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Deanu gielda - Tana kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus 
Dato: 04.11.2014 
Tidspunkt: 10:00 – 12:45 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ulf Ballo Leder AP 
Ansgar Aslaksen Nestleder FE/OL 
Nancy Porsanger Anti Medlem SP 
May Brith Tobiassen Medlem SFP/NSR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Karen Inga Vars Medlem V 
Torill Klogh Medlem AP 
Helge Samuelsen Medlem H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ellen Kristina Saba Helge Samuelsen H 
Marit Anna Hildonen Torill Klogh FE/OL 

 
 
Merknader 
Ellen K. Saba (H) tiltrådte møte kl. 10:20 under behandling av PS 63/2014. 
 
Marit Anna Hildonen (Fe/Ol) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av PS 64/2014 
grunnet arbeidssituasjonen på jobb i dag, fra kl. 11:30 og for resten av møte.  
 
Nancy Porsanger Anti (SP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av PS 62/2014 
grunne reise til annet møte, fra kl. 12:10 og for resten av møtet.  

 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frode Gundersen Sekretær  
Svein-Ottar Helander Avd.leder utviklingsavd.  
Anne Fløgstad Smeland Miljørådgiver utviklingsavd. Møtte i PS 63 og 64/14 
Ida Nilsen Konsulent  
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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. 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Ulf Ballo 
Leder  
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 59/2014 Godkjenning av innkalling   

PS 60/2014 Godkjenning av saksliste   

PS 61/2014 Godkjenning av protokoll fra 09.09.2014   

PS 62/2014 Klage på vedtak av 22.08.14. - vedtak om løpende 
tvangsmulkt i forurensningssak 

 2011/1695 

PS 63/2014 Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad 
om forskriftsendring til Fylkesmannen. 

 2013/2319 

PS 64/2014 Høring: Regional vannforvaltningsplan for Finnmark 
og grensevassdragene. 

 2011/78 

PS 65/2014 Bjarni Hardarson - Søknad om støtte til kjøp av 
fiskefartøy 

 2014/1888 

PS 66/2014 Referatsaker/Orienteringer - MLU 041114  2014/179 

RS 24/2014 Avgjørelse av klage på Tana kommune sitt vedtak om 
tvangsmulkt 

 2011/1695 

RS 25/2014 Avgjørelse i klagesak - Båteng  2011/1695 

RS 26/2014 Høringsuttalelse - Bruk av snøscooter til 
fornøyelseskjøring m.v. 

 2014/1780 

 
 

PS 59/2014 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll saksnr. 59/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 04.11.2014  

Behandling 
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:  
 
Innkallinga godkjennes. 
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Innkallinga godkjennes. 
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PS 60/2014 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll saksnr. 60/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 04.11.2014  

Behandling 
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:  
 
Saksliste godkjennes med følgende: 
PS 63 og 64/2014 behandles før PS 62/2014 i dagens møte.  
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Saksliste godkjennes med følgende: 
PS 63 og 64/2014 behandles før PS 62/2014 i dagens møte.  
 
 

PS 61/2014 Godkjenning av protokoll fra 09.09.2014 

Saksprotokoll saksnr. 61/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 04.11.2014  

Behandling 
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag:  
 
Protokoll fra 09.09.2014 godkjennes. 
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Protokoll fra 09.09.2014 godkjennes. 
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PS 62/2014 Klage på vedtak av 22.08.14. - vedtak om løpende tvangsmulkt i 
forurensningssak 

Saksprotokoll saksnr. 62/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 04.11.2014  

Behandling 
Nancy Porsanger Anti (SP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken 
grunne reise til annet møte, fra kl. 12:10 og for resten av møtet.  
 
Møtet ble lukket i deler av behandling av saken, jf. kommunelovens § 31 nr. 4.  
 
 
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:  
 
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) opprettholder kommunens vedtak av 22.08.2014 
om løpende tvangsmulkt. Klagen oversendes Fylkesmannen i Finnmark for behandling. 
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning.  
 
Begrunnelse: 
MLU kan ikke finne at det er anført momenter i klagen som betinger omgjøring av kommunens 
vedtak av 22.08.2014 om løpende tvangsmulkt. 
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) opprettholder kommunens vedtak av 22.08.2014 
om løpende tvangsmulkt. Klagen oversendes Fylkesmannen i Finnmark for behandling. 
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning.  
 
Begrunnelse: 
MLU kan ikke finne at det er anført momenter i klagen som betinger omgjøring av kommunens 
vedtak av 22.08.2014 om løpende tvangsmulkt. 
 
 

PS 63/2014 Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad om 
forskriftsendring til Fylkesmannen. 

Saksprotokoll saksnr. 63/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 04.11.2014  

Behandling 
Sak 63 og 64/2014 ble behandlet før PS 62/2014 i dagens møte.  
 
Ellen K. Saba (H) tiltrådte møte kl. 10:20 under behandling av saken.  
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To dokumenter utdelt i møte: 

- «Hensyn til skredfare ved planlegging av kommunale scooterløyper – NVEs vurderinger 
og anbefalinger»» 

- «NVEs innspill til 2. gangs høring – Forslag til endring i gjeldende forskrift om 
skuterløyper – Tana kommune»  

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende Forskrift om 

snøskuterløyper, Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48) 
(endringer i gjeldende forskrift er merket med fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv). 
Løyper hvor det ikke er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor. 

 
Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnjušjávri 
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over 
E6- opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover 
langs skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til 
Gurtejávri nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover 
til Gaskamuš Lavdnjušjávri- Bajimuš Lavdnjušjávri (gjeldende trase). 
 
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over 
E6- opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til 
Juvrritjàvri- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávri- 
nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til 
Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype). 
 
Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal) 
Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og 
kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkkejávrit etter 
etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa 
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri 
og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávriover 
høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved 
Gurteluoppal. 
 
Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis) 
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen 
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på 
nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til 
Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassajávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør 
for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for 
Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalat vestover 
mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til kraftlinja- etter 
kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis. 
 
Løype 7 (Ifjordfjellet): 
Gillaš- kommunegrense Gamvik 

 
Løype 9 (Tanaelva) 
Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok. 
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass 
ved Tana hotel/campingplass. 
 
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana 
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hotel/campingsplass. 
 
Løype 10 A (Čámmájohka- Hearragorsa) 
Bil og Maskin i Austertana- Čámmájohka bru- vest for fylkesvegen på FeFo grunn- krysser 
fylkesveg ved Geaidnojohka- langs Geaidnojohka etter traktorveg- nordover til 
Čámmájohka- etter Čámmájohka- nordover langs Mielkevealjohka- Mielkevealjávri-
Loameoaivi- øst til Čámmájohkjávri- vatn 297- til parkeringsplass ved rv 890 vest for Ridovei 
bru.  
 
Løype 10 C (utgår fra ny forskrift) 

 
Løype 13 (Luftjok- Austertana) 
Fra Tanaelva via søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Stuorat Hánájávri-Boatka- på 
østsiden av Hánájohka ved Mátduottarčuohhka- langs traktorvei til Øvre Leirpollen- Bil 
og Maskin i Austertana 
 
Avstikker fra Hánájohka utgår i ny forskrift.  
 
Løype 13 B 
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over 
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinjelangs 
høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype 10 A vest 
for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit, deretter langs 
Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til Fáhccabealjohka via 
Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot kommunegrensen til Berlevåg 
kommune. 
 
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri) 
Alleknjarg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri. 
 
Alleknjarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til 
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype). 
 

2. Parkeringsplass ved løypestart i Båteng (Ámmonluohkka) utredes nærmere. Midler til 
tiltaket settes av i budsjettet for 2016.  

 
 
Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen fremmet følgende felles endringsforslag fra Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen 
og AP v/Ulf Ballo:  
 
Løype 14 kart 15 
Trase i MLU sitt opprinnelige forslås videreført. 
 
Åpning og stenging av denne løypa forutsetter god dialog med reindrifta. Kommunen og 
brukere av løypa er kjent med at løypa i perioder må stenges på grunn av hensyn til 
reindriftsnæringen.  
 
Løype 3A kart 3 
Dagens eksisterende løypetrase (blå) opprettholdes som tilbringerløype fra privat eiendom til 
den møter Ámmonluohkka (ved grillhytta). 
 
Alternativt: 
Løype 3A kart 2 
Alternativ trase fra Ámmonluohkka opprettes som en tilbringerløype til løype 3A. Mindre 
justering for å unngå at man får flere krysningspunkter på E6. Løypeforslag kart 2 tas inn som 
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en tilbringerløype til Løype 3A. Godkjennelse av løypetrase betinger at det ikke er noen 
vesentlige innvendinger fra reinbeitedistrikt 9 eller bygdelaget.  
 
 
Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen trakk fellesforslaget. 
 
 
Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen fremmet nytt felles endringsforslag fra Fe/Ol v/Ansgar Aslaksen og 
AP v/Ulf Ballo:  
 
Løype 14 kart 15 
Trase i MLU sitt opprinnelige forslås videreført. 
 
Åpning og stenging av denne løypa forutsetter god dialog med reindrifta. Kommunen og 
brukere av løypa er kjent med at løypa i perioder må stenges på grunn av hensyn til 
reindriftsnæringen.  
 
Løype 3A kart 3 
Dagens eksisterende løypetrase (blå) opprettholdes som tilbringerløype fra privat eiendom til 
den møter Ámmonluohkka (ved grillhytta). 
 
Alternativt: 
Løype 3A kart 2 
Alternativ trase fra Ámmonluohkka opprettes som en tilbringerløype til løype 3A. Mindre 
justering for å unngå at man får flere krysningspunkter på E6. Løypeforslag kart 2 tas inn som 
en tilbringerløype til Løype 3A. Godkjennelse av løypetrase betinger at det ikke er noen 
vesentlige innvendinger fra reinbeitedistrikt 9 eller bygdelaget. 
 
Endringsforslaget sendes til disse og beboerne ved traseene. Forutsettes at svarene er gitt før 
kommunestyrets møte.  
 
 
H v/Ellen K. Saba fremmet følgende forslag: 
 
Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende Forskrift om 
snøskuterløyper i Tana.  
Tana kommune viser til kommunestyrets vedtak i saken den 12.06.2014 og opprettholder 
kommunestyrets vedtak 36/2014, og kommunestyret søker Fylkesmannen om de omsøkte 
traseene vedtatt 12.06.2014.  
 
 

Votering 
Det ble votert på følgende måte: 

- Forslag fra Høyre ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak: Forslag fra Høyre falt 
med 1 mot 5 stemmer.  

- Endringsforslag fra Fe/Ol og AP ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak (Løype 
3A og 14): Endringsforslaget vedtatt med 5 mot 1 stemme. 
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret  
1. Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende Forskrift om 

snøskuterløyper, Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48) 
(endringer i gjeldende forskrift er merket med fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv). 
Løyper hvor det ikke er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor. 

 
Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnjušjávri 
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over 
E6- opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover 
langs skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til 
Gurtejávri nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover 
til Gaskamuš Lavdnjušjávri- Bajimuš Lavdnjušjávri (gjeldende trase). 
 
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over 
E6- opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til 
Juvrritjàvri- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávri- 
nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til 
Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype). 
 
Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal) 
Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og 
kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkkejávrit etter 
etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa 
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri 
og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávriover 
høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved 
Gurteluoppal. 
 
Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis) 
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen 
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på 
nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til 
Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassajávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør 
for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for 
Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalat vestover 
mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til kraftlinja- etter 
kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis. 
 
Løype 7 (Ifjordfjellet): 
Gillaš- kommunegrense Gamvik 

 
Løype 9 (Tanaelva) 
Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok. 
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass 
ved Tana hotel/campingplass. 
 
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana 
hotel/campingsplass. 
 
Løype 10 A (Čámmájohka- Hearragorsa) 
Bil og Maskin i Austertana- Čámmájohka bru- vest for fylkesvegen på FeFo grunn- krysser 
fylkesveg ved Geaidnojohka- langs Geaidnojohka etter traktorveg- nordover til 
Čámmájohka- etter Čámmájohka- nordover langs Mielkevealjohka- Mielkevealjávri-
Loameoaivi- øst til Čámmájohkjávri- vatn 297- til parkeringsplass ved rv 890 vest for Ridovei 
bru.  
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Løype 10 C (utgår fra ny forskrift) 
 

Løype 13 (Luftjok- Austertana) 
Fra Tanaelva via søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Stuorat Hánájávri-Boatka- på 
østsiden av Hánájohka ved Mátduottarčuohhka- langs traktorvei til Øvre Leirpollen- Bil 
og Maskin i Austertana 
 
Avstikker fra Hánájohka utgår i ny forskrift.  
 
Løype 13 B 
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over 
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinjelangs 
høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype 10 A vest 
for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit, deretter langs 
Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til Fáhccabealjohka via 
Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot kommunegrensen til Berlevåg 
kommune. 
 
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri) 
Alleknjarg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri. 
 
Alleknjarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til 
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype). 
 

2. Parkeringsplass ved løypestart i Båteng (Ámmonluohkka) utredes nærmere. Midler til 
tiltaket settes av i budsjettet for 2016.  

 
 
Endringer til innstilling (rådm. forslag) - Løype 3A og 14: 
  
Løype 14 kart 15 
Trase i MLU sitt opprinnelige forslås videreført. 
 
Åpning og stenging av denne løypa forutsetter god dialog med reindrifta. Kommunen og 
brukere av løypa er kjent med at løypa i perioder må stenges på grunn av hensyn til 
reindriftsnæringen.  
 
Løype 3A kart 3 
Dagens eksisterende løypetrase (blå) opprettholdes som tilbringerløype fra privat eiendom til 
den møter Ámmonluohkka (ved grillhytta). 
 
Alternativt: 
Løype 3A kart 2 
Alternativ trase fra Ámmonluohkka opprettes som en tilbringerløype til løype 3A. Mindre 
justering for å unngå at man får flere krysningspunkter på E6. Løypeforslag kart 2 tas inn som 
en tilbringerløype til Løype 3A. Godkjennelse av løypetrase betinger at det ikke er noen 
vesentlige innvendinger fra reinbeitedistrikt 9 eller bygdelaget. 
 
Endringsforslaget sendes til disse og beboerne ved traseene. Forutsettes at svarene er gitt før 
kommunestyrets møte.  
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PS 64/2014 Høring: Regional vannforvaltningsplan for Finnmark og 
grensevassdragene. 

Saksprotokoll saksnr. 64/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 04.11.2014  

Behandling 
Marit Anna Hildonen (Fe/Ol) ble enstemmig innvilget permisjon før behandling av saken 
grunnet arbeidssituasjonen på jobb i dag, fra kl. 11:30 og for resten av møte.  
 
Sak 63 og 64/2014 ble behandlet før PS 62/2014 i dagens møte.  
 
 
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:  
 
Tana kommune viser til høringen av forslag til regional forvaltningsplan for vannregion 
Finnmark og grensevassdragene (2016-2021), felles norsk-finsk «roof report» og 
handlingsprogram for perioden 2016-2021. For en vassdragskommune som Tana er det svært 
viktig at det legges vekt på miljøtilstanden i vannet, og kommunen ser positivt på at 
vannforvaltningen samordnes og planlegges mer helhetlig enn tidligere. Kommunen ønsker å 
være en aktiv bidragsyter for at målene i vannforskriften nås. Utover dette har vi følgende 
innspill til høringsforslaget til ny plan med vedlegg som nå foreligger:  
 

1. Vannforvaltningsplanene er faglige dokument med mye faktainformasjon, bygget på 
karakterisering og klassifisering av vannforekomstene etter svært spesifikke kriterier og 
data. Samtidig skal de åpne for bred medvirkning fra sektormyndigheter, frivillige 
organisasjoner og allmennheten for øvrig. Å tilfredsstille begge disse behovene i ett 
felles sett med dokumenter er krevende. Vi opplever at planforslaget som nå foreligger 
består av for mange sider med tekst og for mye informasjon for at lokale politikere og 
andre skal kunne sette seg inn i innholdet. Vi opplever at størrelsen på dokumentene 
(197 sider) er over det som bør være nødvendig for en regional plan. Til senere 
planrunder bør det undersøkes om kravene til innhold kan reduseres og tekst 
komprimeres.  
 

2. Flere av tiltakene for Tana vannområde er uprioritert av vannområdeutvalget (VOU) i 
tiltakstabellen. Årsaken til dette er at flere sektormyndigheter ikke leverte sine innspill i 
henhold til frister satt av vannregionmyndigheten. Dette har redusert muligheten for 
lokale parter til å medvirke blant annet når det gjelder innspill til prioriterte rekkefølger 
på gjennomføring. Fra kommunens side anser vi dette som uheldig.  
 

3. Flere av de foreslåtte tiltakene er kun veldig generelt beskrevet. Det kan bla. mangle 
presis informasjon om hva tiltaket skal omfatte, om tiltakshaver og finansiering. Dette 
gjelder blant annet tiltak for påvirkninger som vannkraft og fremmede arter. Kommunen 
oppfordrer til at det settes av nødvendige ressurser for å ferdigstille dokumentasjon og 
analyser fra sektorenes side innen den endelige planen skal foreligge den 1.7.2015. Dette 
er viktig for at de tiltakene som til slutt inngår i det endelige tiltaksprogrammet er reelle 
og mulige å følge opp videre.  
 

4. Forebyggende tiltak for å hindre smitte med Gyrodactylus salaris  er nevnt i 
tiltaksprogrammet skriftlige del, men det er ikke konkretisert tiltak i den vedlagte 
tiltakstabellen. Tana kommune oppfordrer Mattilsynet til å gjøre dette arbeidet ferdig 
innen det endelige planforslaget skal foreligge. Aktuelle tiltak kan være administrative 
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tiltak, informasjonstiltak og problemkartlegging. Vi viser bla. til en ny risikovurdering 
for Tanavassdraget som er under utarbeidelse.  
 

5. Tiltaksprogrammet omfatter flere tiltak som var del også av 1. planrunde (2011-2015) i 
Tana vannområde og som nå er gjennomført/under gjennomføring. Det gjelder blant 
annet Bonakasbekken (234-763-R), Polmakelva- nedre deler ( 234-765-R) og Korselva  
(234-759-R). For Korselva står kommunen feilført som tiltakshaver. Rette tiltakshaver er 
Statens vegvesen. Dokumentasjon for samtlige av disse vannforekomstene er lagt inn i 
vann-nett. Vi ber om at vannregionen foretar en ny vurdering av samtlige av disse 
tiltaksforslagene. 

 
6. Når det gjelder forslagene til overvåkning i den felles norsk-finske rapporten («roof 

report») er det uheldig at det ikke foreligger et felles og samordnet norsk- finsk 
overvåkningsprogram. Det er på norsk side i Tana vannområde foreslått 
basisovervåkning i Tanafjorden, nedre del av Tanavassdraget (vannforekomsten 234-
124-R) og Iešjávri. I realiteten er dette en redusert overvåkning i Tanavassdraget i 
forhold til det som ble gjennomført i perioden 1988-2007 som del av et finsk-norsk 
samarbeid. Fra kommunens side mener vi det er viktig å opprettholde prøveseriene på de 
samme stasjonene som tidligere, da det foreligger prøver over et langt tidsrom. Disse 
prøvene kan være viktig bla. i forskningsarbeid på lengre sikt. Kommunen har 
forventninger om en styrket overvåkning i forbindelse med innføringen av 
vannforskriften.  
 

7. Det framgår av den felles norsk-finske rapporten noen ulikheter i karakterisering og 
klassifisering av økologisk tilstand på norsk og finsk side. Dette skyldes antagelig 
ulikheter i klassifiseringssystemene. Landene bør derfor kalibrere sine 
klassifiseringssystemer, slik at grunnlaget for tiltaksarbeid er lik på begge sider av 
grensen. For senere planperioden bør arbeidet med «vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål» samordnes.  
 

8. I forslaget til handlingsprogram (2016-2021) inngår en rekke tiltak som gjelder prosess 
(bla. møter og samordningstiltak), men ingen på innhold (gjennomføring av tiltak). Vi 
savner en prioritering av gjennomføring for tiltakene fra tiltaksprogrammet. Hvilke år er 
de ulike tiltakene planlagt gjennomført av den ansvarlige sektor? En del av tiltakene som 
er satt opp i handlingsprogrammet er også veldig generelt beskrevet («sørge for god 
medvirkning», «følge opp regional plan overfor kommunene» osv). Det hadde vært en 
fordel om disse punktene hadde vært konkretisert ytterligere i forhold til hva man 
konkret har tenkt å gjøre (f.eks hvordan skal man sørge for god medvirkning?).  

 
9. Det vises forøvrig til innspill som kom inn gjennom det lokale høringsmøtet i Tana bru 

den 11.09. 2014.  Innspillene er oversendt fylkeskommunen i et eget brev.  
 

10.  Tana kommune vil avslutningsvis framheve behovet for større økonomiske ressurser fra 
statlig hold for å sikre gjennomføringen av vannforskriften i Norge.  

 
 
H v/Ellen K. Saba fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP V/Ulf Ballo, Fe/Ol v/Ansgar 
Aslaksen og May Brith Tobiassen, SP v/Nancy Porsanger Anti og H v/Ellen K. Saba:   
 
Nytt punkt 9: 
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Miljø-, landbruks- og utvalgsutvalget (MLU) er svært bekymret over kommunens søppelfylling 
(ØFAS) med tanke på dens flygeavfall som er til stor sjenanse for befolkningen og brukere av 
strandlinja. 
 
MLU forventer at interkommunale avfallsselskap driver i henhold til gjeldende forskrifter og 
tillatelser.  
 
 

Votering 
Forslag fra leder Ulf Ballo (rådm. forslag): Enstemmig vedtatt.  
Felles tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Tana kommune viser til høringen av forslag til regional forvaltningsplan for vannregion 
Finnmark og grensevassdragene (2016-2021), felles norsk-finsk «roof report» og 
handlingsprogram for perioden 2016-2021. For en vassdragskommune som Tana er det svært 
viktig at det legges vekt på miljøtilstanden i vannet, og kommunen ser positivt på at 
vannforvaltningen samordnes og planlegges mer helhetlig enn tidligere. Kommunen ønsker å 
være en aktiv bidragsyter for at målene i vannforskriften nås. Utover dette har vi følgende 
innspill til høringsforslaget til ny plan med vedlegg som nå foreligger:  
 

1. Vannforvaltningsplanene er faglige dokument med mye faktainformasjon, bygget på 
karakterisering og klassifisering av vannforekomstene etter svært spesifikke kriterier og 
data. Samtidig skal de åpne for bred medvirkning fra sektormyndigheter, frivillige 
organisasjoner og allmennheten for øvrig. Å tilfredsstille begge disse behovene i ett 
felles sett med dokumenter er krevende. Vi opplever at planforslaget som nå foreligger 
består av for mange sider med tekst og for mye informasjon for at lokale politikere og 
andre skal kunne sette seg inn i innholdet. Vi opplever at størrelsen på dokumentene 
(197 sider) er over det som bør være nødvendig for en regional plan. Til senere 
planrunder bør det undersøkes om kravene til innhold kan reduseres og tekst 
komprimeres.  
 

2. Flere av tiltakene for Tana vannområde er uprioritert av vannområdeutvalget (VOU) i 
tiltakstabellen. Årsaken til dette er at flere sektormyndigheter ikke leverte sine innspill i 
henhold til frister satt av vannregionmyndigheten. Dette har redusert muligheten for 
lokale parter til å medvirke blant annet når det gjelder innspill til prioriterte rekkefølger 
på gjennomføring. Fra kommunens side anser vi dette som uheldig.  
 

3. Flere av de foreslåtte tiltakene er kun veldig generelt beskrevet. Det kan bla. mangle 
presis informasjon om hva tiltaket skal omfatte, om tiltakshaver og finansiering. Dette 
gjelder blant annet tiltak for påvirkninger som vannkraft og fremmede arter. Kommunen 
oppfordrer til at det settes av nødvendige ressurser for å ferdigstille dokumentasjon og 
analyser fra sektorenes side innen den endelige planen skal foreligge den 1.7.2015. Dette 
er viktig for at de tiltakene som til slutt inngår i det endelige tiltaksprogrammet er reelle 
og mulige å følge opp videre.  
 

4. Forebyggende tiltak for å hindre smitte med Gyrodactylus salaris  er nevnt i 
tiltaksprogrammet skriftlige del, men det er ikke konkretisert tiltak i den vedlagte 
tiltakstabellen. Tana kommune oppfordrer Mattilsynet til å gjøre dette arbeidet ferdig 
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innen det endelige planforslaget skal foreligge. Aktuelle tiltak kan være administrative 
tiltak, informasjonstiltak og problemkartlegging. Vi viser bla. til en ny risikovurdering 
for Tanavassdraget som er under utarbeidelse.  
 

5. Tiltaksprogrammet omfatter flere tiltak som var del også av 1. planrunde (2011-2015) i 
Tana vannområde og som nå er gjennomført/under gjennomføring. Det gjelder blant 
annet Bonakasbekken (234-763-R), Polmakelva- nedre deler ( 234-765-R) og Korselva  
(234-759-R). For Korselva står kommunen feilført som tiltakshaver. Rette tiltakshaver er 
Statens vegvesen. Dokumentasjon for samtlige av disse vannforekomstene er lagt inn i 
vann-nett. Vi ber om at vannregionen foretar en ny vurdering av samtlige av disse 
tiltaksforslagene. 

 
6. Når det gjelder forslagene til overvåkning i den felles norsk-finske rapporten («roof 

report») er det uheldig at det ikke foreligger et felles og samordnet norsk- finsk 
overvåkningsprogram. Det er på norsk side i Tana vannområde foreslått 
basisovervåkning i Tanafjorden, nedre del av Tanavassdraget (vannforekomsten 234-
124-R) og Iešjávri. I realiteten er dette en redusert overvåkning i Tanavassdraget i 
forhold til det som ble gjennomført i perioden 1988-2007 som del av et finsk-norsk 
samarbeid. Fra kommunens side mener vi det er viktig å opprettholde prøveseriene på de 
samme stasjonene som tidligere, da det foreligger prøver over et langt tidsrom. Disse 
prøvene kan være viktig bla. i forskningsarbeid på lengre sikt. Kommunen har 
forventninger om en styrket overvåkning i forbindelse med innføringen av 
vannforskriften.  
 

7. Det framgår av den felles norsk-finske rapporten noen ulikheter i karakterisering og 
klassifisering av økologisk tilstand på norsk og finsk side. Dette skyldes antagelig 
ulikheter i klassifiseringssystemene. Landene bør derfor kalibrere sine 
klassifiseringssystemer, slik at grunnlaget for tiltaksarbeid er lik på begge sider av 
grensen. For senere planperioden bør arbeidet med «vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål» samordnes.  
 

8. I forslaget til handlingsprogram (2016-2021) inngår en rekke tiltak som gjelder prosess 
(bla. møter og samordningstiltak), men ingen på innhold (gjennomføring av tiltak). Vi 
savner en prioritering av gjennomføring for tiltakene fra tiltaksprogrammet. Hvilke år er 
de ulike tiltakene planlagt gjennomført av den ansvarlige sektor? En del av tiltakene som 
er satt opp i handlingsprogrammet er også veldig generelt beskrevet («sørge for god 
medvirkning», «følge opp regional plan overfor kommunene» osv). Det hadde vært en 
fordel om disse punktene hadde vært konkretisert ytterligere i forhold til hva man 
konkret har tenkt å gjøre (f.eks hvordan skal man sørge for god medvirkning?).  
 

9. Miljø-, landbruks- og utvalgsutvalget (MLU) er svært bekymret over kommunens 
søppelfylling (ØFAS) med tanke på dens flygeavfall som er til stor sjenanse for 
befolkningen og brukere av strandlinja. MLU forventer at interkommunale 
avfallsselskap driver i henhold til gjeldende forskrifter og tillatelser. 
 

10. Det vises forøvrig til innspill som kom inn gjennom det lokale høringsmøtet i Tana bru 
den 11.09. 2014.  Innspillene er oversendt fylkeskommunen i et eget brev. 

 
11. Tana kommune vil avslutningsvis framheve behovet for større økonomiske ressurser fra 

statlig hold for å sikre gjennomføringen av vannforskriften i Norge. 
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PS 65/2014 Bjarni Hardarson - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy 

Saksprotokoll saksnr. 65/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 04.11.2014  

Behandling 
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:  
 
Søknaden avslås. 
 
Begrunnelse 
I henhold til kunngjøring i dagbladet Finnmarken og på kommunens hjemmeside var fristen for 
å fremme søknader til primærnæringsfondet 9. mai 2014. Søknaden er kommet inn etter fristen 
og midlene i primærnæringsfondet er disponert. 
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Søknaden avslås. 
 
Begrunnelse 
I henhold til kunngjøring i dagbladet Finnmarken og på kommunens hjemmeside var fristen for 
å fremme søknader til primærnæringsfondet 9. mai 2014. Søknaden er kommet inn etter fristen 
og midlene i primærnæringsfondet er disponert. 
 
 

PS 66/2014 Referatsaker/Orienteringer - MLU 041114 

Saksprotokoll saksnr. 66/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 04.11.2014  

Behandling 
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:  
 
RS 24/2014 Avgjørelse av klage på Tana kommune sitt vedtak om tvangsmulkt 

RS 25/2014 Avgjørelse i klagesak - Båteng 

RS 26/2014 Høringsuttalelse - Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring m.v. 
 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
MLU fremmet følgende forslag: 
 
Angående dispensasjonspraksis i disp.utvalget 
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MLU ber administrasjonen ta kontakt med Karasjok og Kautokeino kommune for å få kunnskap 
om deres dispensasjonspraksis for motorferdsel i utmark.  
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Angående dispensasjonspraksis i disp.utvalget 
MLU ber administrasjonen ta kontakt med Karasjok og Kautokeino kommune for å få kunnskap 
om deres dispensasjonspraksis for motorferdsel i utmark.  
 
 

RS 24/2014 Avgjørelse av klage på Tana kommune sitt vedtak om 
tvangsmulkt 

RS 25/2014 Avgjørelse i klagesak - Båteng 

RS 26/2014 Høringsuttalelse - Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring m.v. 

 


