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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 18.02.2014
Tidspunkt: 14:40 – 15:50 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Randi Lille Medlem AP
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Rebeke Tapio Medlem Uavhengig repr. 
Sandra Lille Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Karen Inga Vars Rebeke Tapio V
Ansgar Aslaksen Sandra Lille Fe/Ol

Merknader
Hege Tajana Pedersen, barnas repr. i plansaker, ikke møtt og ikke meldt forfall.

Karen Inga Vars (V) ble under behandling av PS 25/2014 enstemmig innvilget permisjon for å 
rekke IT-avd. før dem stenger, fra kl. 15:20 og for resten av møtet. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Frode Gundersen Sekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 20/2014 Godkjenning av innkalling
PS 21/2014 Godkjenning av saksliste

PS 22/2014 Godkjenning av protokoll fra 13.02.2014
PS 23/2014 Detaljregulering for nytt industriområde nord for 

flerbrukssenteret ved Tana bru: Offentlig ettersyn
2011/1286

PS 24/2014 Detaljregulering for nytt boligområde og gravlund 
nord for flerbrukssenteret ved Tana bru 
(Sieiddáguolbanat )

2014/314

PS 25/2014 Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana 
bru - Skiippagurra: Offentlig ettersyn

2008/1614

PS 26/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 180214 2014/179

PS 20/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 20/2014 i Formannskapet - 18.02.2014 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 21/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 21/2014 i Formannskapet - 18.02.2014 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Saksliste godkjennes.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes.

PS 22/2014 Godkjenning av protokoll fra 13.02.2014

Saksprotokoll saksnr. 22/2014 i Formannskapet - 18.02.2014 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:

Protokoll fra 13.02.2014 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Protokoll fra 13.02.2014 godkjennes.

PS 23/2014 Detaljregulering for nytt industriområde nord for 
flerbrukssenteret ved Tana bru: Offentlig ettersyn

Saksprotokoll saksnr. 23/2014 i Formannskapet - 18.02.2014 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet alt. 1 b) og alt. 2 a) i rådmannens forslag som vedtak i 
saken:

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:
b) Området skal ha to atkomster, som skissert i forslag til plankart. 
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Alternativ 2: 
a) Det eksisterende høydedraget midt i reguleringsområdet skal legges ut til
     industriformål.

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag:

Som rådmannens forslag til vedtak med følgende endring:
Punkt 3.3.8, 1.setning endres til ”Utendørs lagring bør ikke tillates”

Votering
Forslag fra ordfører ble satt opp endringsforslag fra H: Forslag fra ordfører vedtatt med 6 mot 1 
stemme. 

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. 

a) Det eksisterende høydedraget midt i reguleringsområdet skal legges ut til
     industriformål.
b) Området skal ha to atkomster, som skissert i forslag til plankart. 

PS 24/2014 Detaljregulering for nytt boligområde og gravlund nord for 
flerbrukssenteret ved Tana bru (Sieiddáguolbanat )

Saksprotokoll saksnr. 24/2014 i Formannskapet - 18.02.2014 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.
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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. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

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.

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. 

PS 25/2014 Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru -
Skiippagurra: Offentlig ettersyn

Saksprotokoll saksnr. 25/2014 i Formannskapet - 18.02.2014 

Behandling
Karen Inga Vars (V) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon for å rekke 
IT-avd. før dem stenger, fra kl. 15:20 og for resten av møtet. 

H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 9.2 endres til: …. (inntil 50 m), ….

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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. 
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H v/Tone O. Kollstrøm fremmet følgende forslag:

Nytt boligfelt for spredt boligutbygging
A) Ved Seidastryket nær eksistrende bolig
B) I Vestre Seida på fjellsiden ved fylkesvei 98 

Begge deler som markert på kart i møtet.

Votering
Endringsforslag fra H (50m): Enstemmig vedtatt.
Forslag fra H: punkt A) falt med 2 mot 4 stemmer
Forslag fra H: punkt B) Enstemmig vedtatt.
Forsalg fra ordfører (rådm. forslag): Enstemmig vedtatt.

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. 

Punkt 9.2 endres til: …. (inntil 50 m), ….

Nytt boligfelt for spredt boligutbygging
I Vestre Seida på fjellsiden ved fylkesvei 98 

PS 26/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 180214

Saksprotokoll saksnr. 26/2014 i Formannskapet - 18.02.2014 

Behandling
Fred Johnsen (SP) stilte spørsmål omkring listverk i omsorgsenteret, angående næringsdag og 
om det er sendt invitasjon til landbruksministeren. 

Hartvik Hansen (Fe/Ol) stilte spørsmål omkring søknad om midler fra bryteklubben til 
formannskapet.

Rådmannen orienterte formannskapet omkring spørsmål fra SP og Fe/Ol

Ordfører Frank M. Ingilæ orienterte fra møte med FeFo. 

Orienteringene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Orienteringene tas til orientering.


