av 
kommunens frie inntekter, og kan derfor disponeres fritt av kompetent organ.

Bygget i Austertana annonseres for salg med det innbo og løsøre som kommunen ikke tar med 
seg til Tana omsorgssenter. Av løsøre som kommunen ikke tar med seg er kjøkkenutstyr, 
komfyr, vaskemaskin, senger og annet innbo på rommene. Det er vanskelig å vurdere verdien av 
det som blir igjen når kommunen har flyttet ut. Ut fra oversikten vi har i dag kan verdien av 
innbo og løsøre beløpe seg til ett hundretusen kroner.
Delen av salgssummen som gjelder bygningen og tomt godskrives kapitalregnskapet.
Den del av salgssummen som ikke gjelder salg av fast eiendom kan benyttes i 
driftssammenheng. I dette tilfellet vil det være naturlig å benytte denne delen av salgsinntekten
som finansiering av avtalen med Austertana sanitetsforening og Austertana omsorgsforening om 
kompensasjon for dugnadsarbeid (avtalen behandles som egen sak).

Rådmannen anbefaler at:
- eiendommen annonseres for salg snarest
- innbo og løsøre som kommunen ikke tar med seg til andre bygg inngår i salget
- salget gjennomføres i henhold til reglement for kjøp og salg av kommunale bygg
- verdien av innbo og løsøre som inngår i salget benyttes til å finansiere den 

framforhandlede kompensasjonen til Austertana sanitetsforening og Austertana 
omsorgsforening.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40

Arkivsaksnr: 2014/61-2

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 14/2014 13.02.2014

Kjøp av eiendom 36/57 i Seida

Vedlegg
1 Møtereferat ang eiendom 36/57
2 Oversiktskart eiendom 36/57

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune kjøper eiendom 36/7 for kr 20 000,-.
Kjøpet dekkes innenfor driftsbudsjettet for ansvar 8050 Avløp.

Saksopplysninger
Østre Seida avløpsrenseanlegg er etablert på eiendom 36/57 hvor kommunen har tinglyst 
rettigheter til bruk av eiendommen til renseanlegg. Da avtalen ble inngått ble det utbetalt 
ulempes erstatning til grunneier. Eiendommens størrelse er 3 826 m2.
Kommunen har fått muntlig henvendelse fra grunneier med ønske om at kommunen kjøper 
eiendommen. Etter henvendelsen har rådmannen og grunneier hatt møte hvor det ble enighet om 
at administrasjonen vil foreslå at kommunen kjøpe eiendommen for kr 20 000,-.

Vurdering
Kommunens rettighet til bruk av eiendom 36/57 er tinglyst, og som sådan uoppsigelig. På 
bakgrunn av den tinglyste rettigheten har kommunen ikke noe behov for å erverve eiendommen
så lenge tomta brukes slik som i dag. 
For å unngå diskusjoner om fremtidig bruk av tomta dersom kommunens behov endrer seg er 
likevel av interesse for kommunen å eie tomta. Det kan være behov for utbygging av 
renseanlegget, eller for å kunne utnytte tomta til annen formål i tillegg til at renseanlegget er 
etablert der.  Det kan i fremtiden oppstå behov for at kommunen sikrer adkomst til elva for 
allmennheten. Når kommunen har eiendomsretten vil slik bruk av tomta være enkel å etablere. 
Med en pris på kr 5,23 pr m2 er det gunstig å erverve arealet nå. 
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Rådmannen anbefaler at kommunen kjøper tomta for kr 20 000,-.
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M tereferat an eiendom 36 57

Til stede var Nelly Margareth og Olav T. Andersen som eier av 36/57 hvor renseanlegget står og

øystein Somby-Solaas og Jørn Aslaksen.

Det er enighet om at administrasjonen vil forelå at kommunen kjøper eiendommen for 20 000 kr.

Saken vil bli fremmet for formannskapet så snart som mulig.

Tana, 9. januar 2014

Olav T. Andersen J n Aslaksen
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M82

Arkivsaksnr: 2014/326-2

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 15/2014 13.02.2014

Høringsuttalelse - Rapport fra arbeidsgruppe om brann- og redningsvesenets 
organisering og ressursbruk

Rådmannens forslag til vedtak

Tana kommune støtter ikke arbeidsutvalgets konklusjoner om valg av modell for det framtidige 
brannvernet i Norge. For Finnmarks del vil modell 2 være uaktuell da fylket kun har om lag 
75 000 innbyggere.

Modell 1 vil, gitt den forutsetning at strukturendringen skal skje innenfor dagens økonomiske 
rammer, ikke gi en kapasitets- eller kvalitetsmessig forbedring av brann- og redningstjenesten. 
Tvert i mot vil kompetansen svekkes i de kommunene som ikke ligger helt inntil 
hovedstasjonen. Disse kommunene vil kun ha underordnet utrykningsbefal tilgjengelig med 
relativt lavere kompetanse enn dagens brannbefal. Taktisk og strategisk ledelse av en hendelse 
vil kunne bli liggende 5-6 timers kjøring unna skadestedet.  

Tana kommune ser fordeler med interkommunale samarbeidsordninger som omfatter noe 
mindre regioner. Arbeidsgruppens modell 3 har også noen av de samme svakheter som de 
øvrige modellene har. Her blir avstandsulempene imidlertid redusert betraktelig avhengig av 
hvor hovedbrannstasjonen lokaliseres.

Forebyggende tjenester bør kunne regionaliseres slik at en sikrer heltidsansatte fagpersonell 
samlet i en enhet. På denne måten kan en sikre et kompetent og robust fagmiljø. Disse tjenestene 
vil heller ikke bli hemmet av tette bånd til lokalsamfunnet og ikke minst til den enkelte 
kommunes administrasjon. En stor del av de særskilte brannobjektene eies i dag av kommunene 
med tilhørende habilitetsproblematikk.

Nødmeldetjenesten bør regionaliseres slik at 110-sentralene dekker minimum 400 000 
innbyggere.
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Saksopplysninger

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ga 5. oktober 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som skulle se på brann- og 
redningsvesenets organisering og ressurser. Oppdraget er forankret i stortingsmeldingen 
Samfunnssikkerhet (Meld. St. 29 (2011-2012)).

Arbeidsgruppens hovedoppgave har vært å utrede hvordan de samlede ressursene som blir 
benyttet i brann- og redningsvesenene i dag, kan benyttes best mulig og i samhandling med 
andre beredskapsaktører for å nå de nasjonale målene i St.meld. nr. 35 (2008–2009). De 
nasjonale for brannsikkerhet er:

 Færre omkomne i brann 
 Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 
 Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 
 Styrket beredskap og håndteringsevne 
 Mindre tap av materielle verdier 

Arbeidsgruppen leverte sine forslag 2. desember 2013 og Justis- og beredskapsdepartementet 
har oversendt analysen til høring med frist 17.2.2014.
Rådmannen har gått gjennom den framlagte analysen og har flere merknader til vurderingene 
som arbeidsgruppa har gjort og er kritisk til konklusjoner og forslag fra gruppa. Rådmannens 
forslag til høringssvar er vedlagt denne sak. Grunnlagsdokumentene er svært voluminøse og vi 
velger derfor å legge lenke til disse slik at de kan leses på nettet. Dette er:

 Brannstudien 
 Samfunnsøkonomisk analyse av ny organisering
 Samfunnsøkonomisk analyse av 110-regionene

Samtlige dokumenter finnes i denne lenken:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/brannstudien/horingsnota
t.html?id=747759

Vurdering
Rådmannen viser til høringssvaret og gir derfor ingen ytterligere vurderinger i saksframlegget.
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BRANNSTUDIEN – HØRINGSUTTALELSE FRA DEANU GIELDA/TANA 
KOMMUNE

1 Innledning
Tana kommune har gjennomgått arbeidsgruppens utredninger og konklusjoner i 
Brannstudien og har sammenfattet sine merknader i denne høringsuttalelsen.

1.1 Arbeidsgruppens sammensetning.
Det registreres fra kommunens side at Direktoratet har satt sammen en gruppe fagpersoner 
som i svært liten grad er representativ for store deler av kommunenes brannmiljøer. Gruppa 
er i hovedsak sammensatt av personer utenfor det brannfaglige miljøet og med en betydelig 
slagside mot de største brannvesener (IKS-er). De små og mellomstore brannvesener er ikke 
representert i gruppa, det samme gjelder miljøene i Nord-Norge og til dels også Vestlandet. 
Det framlagte arbeidet og konklusjonene i rapporten bærer tydelig preg av at 
utkantkommunenes brannfaglige utfordringer ikke er vurdert tilstrekkelig.

2 Kommunenes ansvar for brannvesenet
Studien tar som utgangspunkt at branntjenester fortsatt skal være en kommunal oppgave. 
Det fastslås under kapittel 1.3 at det er viktig at en ”… kommunal tjeneste som skal 
forebygge og håndtere hendelser … er lokalt forankret og basert på lokale forhold”.  Videre 
uttrykker arbeidsgruppen at det er ”… nødvendig å presisere at oppdraget i all hovedsak er å 
legge forholdene best mulig til rette gjennom en modell for organisering, slik at brann og
redningsvesenet lokalt kan iverksette gode tiltak for å forebygge og for å håndtere hendelser. 
Selve dimensjoneringen og hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes, må i all hovedsak skje 
på lokalt nivå”.

Det er vanskelig å se at dette avspeiles i den videre utredning og de konklusjoner som der 
framkommer. Dette er forhold en vil komme tilbake til i dette høringssvaret.

2.1 Demokrati, styring og kontroll

På side 14 i utredningen legges det vekt på at brann- og redningsvesenet er en kommunal 
tjeneste. Viktigheten av dette presiseres slik: ”En sentral begrunnelse for at kommunene har 
ansvar for ulike tjenester, er nærhetsprinsippet. Dette berører grunnleggende demokratiske verdier, 
som at lokalbefolkningen gis mulighet for innflytelse i saker som primært berører dem selv. 
Nærhetsprinsippet er også viktig for at de prioriteringer som gjøres er best mulig tilpasset lokale og 
regionale behov. Dette er viktige prinsipper også for det kommunale brann- og redningsvesenet”.

Side 69



Til tross for dette innebærer alle de tre forslagene en kraftig innstramming av kommunenes 
handlefrihet. Direktoratet vil med dette forslaget gjennom forskrift fastsette hvordan brann-
og redningsetatene skal organiseres, hvem som skal slå seg sammen og vi antar også hvor 
brannvesenets ledelse skal ligge.  Det kan stilles spørsmål om dette fortsatt vil være en 
kommunal tjeneste med en viss frihet for folkevalgte løsninger, eller om en går i retning av 
en statlig ensretting av brann- og redningstjenesten. Det bør i tilfelle diskuteres om disse 
tjenestene heller kunne vært statlige.  Med en detaljeringsgrad som langt overgår alle kjente 
kommunale oppgaver, legger brannstudien opp til at det kommunale handlingsrommet 
knapt nok eksisterer.     

3 Brannvesenets kompetanse
Kompetanse og kvalifikasjoner i dagens brannvesen varierer sterkt. Dette har sammenheng 
med flere forhold:

 Kommunens/regionens risikobilde skal i samsvar med brann- og 
eksplosjonsvernloven og dimensjoneringsforskriften danne grunnlaget for hvordan 
det lokale brannvesen skal dimensjoneres.

 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen fastsetter en 
minimumsbemanning og kompetanse som kommunene er forpliktet til å oppfylle.

 Den største utfordringen kommunene har er kapasiteten på statens egne 
opplæringsinstitusjoner, f eks Norges brannskole. Disse er så underdimensjonert at 
det vil ta svært mange år før behovet for utdanning er dekket. Kostnadene til dette er 
i seg selv et sterkt hinder for å få en tilfredsstillende kompetanse både i forhold til 
ledelsesnivået i brannvesenet og i forhold til mannskapene. Dette er en utfordring 
som brannstudien i svært liten grad drøfter.

Flere av de momenter som er drøftet i brannstudien er i betydelig grad uten, eller i hvert fall 
med svært lav relevans for store deler av landets brannvesen. For Tanas del er etablering av 
kompetanse innen tunnelbranner, bruk av høyderedskap, store skogbranner og brannvern til 
sjøs (RITS), uten relevans. En kompetanseoppbygging i forhold til slike scenarioer er for oss 
sløsing med begrensede ressurser, og sannsynligvis også i strid med prinsippene om 
risikobasert dimensjonering. 

4 Økonomi

Arbeidsgruppa fastslår at de forslag som beskrives skal ligge innenfor dagens økonomiske 
ramme. Dette innebærer at kommunene ikke skal påføres større utgifter enn det de i dag 
har, eller i det minste de kostnader kommunene ville hatt ved full oppfylling av dagens lov og 
forskrifter. Tana kommune avviser at dette avspeiler seg i de forslag som er framlagt. Det 
vises til følgende underkapitler.
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4.1 Regionalisering av brannvesenstrukturen

De forslag som foreligger fra arbeidsgruppa forutsetter alle at dagens brannvesenstruktur 
skal endres slik at en skal etablere større brannvesenregioner. De 3 alternative forslagene 
som gruppa beskriver er

Modell 1: Hvert fylke – ett brannvesen.

Modell 2: Som modell 1 men de mest folkerike fylkene kan dele seg opp i regioner med 
minimum 100 000 innbyggere.

Modell 3: Mindre regionale brannvesen med minimum 20 000 innbyggere.

For Finnmarks vedkommende med sine ca 75 000 innbyggere er kun alternativ 1 eller 3 
aktuelle.

For begge disse alternativene vil vi bestride at dette kan skje innenfor dagens økonomiske 
rammer. Rapporten forutsetter oppbygging av en organisasjon med brannsjef, 2 fagledere 
(forebyggende og beredskap) og i tillegg nødvendige faglige ressurser til tilsyn, 
risikokartlegginger, opplæring og øvelser, planleggingskapasitet og andre oppgaver den nye 
organisasjonen trenger.   Kostnadene til dette erstatter ikke tilsvarende funksjoner i dagens 
organisering. Vi antar at en lang rekke oppgaver som tilligger brannsjefen og de andre faglige 
stillingene i brannvesenet ikke kan utføres i den nye ledelsen. 

Ny brannsjef for Finnmark med kontorsted Alta, Hammerfest eller Kirkenes kan ikke 
forventes å utarbeide vaktplaner, gjennomføre øvelser, forestå fysiske tester, gjennomføre 
ROS-analyser eller andre daglige gjøremål ved vår brannstasjon. Dette og mange andre 
oppgaver må fortsatt utføres ved brannstasjon som dette gjelder.  For de fleste små 
brannvesen er det en mindre gruppe av brannvesenets befal (utrykningsledere, brannsjef og 
varabrannsjef) som forestår den operative ledelsen på skadestedet. Når brannsjefen sitter i 
Alta 500 kilometer unna, betyr dette at kommunen må ansette nye utrykningsledere, 
utdanne disse og gjøre de kompetente til å utøve den praktiske ledelsen i enhver brann- eller 
redningsoperasjon.

5 Faglige forhold 

I analysen uttrykkes det at den ”… store forskjellen i kompetanse mellom mindre 
deltidsbrann- og redningsvesen og større heltidsbrann- og redningsvesen er en av de store 
svakhetene med dagens organisering og dimensjonering. Store brann- og redningsvesen har 
gjennomgående sterkere fagmiljøer, mer spesialkompetanse og får trening i å håndtere 
ekstraordinære hendelser gjennom erfaring. Det vil også være enklere å overføre 
kompetanse til deltidsmannskaper i brann- og redningsvesen som også har 
heltidsmannskaper”.
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5.1 Opplæring og kompetanseutvikling

Det er åpenbart at store brannvesen med stort og komplekst brann- og ulykkespotensial 
også må ha større ressurser og høyere kompetanse enn en liten landkommune. Hele 
poenget med risiko- og sårbarhetsanalyser er nettopp at en skal sikre kapasitet og 
kompetanse til å takle de hendelser som en ser for seg lokalt.  Tana kommune stiller seg
også sterkt tvilende til at overføring av kompetanse til deltidsmannskaper vil bli vesentlig 
bedre enn i dag. Et heltidskorps i Alta eller Hammerfest er til begrenset nytte for en 
kommune som ligger 500 km unna.  

En mye viktigere utfordring er å gi Norges brannskole de ressurser som er nødvendig for 
dekke kommunenes behov. I dag er det i praksis nesten umulig å få deltidsreformen til å 
fungere så lenge staten ikke følger opp med styrket opplæringskapasitet. 

I brannstudiens vurdering (side 65) skriver arbeidsgruppa: ”Det er liten tvil om at de store brann-
og redningsvesenene i de befolkningstette områdene av landet håndterer flere hendelser i 
løpet av et år enn de mindre. Noen mindre brann- og redningsvesen rykker bare ut på et 
fåtall branner i løpet av et år. Og selv om dette ikke tilsier at små brann- og redningsvesen 
ikke klarer å håndtere hendelsene de er ute på, gir det større brann- og redningsvesenene 
bedre mulighet til å sikre erfaring og øvelse i beredskap. Særlig gjelder dette ekstraordinære 
og mer kompliserte hendelser, som også er sjelden selv i mindre og mellomstore brann- og 
redningsvesen. Store og kompliserte hendelser krever etter arbeidsgruppens erfaring øvelse, utstyr 
og kompetanse”.

I hvilken grad mannskapene knyttet til det aktuelle brannvesen kan bruke erfaringer fra 
lokale hendelser avhenger først og fremst av kompetansen lokalt. Det vil ikke bedre 
situasjonen at det sitter vel kvalifiserte ledere flere timers kjøring unna hendelsen.

5.2 Operativ tjeneste
De hendelser som skjer i kommunen må selvsagt håndteres av det brann- og 
redningskorpset som hendelsen skjer i. En organisering som er beskrevet i alternativ 1 (eller 
2) vil ikke gi noen effekt av at det sitter en spesielt velkvalifisert leder 500 km unna. 
Vedkommende kan aldri fungere som annet enn en rådgiver til innsatsledelsen lokalt. Slik 
rådgivertjeneste kan godt etableres ved en samarbeidsordning hvor vakthavende 
utrykningsbefal eller overordnet vakt selv ber om råd, f eks gjennom 110-sentralen. Dette er 
måten en også i dag betjener de lokale brannvesen. Vi har flere eksepler på at det etableres 
kontakt med fagmiljøer som kan gi råd om spesielle aksjonsmåter og slukkemetoder.

Analysens alternativ 3 gir større nærhet til hendelsen, men også der vil det i de fleste tilfeller 
være usannsynlig at kompetansen som sitter i et større brannmiljø kan bidra med operativ 
ledelse i en akutt situasjon i en kommune med litt avstand til brannsjef eller fagledere. 
Eksempelvis vil en brannsjef eller fagleder i Kirkenes måtte bruke nærmere 3 timer i bil til f 
eks Berlevåg. I operativ sammenheng vil større, regionale brannvesen ikke gi mer robuste 
tjenester men i mange tilfeller dårligere.  Den tyngre brannfaglige kompetansen som i dag 
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sitter i det lokale brannvesen er etter forslagene sentralisert og vil ikke lengre være 
tilgjengelig på skadestedet. Der vil det kun være en utrykningsleder med varierende og høyst 
begrenset kompetanse.

I rapportens kap 13.4.3 uttaler gruppen at ”Selv om den sentrale beredskapen i form av 
førsteinnsats skal lokaliseres som i dag uavhengig av modell, mener arbeidsgruppen at alle 
de tre modellene legger til rette for at brann- og redningsvesenet samlet sett kan forberede 
og håndtere hendelser på en enda bedre måte enn i dag”. En slik påstand er litt merkelig sett 
i lys av at de fleste av dagens brannfaglige ledere tas ut av kommunene og lokaliseres til det 
sted en ønsker å legge brannvesenets hovedstasjon. For Finnmark vil en slik operasjon 
innebære en betydelig endring:

19 brannsjefer, 19 ledere forebyggende og 19 ledere beredskap med til sammen ca 12 
årsverk reduseres til 3 årsverk, altså en reduksjon med ca 9 årsverk. Av disse er 6 årsverk 
beredskapskompetanse. Denne kompetansen kan selvsagt i noen tilfeller ha begrensninger, 
men fortsatt ha stor betydning for branntjenesten.  

6 Forebyggende tjenester

Når det gjelder de mest kompliserte forebyggende tjenestene beskriver utredningen 
kommunenes utfordringer på en god måte. Tilsynsarbeidet sliter ved at stillingsressursene til 
dette arbeidet blir for fragmenterte. I dag er kravet i dimensjoneringsforskriften at 
kommune eller region over 20000 innbyggere skal ha 1 hel stilling som leder av 
forebyggende tjenester. Videre skal det utføres arbeidsinnsats tilsvarende minimum 1 hel 
stilling pr 10000 innbyggere.

For de små kommunene vil dette representere 10 – 30 % av en stilling. Innenfor en slik 
deltidsstilling er det vanskelig å holde seg oppdatert innenfor et komplisert regelverk. Dette 
gjelder spesielt de tilsynsoppgaver som kommunen har etter forebyggendeforskriften. I 
tillegg til tilsyn utøver avdeling for forebygging et betydelig arbeid rettet mot skoler, 
barnehager og institusjoner for å etablere gode holdninger til brannsikkerhet. I tillegg 
gjennomfører de fleste brannvesen stor innsats for å lære opp helse- og pleie- og 
omsorgspersonell brannsikkerhet og evakueringsassistanse.

Det er etter Tana kommunes syn noen åpenbare fordeler ved å etablere større samarbeid 
om brannforebyggende tiltak. Disse tjenestene er ikke omfattet av innsatstid, og en kan lage 
en langsiktig tidsplan for gjennomføring av de ulike tiltakene. Hvis en ser hele Finnmark 
under ett vil en sentral forebyggende avdeling kunne bli på 8-9 stillinger, noe som kan 
representere et slagkraftig fagmiljø. Et tilsvarende samarbeid i vår region (Øst-Finnmark) vil 
innebære en enhet på ca 3-4 stillinger. Også dette vil med stor sannsynlighet gi styrkede 
forebyggende tjenester uten at det nødvendigvis gir økte kostnader til kommunene. 
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Tana kommune registrerer at utvalget skriver at den ”… lokale beredskapen (førsteinnsatsen) 
vil fortsatt ha en lokal tilstedeværelse, men distansen til publikum kan bli en særlig utfordring 
ved oppgaver som i større grad vil kunne bli regionalisert. Særlig vil dette være aktuelt ved 
oppgaver relatert til det å forebygge (inkludert feietjenesten)”. (Vår understrekning). Tana 
kommune er, som det framgår ovenfor, ikke enig i denne konklusjonen. Tvert i mot er 
regionalisering av de forebyggende tjenestene relativt ukomplisert. For de fleste mindre 
kommuner kan tilsyn gjennomføres over noen få dager og med et tilsynsteam som reiser 
rundt i tilsynsområdet vil dette gå relativt greit.

Tjenester som omhandler enkel kursing av pleiepersonell, besøk i skoler eller barnehager bør 
kunne utføres av mannskaper fra det stedlige brannkorps, f eks utrykningsledere. Det 
samme gjelder deltakelse i nasjonale aksjoner, som aksjon boligbrann, brennvernuka etc. 

7 Rekruttering og bemanning

I rapporten fra arbeidsgruppa beskrives bemanningssituasjonen for brannpersonell som en 
utfordring i mange distrikter. Det vises også til at tilsvarende problemer for 
heltidsbrannvesen ikke eksisterer, og at det er stor pågang av folk som ønsker slike stillinger. 
Det kan være utfordrende for deltidskorps å rekruttere brannkonstabler, men dette gjelder 
først og fremst hvis en tar sikte på å rekruttere ferdig utdannet personell. Det er sikkert 
variasjoner mellom de ulike kommunene, men svært mange opplever det relativt 
problemfritt å skaffe personell med nødvendig basisutdanning.  Utfordringen for 
kommunene er å skaffe de nye mannskapene utdanningsplasser på Norges brannskole. Hvis 
dette løses, vil rekrutteringsproblemene være redusert betraktelig.

Rekruttering av brannpersonell er uansett ikke et argument for å slå sammen brannvesen i 
store regioner. Fortsatt må det være brannstasjoner der risikosituasjonen tilsier det, og i 
distriktene vil disse uansett måtte besettes med deltidsmannskaper.

8 Nødalarmsentraler
Utvalgets forslag til lokalisering av nødalarmsentraler støttes fra Tana kommune. Det er 
både uhensiktsmessig i forhold til kompetanse og ikke minst økonomisk at enkelte av 
sentralene dekker et svært lite folketall. For Finnmarks vedkommende er kostnadene i dag 
ca kr 35,- pr innbygger. En tomannsbetjent sentral utrustet med nødnettsfunksjoner vil gi en 
kostnad på mer enn 100,- kr/innbygger. Hvis sentralen fratas retten til å selge tjenester 
knyttet til automatiske brannalarmer, vil disse kostnadene øke til om lag 140 kr/innbygger.  

I debatten rundt nødmeldetjenesten er det hevdet at nærhet til den befolkningen som skal 
betjenes har stor betydning for kvaliteten på tjenesten. Dette synspunktet er Tana kommune 
uenig i. Selv om betjeningen i ”vår” sentral i Hammerfest gjør så godt de kan, er det ikke 
mulig å ha lokalkunnskap som gir en effekt i varslingsarbeidet. Unntaket kan selvsagt være 
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hjemkommunen og eventuelt nærmeste nabokommune. Det er heller ikke relevant at lokal 
kunnskap skal utgjøre noe betydelig forskjell i forhold til hvordan det løpende rednings-
/slukningsarbeid gjennomføres.

Det er derimot av stor betydning at mannskapene på vakt ved sentralene både har kapasitet 
og fagkompetanse til å gi råd til fagledelse og utrykningsledelse i forhold som disse ikke har 
kompetanse eller kapasitet til. Det er også av meget stor viktighet at moderne teknologi tas i 
bruk for å sikre god informasjon om skadestedet og de objekter som befinner seg rundt 
dette. 

Tana kommune støtter forslaget fra arbeidsgruppen om at nødalarmsentralen gjerne bør 
overstige 400 000 innbyggere, og at de 3 nordligste fylkene med fordel kunne danne den 
nordligste sentralens befolkningsgrunnlag.     

8.1 Tilleggstjenester

Omfanget av tilleggstjenester varierer sterkt i dagens nødalarmtjenester.  Sett fra Tana 
kommunes side vil det representere en vesentlig svekkelse av brannberedskapen om 
sentralene ikke skal kunne ta mot automatiske alarmer fra bygninger omfattet av brl § 13. 
Også andre bygg som formelt ikke er særskilte brannobjekter, f eks kommunale eller private 
omsorgsboliger, bør absolutt omfattes av ordningen med oppkopling til 110-sentralen. Tana 
kommune er av den oppfatning at både disse tjenestene og alarmtjenester til andre objekter 
hvor store samfunnsverdier står på spill, fortsatt bør kunne avtale automatisk varsling til 
brannvesenet mot betaling. Når det gjelder andre typer tjenester har kommunen en mer 
pragmatisk holdning til dette. Så fremt sentralen har kapasitet bør det ikke være 
problematisk at en selger tjenester f eks til sine respektive kommuner. Dette kan være 
trygghetsalarmer, heisalarmer eller andre typer livsviktige tjenester. Vilkåret må selvsagt 
være at disse tjenestene ikke kommer i konflikt med konkurranselovgivingen i forhold til 
private bedrifter.

9  Tana kommunes konklusjon

Tana kommune støtter ikke arbeidsutvalgets konklusjoner om valg av modell for det 
framtidige brannvernet i Norge. For Finnmarks del vil modell 2 være uaktuell da fylket kun 
har om lag 75 000 innbyggere.

Modell 1 vil, gitt den forutsetning at strukturendringen skal skje innenfor dagens 
økonomiske rammer, ikke gi en kapasitets- eller kvalitetsmessig forbedring av brann- og 
redningstjenesten. Tvert i mot vil kompetansen svekkes i de kommunene som ikke ligger helt 
inntil hovedstasjonen. Disse kommunene vil kun ha underordnet utrykningsbefal tilgjengelig 
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med relativt lavere kompetanse enn dagens brannbefal. Taktisk og strategisk ledelse av en 
hendelse vil kunne bli liggende 5-6 timers kjøring unna skadestedet.  

Tana kommune ser fordeler med interkommunale samarbeidsordninger som omfatter noe 
mindre regioner. Arbeidsgruppens modell 3 har også noen av de samme svakheter som de 
øvrige modellene har. Her blir avstandsulempene imidlertid redusert betraktelig avhengig av 
hvor hovedbrannstasjonen lokaliseres.

Forebyggende tjenester bør kunne regionaliseres slik at en sikrer heltidsansatte fagpersonell 
samlet i en enhet. På denne måten kan en sikre et kompetent og robust fagmiljø. Disse 
tjenestene vil heller ikke bli hemmet av tette bånd til lokalsamfunnet og ikke minst til den 
enkelte kommunes administrasjon. En stor del av de særskilte brannobjektene eies i dag av 
kommunene med tilhørende habilitetsproblematikk.

Nødmeldetjenesten bør regionaliseres slik at 110-sentralene dekker minimum 400 000 
innbyggere.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/2730-4

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 16/2014 13.02.2014

Avtale om økonomisk påskjønnelse til Austertana omsorgsforening og 
Austertana sanitetsforening for arbeid knyttet til Austertana eldresenter

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet godkjenner den framlagte avtale mellom Tana kommune på den ene side og 
Austertana omsorgsforening og Austertana sanitetsforening på den andre. 

Formannskapet takker de to foreningene for uegennyttig arbeid til beste for beboerne på 
eldresenteret gjennom mange år. 

Saksopplysninger
Tana kommunestyre vedtok 15.5.2013 under sak 16/2013 bl.a:

”Rådmannen bes fremforhandle en påskjønnelse/økonomisk kompensasjon til
Omsorgsforeningen og Sanitetsforeningen i Austertana for deres dugnadsinnsats ved oppussing 
og vedlikehold av Austertana eldresenter. Formannskapet gis fullmakt til å
vedta en eventuell avtale”.

Rådmannen har i tråd med dette gjennomført forhandlinger med de to aktuelle foreningene og 
det er enighet mellom partene om den avtale som ligger som vedlegg til denne sak.

Vurdering
Kommunestyret ga i sitt vedtak fra mai 2013 ingen konkrete rammer for rådmannens 
forhandlinger med de to foreningene.  Det framlagte forslaget er etter rådmannens vurdering en 
god påskjønnelse til de to foreningene. Avtalen innebærer at foreningene kan fortsette å arbeide 
for befolkningen i det aktuelle distriktet.
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Da finansieringen av det framforhandlede beløp er knyttet til salget av bygningsmassen ligger 
det som en klausul i avtalen at det tas forbehold om at anlegget blir vedtatt solgt. Vi ar ikke stilt 
krav om at salget faktisk skal skje, da dette er et forhold som avgjøres av markedet, men vi går 
ut fra at det ikke blir problematisk å få solgt bygningsmassen til en akseptabel pris.
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Avtale mellom

Austertana sanitetsforening og Austertana omsorgsforening på den ene side

og

Deanu gielda/Tana kommune på den andre om

økonomisk påskjønnelse for det engasjement og innsats som de to foreningene

har bidratt med til beboerne ved Austertana eldresenter

De to foreningene er enige med Tana kommune om følgende formulering:

Tana kommune har gjennom mange år registrert den frivillige innsatsen som er utført til beste

for beboerne ved eldresenteret. Både Austertana omsorgsforening og den lokale

sanitetsforeningen har bidratt til at beboerne har fått god livskvalitet ved institusjonen.

Ved nedleggelse av Austertana eldresenter vil denne uegennyttige innsatsen kunne rettes mot

andre viktige forhold til beste for lokalbefolkningen. Dette kan være både for eldre generasjoner

og for de yngre.

Tana kommune vil bidra til framtidig innsats ved å utbetale et engangsbeløp på kr 80 000.

Pengene gis til to foreninger i Austertana som ønsker å videreføre frivillig arbeid, både til beste

for den eldre generasjon i distriktet men også til sosialt arbeid for bygdefolket i sin alminnelighet.

+,6

Dette beløpet fordeles likt mellom Sanitetsforeninga og

Det tas forbehold om at Austertana eldresenter vedtas solgt og politisk godkjenning av denne avtale.

Austertana 20.12.2013

For Austertana 13yg4elag. For Austertana sanitetsforening For ana kommune
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/2751-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 17/2014 13.02.2014
Kommunestyret 27.02.2014

Suppleringsvalg for Høyre

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Veronika Blien (H) for resten av 
valgperioden 2011-2015 slik:

Som nytt fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget for felleslisten H, V og FrP velges:
……………………………………………….

Saksopplysninger
Det er nødvendig å foreta suppleringsvalg etter Veronika Blien (H) for resten av valgperioden 
2011-2015. Blien har flyttet fra kommunen og jf. kommuneloven § 15-1 har Blien dermed tapt 
sin valgbarhet. 

Blien var fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget for felleslisten H, V og FrP. Det følger av 
kommuneloven § 16-3 at det skal velges nytt medlem i oppvekst- og kulturutvalget selv om 
det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppen vedkommende tilhørte. 
Det følger av kommuneloven § 16-6 at vedkommende gruppe selv kan utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. 

Sammensetning i OKU for felleslisten H, V og FrP 

Medlemmer Varamedlemmer 
1 ……………………… 1 Sigmund Nerby – V 
2 Bjørn Vidar Dalan – H 2 Rebeke Tapio – Uavhengig repr.

3 Aleksander Kolstrøm – H 
4 Ellen Kristina Saba – H 
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Jf delegasjonsreglementet punkt 3.9 er det formannskapet som innstilles til kommunestyret ved 
suppleringsvalg som gjøres i valgperioden.  

Blien var i tillegg 1. varamedlem for Høyre i kommunestyret og her vil valgstyret foreta nytt 
valgoppgjør for supplering av varamannsrekken.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2014/179-4

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 18/2014 13.02.2014

Referatsaker/Orienteringer - FSK 130214

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering

Side 82



Side 83

RS 1/2014 Tingrettens dom i Evry-saken - ankespørsmålet

RS 2/2014 Evry-saken - ankespørsmålet

RS 3/2014 Pris på konsesjonskraft år 2014 for konsesjoner gitt etter

10.04.1959

RS 4/2014 Statens vegvesens Handlingsprogram for riksveier 2014-2017

RS 5/2014 Gjenkjøp av konsesjonskraft for Kongsfjord kraftverk 2013

RS 6/2014 Brev fra Tana kommune - forslag til endringer i nasjonal forskrift

om motorkjøretøyer

RS 7/2014 Bifalt
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