
 

Deanu gielda - Tana kommune 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus 

Dato: 13.11.2014 

Tidspunkt: 10:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  

postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

Innstillinger fra formannskapet, valgstyret og valgnemnda i følgende saker ettersendes: 

 

PS 71/2014 Veiplanens handlingsdel - revidering 2014 

PS 72/2014 Beholde gravemaskin som var planlagt solgt 

PS 73/2014 Budsjettregulering, ny korrigert sak 

PS 74/2014 Politisk organisering i Tana kommune etter kommunestyrevalget i 2015 

PS 75/2014 Fastsetting av valgdager og åpningstid på valgtinget - Kommunestyrevalget 

og fylkestingsvalget 2015 

PS 76/2014 Søknad om fritak fra verv i dispensasjonsutvalget 

PS 79/2014 Suppleringsvalg - Oppvekt- og kulturutvalget 

PS 80/2014 Suppleringsvalg - Kontrollutvalget 

PS 81/2014 Forslag på medlemmer og varamedlemmer til skjønnsnemnder 

 

 

 

 

5. november 2014  

 
 

Frank M. Ingilæ 

Ordfører 
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PS 66/2014 Godkjenning av innkalling   

PS 67/2014 Godkjenning av saksliste   

PS 68/2014 Godkjenning av protokoll fra 09.10.2014   

PS 69/2014 Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad 

om forskriftsendring til Fylkesmannen. 
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PS 70/2014 Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 

- 2015 

 2014/2287 
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PS 73/2014 Budsjettregulering, ny korrigert sak  2013/2122 
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 2014/1550 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2013/2319-0 

Saksbehandler:  Anne Fløgstad Smeland 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 63/2014 04.11.2014 

Kommunestyret 69/2014 13.11.2014 

 

Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad om forskriftsendring til 
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.  

 

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). 
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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.  

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

 

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 
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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.  

 

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: 
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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.  

 

 

 

Fylkesmannen (2. gangsbehandling) 

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 
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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.  

 

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.  
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Saksopplysninger 

Bakgrunn:  

Tana kommune sendte i perioden 15. april- 15. mai 2014 på høring et forslag til endring i 

gjeldende forskrift om skuterløyper i Tana. Saken ble behandlet i kommunestyret den 

18.06.2014 (sak 36/2104). Søknad om endring av løypene ble deretter sendt over til 

Fylkesmannen i Finnmark for endelig behandling den 20/6-2014. Søknaden ble deretter sendt i 

retur til kommunen den 26/6-2014. Fylkesmannen begrunner dette med at kommunestyret i sin 

behandling har vedtatt å søke om flere endringer enn det som har vært ute på høring. Tana 

kommune bes om å fremme en ny søknad hvor alle omsøkte endringer har vært på høring, i 

henhold til forvaltningslovens kapittel VII. Bakgrunnen er at alle berørte organer skal ha fått 

anledning til å uttale seg før en løype godkjennes. 

 

Kommunen sendte med bakgrunn i dette derfor ut endringsforslagene på ny høring i perioden 

22. september- 20. oktober 2014. Dokumentet (vedlegg 1) ble sendt på en bred 2. gangshøring 

til berørte grunneiere, lag- og foreninger, bygdelag og sektormyndigheter. Det kom inn 10 

høringssvar innen høringsfristens utløp (vedlegg 2).  

 

Høringen oppsummeres i dette dokumentet, og saken fremmes for endelig behandling i Miljø-, 

landbruks- og utmarksutvalget (MLU) og kommunestyret. Når kommunen har fattet vedtak om 

at det skal søkes om forskriftsendring sendes søknaden over til Fylkesmannen for endelig 

behandling og vedtak.  

 

Krav til nye løyper:  

Rundskriv T-1/96, Ot. Prp 48 (1983-84) og senere presiseringer til motorferdselsloven angir 

statlige krav til hvilke forhold som skal være vurdert i søknader om forskriftendring: 

 

 Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorferdsel, slik at grunneiers 

tillatelse skal innhentes 

 Løypene skal dekke reelle transportbehov, og bør legges slik at de gir atkomst til 

områder som har interesse for andre aktiviteter (f.eks fast bosetting, fiskevann, 

hytter, turgåing osv). 

 Løypene bør legges til ubrøytede veger og godt adskilt fra tradisjonelle skiløyper 

 Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften (MD-brev av 

12.06.97) 

 Løypene må heller ikke legges i sårbåre naturvern-, vilt- eller friluftsområder, eller 

komme i vesentlig konflikt med andre interesser. Vurderinger etter 

naturmangfoldloven skal foreligge. 

 

Av dette følger også at søknader om opprettelse/endring av løyper skal være grundig vurdert og 

avklart. Fylkesmannen behandler søknader om forskriftsendring helhetlig. Det innebærer at 

dersom søknaden inneholder ett enkelt forslag som ikke har vært på høring, så vil søknaden bli 

sendt i retur i sin helhet til kommunen med krav om en ytterligere høring.  

 

Rådmannen vil understreke at merkingen på mindre deler av enkelte løyper over en periode ikke 

har vært i henhold til gjeldende forskrift. Dette ble avdekket når arbeidet med 

forskriftsrevisjonen startet. Endringsforslagene som er vurdert nedenfor tar derfor utgangspunkt 

i gjeldende forskrift (se www.nordatlas.no for kart, under løyper). Alle endringene i forhold til 
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dette kartet må godkjennes av Fylkesmannen for at kommunen neste skutersesong skal kunne 

videreføre ikke-godkjente, tidligere oppmerkede traséer, samt nye traséforslag.  

 

Klima- og miljødepartementet sendte på høring i juli 2014 et forslag til høring av endringer i 

motorferdselsloven. Forslaget innebærer bla. at skuterløyper skal fastsettes gjennom 

arealplanprosesser, ikke ved forskrift slik gjort i Finnmark fram til nå. Dersom lovendringene 

vedtas innebærer det sannsynligvis at forskriftsarbeidet som Tana kommune bla. har iverksatt i 

denne saken vil måtte stanses. Rådmannen regner det som sannsynlig at forskriftsendringene må 

være vedtatt innen årsskiftet 2014/2015 dersom man ikke vil risikere å måtte starte arbeidet på 

nytt.  

 

Finnmarkseiendommen (FeFo) har ikke gitt sin grunneiertillatelse til det endelige forslaget. 

Årsaken er at FeFo ønsker å ta stilling etter at alle høringssvar er bearbeidet og vurdert. 

Uttalelsen fra FeFo vil imidlertid bli lagt fram til møtet til Miljø, landbruks- og utmarksutvalget.  

 

Det er foretatt en vurdering nedenfor av de ulike forslagene som kom fram under høringen sett i 

forhold til de statlige kriteriene til skuterløyper. Med bakgrunn er det gitt en konklusjon med 

anbefaling til søknad i saksframleggets siste del.  

  

 

Vurdering og begrunnelse for endringsforslag per løypetrasé 

 

Løype 2A (Sirbma-Bajimuš Lavdnjusjávri) 

På løype 2A har det vært i bruk en omstikkingsløype over Gáritoaivit på våren (se kart 1). 

Denne må forskriftsfestet for å være lovlig. Det vises til 1. høringsrunde (saksframlegg og 

høringsdokument) for en fullstendig gjennomgang av høringsinnspill i forrige runde samt 

vurderinger av disse (se kommunens hjemmeside for dokumenter). Kommunestyret vedtok den 

18.06 å søke om å forskriftsfeste denne omstikkingsløypen. Opprinnelig løype opprettholdes. 

Løypene holdes ikke åpne samtidig. Reinbeitedistriktet melder til kommunen straks 

reinflokkene flyttes ut av området, og da vil løypen kunne omstikkes umiddelbart.  

 

I 2. høringsrunde kom det ikke inn innspill som gjaldt denne løypen. Det er videre innhentet 

informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omstikkingsløypen, 

jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder, 

fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye 

traséforslaget. 

 

Det opprinnelige vedtaket om å søke om forskriftsfesting av omstikkingsløypen foreslås dermed 

opprettholdt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 1. Forslag til  

omstikkingsløype ved 

Gáritoaivit (ny 

løypekm.= 9,6 km) 
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Løype 3A (Båteng- Gurteluoppal) 

 

I Båteng er tillatelsen til eksisterende skuterløype over eiendom 10/48 trukket tilbake. Det har 

gjennom prosessen vært forsøkt å finne forbindelser fra Tanaelva og fra hovedveien i samme 

område av bygda, men dette har ikke lykkes (se høringsdokument fra 1. høringsrunde).  

 

Kommunen sendte derfor i 1. runde på høring et forslag til ny trasé via det kommunale 

boligfeltet i Båteng, samt en alternativ trasé fra Ámmonluohkka (se kart 2). I høringsrunden 

kom det inn innvendinger mot løypen i boligfeltet, men ønske om ny trasé fra Ámmonluohkka. I 

etterkant ble det derfor innhentet grunneiertillatelse til kryssing av landbrukseiendommer ved 

Ammonluohkka, samt tillatelse fra Statens vegvesen til krysning av vei. Kommunestyret vedtok 

deretter den 18.06 å søke om forskriftsendring etter denne traséen. Traséforslaget ble deretter 

sendt på ny høring i runde 2 som del av det samlete forslaget til forskriftsendring.  

 

I 2. høringsrunde har Båteng bygdelag kommet med følgende uttalelse i saken:  

 

 «Bygdelaget støtter kommunestyrets vedtak om å legge løype ved Båteng… fra elva opp 

Ámmonluohkká og over veien. Bygdelaget mener for øvrig at bygdefolket som skal med skuter til 

fjell fortsatt vil ta dagens løype opp fra Båteng».  

 

Det er kommet inn tre øvrige uttalelser som gjelder løype 3A. Lasse Wigelius og Juhán Niilas 

Wigelius/Máret Ravdná foreslår at dagens løype 3A opprettholdes slik den er, og at løypa fra 

Ámmonsátku til Erkkeláddot etableres i tillegg. Det er videre komme inn forslag om å legge ned 

løype 3C og 2B. Hartvik Hansen foreslår videre en rekke endringer på den foreslåtte traséen fra 

Ámmonluohkka (se kart 2). 

 

Rådmannen vurderer at del 2 av innspillet fra bygdelaget omhandler det samme: et ønske om å 

opprettholde eksisterende løype som en åpen løype ned til bygda i tillegg til løypa ved 

Ámmonluohkká. På eksisterende løype er det imidlertid ikke forbindelse over private 

eiendommer verken fra løypen på Tanaelva eller fra hovedveien, slik at løypen stopper ovenfor 

bygda. Dette fordi private grunneiere ikke har gitt nødvendige grunneiertillatelser til 

videreføring av løypen og/eller flytting av løypen til andre områder i bygda. Den eneste 

tillatelsen som foreligger for å gi en helhetlig løype fra vei og/eller elv er ved Ámmonsátku.  

 

Et annet alternativ er å videreføre dagens løype i tillegg til den ved Ámmonsátku, men at løypen 

stopper ovenfor bygda.  Et slikt alternativ kan ikke anbefales fra rådmannens side for en åpen 

løype. I realiteten vil ikke løypen da være åpen, siden kun et fåtall kan ta seg fram til løypestart. 

Et tredje alternativ er å legge til rette for et løypenett slik foreslått av Hartvik Hansen. 

Utfordringen med dette alternativet er at deler av denne traséen ikke har vært på høring. 

Rådmannen vurderer derfor at forslagene på dette tidspunktet ikke kan legges til grunn.  

 

Konklusjonen er derfor at det foreslås at eksisterende løype på strekningen merket med blått i 

kart 3 nedenfor tas ut fra ny forskrift. Som erstatning legges løypen om via Ámmonsátku slik 

merket med rødt i kartet.  

 

Forslagene om å legge ned løype 3 C og 2B er det ikke tatt stilling til. Det samme gjelder trasé 

langs Njuorggánjohka, som ikke er forskriftsfestet i gjeldende versjon av forskriften. Disse 
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sakene må eventuelt vurderes ved senere revisjoner da det er krav om at 

løypenedleggelser/behov for nye traséer sendes på høring.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kart 2. Forslag fra Hartvik Hansen til 

alternativ trasé fra Ámmonluohkka til 

eksisterende løype ved Båteng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 3. Rådmannens forslag til 

endringer ved løypestart 3A 

Båteng. Rød trasé er forslag til ny 

trasé. Blå farge viser eksisterende, 

forskriftsfestede trasé. Denne 

utgår på grunn av manglende 

grunneiertillatelser.  

 

 

 

 

 

 

Videre ble det også i tråd med høringen fremmet forslag til endringer ved Oađašanalaš 

(Soavelljávri)(se kart 4). For høringsinnspill og vurderinger for denne endringen vises det til 1. 

høringsrunde. Det kom ikke inn merknader i 2. høringsrunde.  
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Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende endringene på de to 

strekningene, jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte 

vernede områder, fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det 

nye traséforslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 4. Forslag til endring av 

trasé ved Oađašanalaš. 

 

 

 

 

 

 

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis) 

 

Ved Masjok er det behov for endringer ved løypestarten. Gjennom forrige høring fremmet 

kommunen et forslag om en ny trasé etter den gamle vannverkstraséen. Som del av høringen 

fremmet Masjok bygdelag videre to alternative forslag som omfattet en større omlegging nord 

for Spierkuvárri (se 1. gangsbehandling). I den endelige kommunestyrebehandlingen vedtok 

kommunestyret imidlertid et 4. alternativ (se kart 5).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 5. Traséforslag vedtatt av 

kommunestyret 18.06.2014 
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Det har kommet inn en høringsuttalelse i saken fra reinbeitedistrikt 9:  

 
«Når det gjelder omlegging av Masjokløypa er dette en betydelig endring i forhold til første 

utkast. Distriktet kjenner til problemet med fremkommelighet på dagens løype, men ser foreslåtte 

endring som vanskelig. Foreslåtte endring går opp på Geainnodatvarri, som på norsk betyr 

«reintrekkfjellet». Løypa vil gå over myrområder og «vađđa”er, (åpne sletter) som er viktige 

beiteområder, og vil splitte beiteområdet. Distriktet vil gå i mot foreslåtte omlegging, men vil 

gjerne gå i dialog om en mindre omlegging for å bedre fremkommeligheten for løypa. 

 

Det er også kommet en øvrig uttalelse fra en privatperson som opplyser at alternativ 4 er et lite 

gjennomtenkt alternativ, blant annet fordi den kommer i konflikt med en skiløype.  

 

Kommunen har i etterkant kontaktet reinbeitedistrikt 9 om endring i traséen. De har ingen 

merknader til kommunens første forslag som ble fremmet gjennom 1. høringsrunde. Det er 

heller ikke kommet inn merknader fra andre til det første forslaget, utover at Masjok bygdelag 

foreslo to andre traséer. Det er videre kommet et forslag om en trasé sør for bakken ved 

Geidnosjok. Dette forslaget er befart og utredet av administrasjonen før 1. høringsrunde og da 

ikke funnet aktuelt.  

 

Konklusjonen er da at rådmannen anbefaler derfor at rådmannens traséforslag fra 1. 

høringsrunde vedtas (se kart 6 nedenfor).  

 

 

 
Kart 6. Forslag til traséendring ved 

Masjok (etter 2. høringsrunde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er innhentet informasjon fra 

nordatlas og naturbase, 

jf.naturmangfoldsloven § 8. 

Kommunen kan ikke se at det finnes 

registrerte vernede områder,fredede 

kulturminner eller 

prioriterte/truede/fredete arter i 

tilknytning til traséforslaget. 

 

 

 

 

 

Løype 6D (øst for Geassajávri) 

I møtet den 18.06 vedtok kommunestyret å fjerne løypen 6D (se kart 7 nedenfor). Det er  

kommet inn ett høringsinnspill i saken i løpet av høringen (del av 2. høringsrunde) fra en bruker 

som ønsker at løypen videreføres. Rådmannen anbefaler med bakgrunn i dette at løypen 

videreføres i ny forskrift.  
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Kart 7. Løypestrekning (6D) som 

foreslås fjernet.  

 

 

 

 

 

 

 

Løype 7 (Ifjordfjellet) 

 

Dagens trasé går hovedsakelig langs hovedveien fra Šuoššjohka til Storelva. Statens vegvesen 

har i brev til Tana kommune den 11/3-2014 opplyst at man av trafikksikkerhetshensyn ikke 

tillater offentlig skutertrafikk på riksveger eller fylkesveger. Eksisterende løype må derfor 

flyttes. Det er så bratt i området at det ikke finnes noen alternativ trasé. De nederste delene av 

løypen må derfor utgå, noe som i praksis innebærer hoveddelen av løypen. I den første høringen 

ble det skissert to løsninger i forhold til løypestart: a) fra Gillaš, og b) fra Storelva. Statens 

vegvesen signalisert i sin høringsuttalelse at løypestart anbefales fra Storelva. I kommunestyrets 

vedtak av 18.06 ble det imidlertid besluttet å søke om løypestart fra Giilaš (se kart 8). 

  

Statens vegvesen har i sin siste uttalelse (datert 17.10.2014) stilt krav om det tilrettelegges for 

parkering der hvor løypen starter fra offentlig veg. Det er allerede parkeringsmuligheter ved 

Gillaš. Rådmannen foreslår derfor løypestart ved Gillaš. Dette innebærer en krysning av 

Ifjordveien. På nåværende tidspunkt er det usikkert om det vil være praktisk mulig å krysse 

Ifjordveien når den står ferdig. Årsak er nye rekkverk langs veien.  

 

Vi har imidlertid valgt å gå videre med forslaget med løypestart fra Gillaš på nåværende 

tidspunkt.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 8. Forslag til løypestrekning på 

Ifjordfjellet som fjernes (merkes med rødt) 

-�18�-



 

 

Statens vegvesen stiller krav om at løyper som går i nærheten av offentlig veg skal legges minst 

10 meter fra vegkant. På grunn av omlegging av hovedveien er det her behov for en mindre 

endring mellom Suolojávri (kart 9). Denne endringen innarbeides i forslaget.  

 

 

 
Kart 9. Omlegging av løype ved Suolojávri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løype 9 (Tanaelva)- tilførselsløype til Tana bru 

 

I dagens forskrift er det kun en av tilførselsløypene til Tana bru som er forskriftsfestet. Løypen i 

sør (17B) må inn i forskriften dersom den skal videreføres (se kart nedenfor). For øvrig regnes 

ikke løypenettet inne i Tana bru som utmark, og er derfor ikke gjenstand for vurdering i denne 

sammenheng. Statens vegvesen har i brev til Tana kommune den 11/3-2014 godkjent 

krysningspunktet skuterløype og offentlig veg under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i 

Statens vegvesens håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes. Det kom ikke inn noen innspill eller 

merknader til denne løypen verken i 1. eller 2. høringsrunde. Det opprinnelige vedtaket om å 

forskriftsfeste tilførselsløypen foreslås dermed opprettholdt.  

 

 
 

 

 

-�19�-



Løype 10A (Austertana- Ridovei bru) 

 

Ved løypestarten ved Čammajohka er det trukket tilbake en grunneiertillatelse. Øvrige 

grunneiere er kontaktet, samt at kommunen utførte en befaring i området den 10/12-2013. 

Det eneste alternativet dersom løypen skal videreføres er å følge Geaidnojohka fra 

veien mellom eiendom 27/61 og 27/1/17 (FeFo- grunn) og deretter følge traktorspor opp fjellet 

til man kan krysse Čammajohka tilbake på eksisterende løype 10 A (se kart 11). 

 

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omlegging av løypen ved 

Geaidnojohka, jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte 

vernede områder, fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det 

nye traséforslaget. 

 

Opprinnelig var det tenkt at forbindelse til 10 A skulle være via 10 C langs fylkesveien. Statens 

vegvesen har imidlertid i brev til kommunen datert 17.10.2014 presisert at de skuterløypene som 

ligger langs offentlig veg og som ikke er forskriftsfestet i forskrift om bruk av beltemotorsykkel 

(snøscooter) på offentlig veg, Finnmark (FOR-2002-07-29-889) må utgå. Det innebærer at 

hoveddelen av løype 10 C utgår (se kart 13 nedenfor). Det betyr at løype 10 A på krysse 

fylkesvegen  sør for Čammajohka bru og gå langs kanten av veien til den møter eksisterende 10 

A ved munningen av Čammajohka (se kart 11). Her må det søkes Statens vegvesen om tillatelse 

til krysning av vei og til at løypen går nærmere enn 10 meter fra fylkesvegen. Saksbehandling 

pågår. Endelig svar fra Statens vegvesen vil bli lagt fram senere i prosessen. Forslaget 

forutsetter endelig godkjenning fra Statens vegvesen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 11. Forslag til omlegging av 

løype ved munningen av 

Čammajohka. Forslaget forutsetter 

godkjenning fra Statens vegvesen.  
 

 

 

 

 

Løyper i Austertana (13 B, 10 C og forslag om nye traséer) 

 

Forbindelse over Julaelva:  

Dagens stikking over Julaelva i Austertana (mellom løype 13 og 10 C) er ikke i samsvar med 

gjeldende forskrift. En av årsakene til dette kan være at kartet på nordatlas for løype 13 B ikke 

er fullstendig i samsvar med de skriftlige beskrivelsene i gjeldende forskrift.   
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Gjennom første høring fremmet kommunen med bakgrunn i dette forslag om å forskriftsfeste 

traséen over Julaelva, som blir en endring av 13 B i vårt forslag (se kart 12 nedenfor). Det er gitt 

tillatelser fra berørte grunneiere. Statens vegvesen har videre godkjent krysningspunktet mellom 

skuterløype og offentlig veg (11/3-2014) under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i 

Statens vegvesens håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes. Det kom ingen innspill til 

endringsforslaget under 2. høringsrunde.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 12. Forslag til ny trasé 

for 13 B over Juovlajohka 

(Julelva).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt traséforslag:  

Kommunestyret vedtok videre i møtet den 18.06 en nye løypetrasé langs Fv 282 i 

Leirpollskogen og Rv 890 til Bil og Maskin. Forslaget er ikke i henhold til forskrift om bruk av 

beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Finnmark (FOR-2002-07-29-889). Statens 

vegvesen har i sin uttalelse (datert 17.10.2014) spesifisert at man ikke kan godkjenne nye løyper 

langs offentlig veg. Det nye løypeforslaget må derfor utelates fra den endelige søknaden. Det 

samme gjelder de deler av løype 10 C som går langs offentlig veg.  

 

 

Krysningspunkter med vei:  

Statens vegvesen viser i sin uttalelse datert 17.10.2014 at kommunens forslag til løypenett i  2. 

høringsrunde innebærer en rekke krysningspunkter mellom vei og skuterløype i Austertana, noe 

som gir en økt risiko for ulykker. I uttalelsen heter det bla at man «henstiller Tana kommune til 

å rydde opp i løypenettet slik det var forsøkt gjort i første høringsrunde…og at «det ikke vil bli 

gitt tillatelse til flere krysningspunkter over fv 890 eller fv 282 før det foreligger en nærmere 

begrunnelse av behovet for alle krysningspunktene vurdert opp mot trafikksikkerheten».  

 

Rådmannen har dermed gått gjennom løypenettet på nytt. Det fremmes i kart 13 et forslag til 

forenkling både av løypenettet samt reduksjon i antall krysningspunkter. Forslaget innebærer at 

store deler av løype 10 C og deler av løype 13 i Austertana utgår.   
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Kart 13. Rådmannens forslag til revidert løypenett i Austertana. Striplet linje viser eksisterende og godkjent 

løypenett. Rødt linje er forslag til ny løypestrekning. Blå linje viser forslag til løypenett som utgår pga. krav 

om forenkling av løypenettet og reduksjon i krysningspunkt veg/skuterløype. Grønn linje viser tilsvarende 

forslag til trasé som utgår grunnet krav om at skuterløype ikke kan følge offentlig veg.  

 

 

Løype 13 mellom Luftjok og Austertana 

 

Ved løype 13 er det utfordringer knyttet til ulike lokaliteter: 1) Løypestart fra Tanaelva v/Søndre 

Luftjok og 2) Hanadalen. I forbindelse med den første høringen ba kommunen om innspill på 

om hele eller deler av løype 13 bør legges ned av sikkerhetshensyn (trafikk og/eller skredfare) 

og på grunn av støy ved bebyggelsen. 

 

Søndre Luftjok:  

To av høringssvarene i første høringsrunde berørte løypestarten ved Søndre Luftjok. Begge 

framhevet at løypa fra elva og langs kommunal vei bør utgå på grunn av trafikksikkerhets- og 

støyhensyn. Det ble bla. foreslått ny løypestart fra innerst i Luftjokdalen. Det ble ikke gått 

videre med saken etter den første høringen. Rådmannen la til grunn at det var behov for 

nærmere avklaringer av ny løypestart inkludert parkeringsforhold, og at det derfor var behov for 

en ny høring på dette punktet. Kommunestyret vedtok videre den 18.06 å opprettholde 

løypestarten fra Tanaelva via Søndre Luftjok slik den er i dag. Saken ble fremmet på nytt 

gjennom 2. høringsrunde. Det har kommet inn en merknad til løypestarten ved Søndre Luftjok 

som støtter kommunestyrets vedtak. Begrunnelsen er praktisk atkomst til løypen fra Tanaelva.   

Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen ikke endringer ved Søndre Luftjok på nåværende 

tidspunkt. Løypen går fremdeles på offentlig veg, men dette er tillatt etter forskrift om bruk av 

beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Finnmark (FOR-2002-07-29-889). 
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Hanadalen:  

I Hanadalen ble det gjennom begge høringsrundene bedt om innspill knyttet til at traséen går 

gjennom et utløpsområde for snøskred. Kommunen ba gjennom den første 

høringen om innspill i forhold til rasfare. I løpet av høringsperioden (april 2014) gikk 

det et snøskred over skuterløypen i det aktuelle området. Selv om løypa stenges 

ved varsler om skredfare fra lokalbefolkning og andre, vurderte rådmannen i ettertid at det er 

problematisk å ta ansvar for sikkerheten i områder med skredfare. Det ble lagt til grunn at 

brukere vil oppfatte at sikkerheten er klarert når løyper er åpne. Tana kommune 

har ikke beredskap og bemanning for bla. å få stengt løyper i helger.  

 

Kommunestyret vedtok imidlertid den 18.06 å beholde traséen gjennom det rasfarlige området.  

Saken ble fremmet på nytt i 2. høringsrunde. Det kom ikke inn merknader verken fra 

myndigheter eller andre. Rådmannen legger derfor til grunn at traséen gjennom Hanadalen kan 

videreføres, men at man må ta stilling til eksakt hvor den skal legges. 
 

 

Kommunestyret vedtok den 18.06 en tilleggsløype og/eller alternativ trasé langs østsiden i av 

Hánájohka. Forslaget ble innarbeidet ved 2. høringsrunde. Det kom ikke inn merknader i 

høringen, men det mangler en grunneiertillatelse (31/63) for nederste del av forslaget. Det 

foreslås derfor å legge om løypa akkurat utenfor denne eiendommen (se kart 14 nedenfor).  

En omlegging av løypen på denne måten vil etter vår vurdering redusere rasfaren noe, selv om 

store deler av området er klassifisert som utløpsområde for snøskred (NVE’s skredatlas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 14. Forslag til omlegging av trasé i 

Hanadalen (løype 13). Rød linje viser ny 

trasé. Blå linje viser trasé som utgår.  
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Løype 14 (Alleknjarg) 

 

På løype 14 har det videre vært i bruk en omstikkingsløype på våren, av hensyn til reindriften 

(se kart 15). Denne må forskriftsfestet for å være lovlig, og foreslås nå innarbeidet i revidert 

forskrift. Saken ble lagt fram for reinbeitedistrikt 7 (RBD 7) i første høringsrunde, som ikke har 

merknader til saken.  

 

Videre ble det gjennom 2. gangshøring fremmet et forslag til en forlengelse fra løypen videre fra 

Skálvejávri til Bánnajávri (en strekning på totalt 10 km)(kart 14). RBD har avgitt følgende 

uttalelse i saken:  

« En utvidelse av løypen fra Skálvejávri vil ha vesentlige negative virkninger for reindriften. 

Begrunnelse: Forslaget til utvidelse berører høyereliggende områder med lite snø som er viktige 

beiteområder på vinteren og på vårvinteren. Området er i dag ikke bebygd og viktige område for 

reindriften uten fysiske inngrep».  

 

Forslaget berører videre en sentral del av et inngrepsfritt område (mer enn 5 km. fra tyngre, 

tekniske inngrep).  

 

Konklusjonen er at løypen vil ha vesentlige negative virkninger for reindrift og natur. Forslaget 

videreføres derfor ikke i revidert forskriftsforslag.  
 

 
Kart 15. MLU’s forslag til 

forlengelse av løype 14. 

Foreslås ikke videreført.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 16. Forslag til omstikkingsløype til 

bruk på våren. Foreslås innarbeidet i 

forskrift. 
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Ny løype fra Šuoššjohka til Geassájávri (Sommervann) 

Kommunestyret vedtok den 18.06 å opprette en ny løype fra Šuoššjohka til Geassájávri 

(Sommervann). Forslaget ble sendt på høring nå ved 2. høringsrunde. Det kom inn to merknader 

i saken, fra henholdsvis reinbeitedistrikt 9 og fra en gruppe hytteeiere ved Šuoššjohka hyttefelt.  

 

Hytteeierne har sendt inn et kartfestet 

forslag til trasé (se vedlagte kart 17).  

Forslaget ble sendt i kopi til 

reindriften (RBD 9), og det ble bla. 

foreslått at løypen kun åpnes på de 

tidspunkt som reindriften ikke 

oppholder seg i området.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 17: Forslag fra hytteeiere til ny løype 

mellom Šuoššjohka og Geassájávri.  

 

 

 

 

Reinbeitedistrikt 9 går i sin uttalelse sterkt imot forslaget om ny løype, også med de foreslåtte 

tilpasninger:  

 

« Området løypa foreslås anlagt er et sentralt beiteområde for rein både høst og førjulsvinter og 

på våren. Når rein kommer fra sommerbeite og inn i skogsområdene er dette særdeles gode 

høst/tidligvinterbeiter rein er avhengig av for å bygge opp fettreserver til vinteren. Det er og 

parringsområde, og har kupert topografi med viktige vintergrønne planter og sopp. Videre er 

området av helt sentral betydning på vårparten, og distriktet er avhengige av dette som vårbeite. 

Området tiner av tidlig, og på våren må rein ha absolutt ro før flytting og kalving. Området er 

og nødvendig som oppsamlingsområde ved flyttinger. I forhold til topografi er området sårbart 

for forstyrrelser, hvor hver minste forstyrrelse vil skape unødvendig mye driving av rein og mye 

ekstraarbeid. RBD 9 gjetere er selv meget varsomme med ferdsel her, og der løypa foreslås 

kjører ikke distriktets egne gjetere engang, for ikke å lage spor eller forstyrre i området. RBD 9 

mener en løype her vil være til vesentlig skade og ulempe for reindriften. 

 
Videre har RBD 9 fått brev fra hytteforeningen i området, i forhold til deres anførsler vil 

distriktet komme med noen bemerkninger, da man regner med henvendelsen inntas i 

saksfremlegget. Da hytteeierne anla hytter i området var man klar over at der ikke var 

skuterløype. I forhold til Ot.prop 48 kan løyper anlegges for å dekke reelle transportbehov. RBD 

9 anser ikke dette som et reelt transportbehov, da der går løyper til Geassajavri både fra 

Masjok, Rustefjelbma, Ifjordfjellet og Hillagurra. Hytteforeningen anfører og at løypa ikke vil bli 

brukt av så mange, og at området ligger “avsides” til. Dette mener distriktet er direkte feil, da 

området er sentralt i forhold til skuterutfart og at hyttefeltet er rimelig stort. Slik distriktet 

kjenner området og brukerne vil dette bli en løype med mye trafikk. Dersom det skulle etableres 

en løype her ville distriktet måtte anmode myndighetene om å stenge løypa store deler av 

sesongen, og det vil erfaringsmessig skape stor konflikt og mye støy». 
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Forslaget berører videre en sentral del av et inngrepsfritt område (mer enn 5 km. fra tyngre, 

tekniske inngrep), samt et viktig viltområde.  

 

Konklusjonen er at løypen vil ha vesentlige negative virkninger for reindrift og natur. Forslaget 

videreføres derfor ikke i revidert forskriftsforslag.  

 

 

Ny løype fra Tanaelva til Vuohppejávri (Polmak) 

Kommunestyret fattet den 18/6-2014 vedtak om å søke om etablering av en ny skuterløype fra 

Tanaelva til Vuohppejávri. Forslaget berører vinterbeiteområder og trekkveier for RBD 7.  

 

RBD 7 har gitt følgende uttalelse i saken: 

 
«En ny løype fra Tanaelva til Vuohppejávri vil øke ferdselen på en slik måte at det vil ha negative 

virkninger for reindriften. Løypen berører beiteområde på vinteren og trekkruten til Polmakdalen og 

til Buolbmatčohkka. I dag er traséen noe brukt som displøype av bygdefolket i Polmak. En åpen 

løype vil imidlertid øke trykket og ferdselen på en slik måte at dette har negative innvirkninger for 

reindriften. I dag er det en god dialog med hver enkelt bruker, men det blir vanskelig for reindriften 

å få til på en åpen løype».  

 

 

Konklusjonen er at løypen har vesentlige virkninger for reindriften. Forslaget videreføres derfor 

ikke i revidert forskriftsforslag.  

 

 

Oppsummering: Endring i antall løypekilometer 

I følge rundskriv fra Miljøverndepartementet til Fylkesmannen i Finnmark datert 17.02.2014 så 

legger departementet til grunn at det «eksisterende løypenettet i Nord-Troms og Finnmark er 

omfattende og at det ikke bør utvides ytterligere». Departementet legger til grunn at prinsippet 

kan fravikes i konkrete tilfeller når det gjelder sammenknytning av løyper over 

kommunegrenser og til Finland. 

 

Med bakgrunn i dette er det foretatt en foreløpig beregning av endringer i total antall 

løypekilometer med forslagene som nå ligger inne (se tabellen nedenfor). De strekningene hvor 

samlet løypestrekning i liten grad endres er ikke tatt med her. Resultatet viser en reduksjon på 

10, 6 km. dersom omstikkingsløypene ikke regnes med. Dersom samtlige løypeendringer regnes 

med blir det en økning på 8,5 km.  

 

 

Traséendring  Endring i km. (ca) 

Løype 9 (Tana bru)        +   0,5 

Løype 3A Båteng  - 1 

Løype 7 Ifjordfjellet (forkortes ved løypestart) - 4,2 

Løype 10 A (Čammajohka)        +   0,2 

Endringer i løype 13 B, Austertana       +    1,3 

Løype 10 C i Austertana - 2,5 

Løype 13 ved Austertana (avstikker) - 4,9 

Totalt - 10,6 

Omstikkingsløype, Sirmaløypen (løype 2A)       +     9,6 

Omstikkingsløype Skidalen (løype 14)       +     9,5 

Totalt med omstikkingsløyper        +    8,5 
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Konklusjon 

 

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 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 

Gurtejávrinordvest 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 (Austertana- Ridovei bru) 

Bil og Maskin i Austertana– langs fjordbunnen til utløpet av Čammájohka- følger traktorveg langs 

Geaidnojohka i 0,7 km – krysser Čammájohka- etter Čammájohka- nordover langs Mielkeveajjohka–
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Mielkeveajjávri–Loameoaivi–øst til Čámmájohkjávri, vatn 297–til parkeringsplass ved rv 890 vest for 

Ridovei bru. 

 

Løype 10 C (Čámmájohka bru- bru ved Juovlajohka/Julelva) 

Løypa utgår fra ny forskrift. Løype 13 B slås sammen med deler av løype 10 C i 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 (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense): 

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- Bánnajávri) 

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). 
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Deanugielda – Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Notat

Referanse Dato

15.09.2014

Høringsdokument.Forslag til endring i forskrift om skuterløyper, Tana
kommune.2. høring, høsten2014.

1. Bakgrunn:

Tanakommunesendtei perioden15.april- 15.mai2014påhøringet forslagtil endringi
gjeldendeforskrift omskuterløyperi Tana.Sakenble behandleti kommunestyretden18.06.2014
(sak36/2104).Søknadom endringav løypeneblederettersendtover til Fylkesmanneni
Finnmarkfor endeligbehandlingden20/6-2014.Søknadenble derettersendti returtil kommunen
den26/6-2014.Fylkesmannenbegrunnerdettemedatkommunestyret i sin behandlingharvedtatt
å søkeomflereendringerenndetsomharværtutepåhøring.Tanakommunebesomå fremmeen
ny søknadhvoralle omsøkteendringerharværtpåhøring,i henholdtil forvaltningslovenskapittel
VII. Bakgrunnenerat alle berørteorganerskalhafått anledningtil å uttalesegfør enløype
godkjennes.

Tanakommuneleggerderformeddettekommunestyretstilleggsforslagfra 18/6-2014fram for en
ny høringi perioden22.september- 20.oktober 2014.Tilleggsforslageneer omtaltnærmerei
kapittel 2. I kapittel 3 erdetgitt enkort gjennomgangavendringsforslagi kommunestyretsvedtak
av 18.06somalleredeharværtgjenstandfor høring.Disseforeslåsinnarbeidetogsåi revidert
søknadtil Fylkesmannen(sekonklusjon i kapittel 4).

RundskrivT-1/96,Ot. Prp48 (1983-84) ogsenerepresiseringertil motorferdselslovenangir
rammerfor hvilke forhold som skalværevurderti søknaderomforskriftendring:

� Grunneierharadgangtil å forby eller begrensemotorferdsel,slik at grunneierstillatelse
skalinnhentes

� Løypeneskaldekkereelletransportbehov,ogbørleggesslik at degir atkomsttil områder
somhar interessefor andreaktiviteter(f.eksfastbosetting,fiskevann,hytter, turgåingosv).

� Løypenebørleggestil ubrøytedevegeroggodtadskiltfra tradisjonelleskiløyper
� Løypenemåikke væretil vesentlig skadeellerulempefor reindriften(MD-brevav

12.06.97)
� Løypenemåhellerikke leggesi sårbårenaturvern- , vilt - eller friluftsområder,eller

kommei vesentligkonflikt medandreinteresser.Vurderingeretternaturmangfoldloven
skalforeligge

� Der skuterløypekrysservei mådetforetastrafikksikkerhetsvurderinger.Ved kryssingav
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riksvegeller fylkesvegmådetforeliggegodkjenningfra Statensvegvesen
� For skuterløypersom leggesi tilknytning til bebyggelsemåstøyforholdene

vurderes/utredes
� Sikkerhetvedbrukat løypamåværetilfredsstillende,bådei forhold til snøforhold,

skredfare,farefor dårlig is (råker),farlig helningog oversikt.

I forbindelsemedtilleggsforslagenei kap.2 erdetikke foretattenavklaringav samtlige punkt
ovenfor.Blantannetmanglergrunneiertillatelserogavklaringerav hensyntil reindriftsnæringen.
Det vil bli gjort i forbindelsemedog i etterkantav høringen.Et revidertutkasttil søknadom
forskriftsendringvil deretterbli lagt fram for polit isk behandlingi
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget(MLU) og kommunestyret henholdsvis4/11og 18/11-2013.
Ny søknadomforskriftsendringvil bli oversendtFylkesmannenetterdette.

2. Tilleggsforslag: vurderinger og begrunnelseper løypetrasé

Beskrivelsenenedenfortar utgangspunkti hvordandeulike løypeneperi dager forskriftsfestet.
Gjeldendeforskrift i sin helhetfinnespåwww.lovdata.no(FOR-13-01-23-48).Løypenei
kartversjon liggerpåwww.nordatlas.no(seunderløyper).

Løype5 (Masjok- Stuorra Ilis)

Ved Masjokerdetbehovfor endringervedløypestarten.Gjennom forrigehøringfremmet
kommunenderforet forslagomenny traséetterdengamlevannverkstraséen.
SomdelavhøringenfremmetMasjokbygdelagto alternative forslagsom omfattetenstørre
omleggingnordfor Spierkuvárri. Viderevedtokkommunestyret et 4. alternativ i møtet.
Detteforslagetfremmesnåfor ny høring(sekart nedenfor).
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Deter innhentetinformasjon fra nordatlasog naturbasevedrørendeforslagettil ny løypetrasé,
jf.naturmangfoldsloven§ 8. Kommunenkanikke seat detfinnesregistrertevernedeområder,
frededekulturminnerellerprioriterte/truede/fredetearteri tilknytning til detnyetraséforslaget.

Løype6D (østfor Geassajávri)
I møteden18.06vedtokkommunestyret å fjerneløypen6D (sekartnedenfor).Sakensendesnåpå
høring.Vi berominnspillog synspunkteri forhold til omdenneløypenbørfjerneseller omden
børbeholdes.

Kart som viser løypestrekning
somer foreslått fjernet (9,8km)

Løype7 (Ifjordfjellet)
Dagenstraségårhovedsakeliglangshovedveienfra Šuoššjohkatil Storelva.Statensvegvesenhar
i brevtil Tanakommuneden11/3-2014opplystat manav trafikksikkerhetshensynikke tillater
offentligskutertrafikkpåriksvegereller fylkesveger.Eksisterendeløypemåderforflyttes.
Det ersåbratti områdetatdetikke finnesnoenalternativ trasé.De nederstedelene av løypenmå
derforutgå,noesomi praksisinnebærerhoveddelenav løypen.I denførstehøringenbledet
skissertto løsningeri forhold til løypestart:a) fra Gillaš,og b) fra Storelva.Rådmannenla i sitt
forslagvektpåparkeringsmuligheterogå reduserekrysningspunktermedvei, oganbefalte
løypestartfra Storelva.I kommunestyretsvedtakav18.06bledetimidlertid besluttetå søkeom
løypestartfra Giilaš.
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Forslag til strekning somutgår (ca.4,2km).

Løype10A (Austertana- Ridoveibru)

Ved løypestartenved�ammajo hkaerdettrukkettilbakeengrunneiertillatelse.Øvrige
grunneiereer kontaktet,samt at kommunenutførteenbefaringi områdetden10/12-2013.

Detenestealternativet dersomløypenskalvidereføresfra startenerå følgeGeaidnojohkafra
veienmellom eiendom 27/61og 27/1/17(FeFo- grunn)og deretterfølgetraktorsporoppfjellet til
mankankrysse�ammajo hkatilbakepåeksisterendeløype10A.

Forslagetble ikkeutredetnærmerei forbindelsemedførstehøring,dadetblevurdertsomfor
ressurskrevendei forhold til tid og personalressurservåren2014.Kommunestyret vedtok
imidlertid den18.06å søkeomendringav løypeni forhold til dennenyetraséen.

I ettertid er detkommetinn nyeopplysningeromusikkeris vedmunningenav �ammájo hka,noe
somkangjøredetvanskeligå opprettholdeløype10A langsfjordbunnenfra Bil ogmaskinog til
�ammájo hkabru.Forslagetomny trasé langsGeaidnojohkakanderforavhengeav omløype10
C langsoffentlig vegkanopprettholdesvidere(senestekapittel).Kommunenfremmerimidlertid
sakenfor høringogberom innspill.

Forslag til omleggingav løype10A ved
munningen av �ammájohka.
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Deter innhentetinformasjon fra nordatlasognaturbasevedrørendeomleggingav løypenved
Geiadnojohka, jf.naturmangfoldsloven§ 8. Kommunenkanikke seat detfinnesregistrerte
vernedeområder,frededekulturminnerellerprioriterte/truede/fredetearteri tilknytning til detnye
traséforslaget.

Løype13, 13 B og 10C (Austertana)
Dagensstikking overJulaelvai Austertana(mellom løype13og 10C) er ikke i samsvarmed
gjeldendeforskrift. Gjennom førstehøringfremmetkommunenforslagom åforskriftsfestedenne
traséen(sekartnedenfor).Det ergitt tillatelserfra berørtegrunneiere.Statensvegvesenharvidere
godkjentkrysningspunktetmellom skuterløypeog offentlig veg(11/3-2014) underforutsetning
av bla.at krav til avkjørsleri Statensvegvesenshåndbok017,kap.C.3.4.overholdes.

I denførstehøringenble detvidereforeslåttenforenklingav løypenetteti Austertana.Detteble
ikke opprettholdtav kommunestyret den18.06,noesominnebæreratdagensløypenettforeslås
opprettholdt i tillegg til denyestrekningene.Utoversammenknytningenav løypeneoverJulaelva,
foreslo kommunestyret følgendenyeløypestrekninger:

� Ny løypelangsFv 282 i LeirpollskogenogRv 890til Bil og Maskin.Forslageter ikke i
henhold til forskrift om brukavbeltemotorsykkel(snøscooter)påoffentlig veg,Finnmark
(FOR-2002-07-29-889).Forskriftenmåi tilfelle endresdersomløypenskalkunne
godkjennes

� Tilleggsløypelangsøstsideni avHánájohka.Dennetraséenforutsettergodkjenningfra
grunneiere,sompt. ikke foreligger.Sørligdel i Hanadalener innenforutløpsområdefor
snøskred(NVEsskredatlas).

Det er videregjennom arbeidetmed2. høringsrundeogsåavdekketateksisterende,godkjente
løypelangsFv 282i Leirpollskogen(delerav løype10 C- ”gammelriksveg” i forskriften)heller
ikke inngåri forskrift 2002-07-29-889ombrukav snøskuterpåoffentlig veg. Kommunenberom

innspill fra Statensvegveseni saken.

Deter innhentetinformasjon fra nordatlasog
naturbasevedrørendedenyeløypetraséenei og
rundtAustertana, jf.naturmangfoldsloven§ 8.
Kommunenkanikke seatdetfinnesregistrerte
vernedeområder,frededekulturminnereller
prioriterte/truede/fredetearteri tilknytning til det
nyetraséforslaget.

Kommunenberominnspill gjennom høringentil
deforeslåtteendringene,bådefra myndigheterog
lokaleinteressenter.

Forslag til økning i løypekilometer i Austertana (merket med
rødt). Eksisterendeløyper (striplete linjer) opprettholdes
(økning i løypekilometer: 6,3km).
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Løype13mellomLuftjok ogAustertana
For denneløypener detutfordringerknyttettil ulike lokaliteter:a)Hanadalenogb) løypestartfra
Tanaelvav/SøndreLuft jok. I forbindelsemeddenførstehøringenbakommunenom innspill på
omheleeller delerav løype13børleggesnedav sikkerhetshensyn(trafikk og/ellerskredfare)og
pågrunnav støyvedbebyggelsen.

To av høringssvarenei førstehøringsrundeberørteløypestartenvedSøndreLuft jok. Begge
framhevetat løypafra elvaog langskommunalvei børutgåpågrunnav trafikksikkerhets- og
støyhensyn.Det ble bla. foreslåttny løypestartfra innersti Luft jokdalen.Detble ikke gåttvidere
medsakenetterdenførstehøringen.Rådmannenla til grunnatdetvarbehovfor nærmere
avklaringerav ny løypestartinkludertparkeringsforhold, ogatdetderforvarbehovfor enny
høringpådettepunktet.Kommunestyret vedtokvidereden18.06åopprettholde løypestartenfra
Tanaelvavia SøndreLuft jok slik dener i dag.Sakenleggesnåfram for ny høring,ogkommunen
berominnspill framyndigheterog lokaleinteressenter.

Denvideretraségjennom Hanadalengår
gjennom et utløpsområdefor snøskred(se
utdragav NVE’s skredatlasnedenfor).
Kommunenbagjennom denførste
høringenominnspill i forhold til rasfare.I
løpetav høringsperioden(april 2014)gikk
detet snøskredoverskuterløypeni det
aktuelleområdet.Selvom løypastenges
vedvarsleromskredfarefra
lokalbefolkning og andre,vurderte
rådmanneni ettertid at kommunenikke
kantaansvarfor sikkerheteni områder
medskredfare.Detble lagt til grunnat
brukerevil oppfatteat sikkerhetener
klarertnårløyperer åpne.Tanakommune
harikkeberedskapog bemanningfor bla.å
få stengtløyperi helger

NVE’s skredatlas.Utdrag av område i Hanadalen.

Kommunestyretvedtokimidlertid i møtetden18.06åbeholdetraséengjennomdetrasfarlige
områdeti Hanadalen.Sakenleggesnåframfor ny høringog kommunenberominnspill fra
sektormyndigheterog lokaleinteressenter.

Løype14(Alleknjarg- Bánnajávri)
For løype14vedtokMiljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) den09.09.2014åsendepå
høringet forslagom forlengelseavdagensløypefra løypendenvedSkalvejávritil Bánnajávri (se
kartnedenfor).Forlengelsenbetyr enøkningi løypestrekningenpå10 km og berørerinngrepsfritt
naturområde.Dennyeløyperer innenforbeiteområdenetil RBD 7. Deter ikke innhentetuttalelse
fra reindriftentil etableringav løypen,mendetgjøressomdelavdennehøringen.
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Påløype14hardetvidereværti brukenomstikkingsløypepåvåren,avhensyntil reindriften(se
kartetnedenfor).Dennemåforskriftsfestetfor å værelovlig, og foreslåsnåinnarbeideti revidert
forskrift.

Løype 14a) Forslag-
forlengelsetil Bánnajávri (10
km).

Løype 14b). Omstikkingsløype til
bruk på våren.
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Ny løypefra Šuoššjohkatil Geassájávri(Sommervann)

Kommunestyretvedtokden18.06å oppretteenny løypefra Šuoššjohkatil Geassájávri
(Sommervann).Forslagetfremmesnåfor offentlig høring.Deterpt. innhentetfølgende
informasjonomforslaget:

� Løypetraséenberørerområdenetil reinbeitedistrikt9 (RBD 9). Det er ikke innhentet
uttalelsefra reindriftentil etableringav løypen,mendetgjøressom delavdennehøringen.
RBD harimidlertid uttalt segomet lignendeløypeforslag(Vestertanatil Sommervann)
tidligerei prosessen:

(« RBD9 vil på detsterkestegå i motforslaget.Områdeter sentraltbådeunder
parring, førjulsvinterenog våren.Løypeforslagetvil føretil myekonflikt,da en
løypehervil måttekrevesstengtstoredeleravsesongen.OmrådeneŠuošjokskaidi-
�ohkaláš er RBD9 avhengigeavsombeiteområderpå våren,og damårein
absoluttha ro rett før flytting ogkalving.Områdeter og sentralthøstbeite,fremtil
ut i januar.Parring foregårog i detområdet.Områdeter ogsånødvendigsom
oppsamlingsområdevedflyttinger»).

� Forslagetberørerensentraldel avet inngrepsfrittområde(merenn5 km. fra tyngre,
tekniskeinngrep),samt et viktig viltområde.

Tanakommuneberom innspill fra berørtemyndigheter,reinbeitedistrikt,næringer,skuterbrukere
ogandrei saken.

Forslag om ny løypetrasé fra Šuoššjohkatil Geassájávri
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Ny løypefra Tanaelvatil Vuohppejávri(Polmak)

Kommunestyretfattetden18/6-2014vedtakomåsøkeometableringav enny skuterløyperfra
Tanaelvatil Vuohppejávri.Pågrunnav megetusikker is forhold påTanaelvafraPolmak
elvemunningenog viderenedovermot Álleknjárga,anbefalesikke å leggescooterløypepådenne
strekningen.I stedetforeslåsdetat løypastarterfra fylkesveien,jfr. kartforslaget. Kommunenber
ominnspill i saken.

Det er innhentetfølgendeinformasjon i sakensålangt:

1) Forslagetberørervinterbeiteområderog
trekkveier til RBD 7. Deter ikke innhentet
uttalelsefra reindrifteni saken,mendettegjøres
gjennom dennehøringen.Hensyntil
reindriftsnæringskalvektleggesi endelig
behandlingav saken.

2) Deter innhentetinformasjon fra nordatlasog
naturbasevedrørendedenyeløypetraséen,
jf.naturmangfoldsloven§ 8. Kommunenkanikke
seat detfinnesregistrertevernedeområder,
frededekulturminnerellerprioriterte/truede/fredete
arteri tilknytning til detnye traséforslaget.
Forslagetberørerimidlertid inngrepsfrittområde.

3. Øvrige endringsforslagfra kommunestyret (18.06.2014)

Nedenforgis engjennomgangav løyperhvor detble fremmetendringsforslagi forrige høring,og
hvorkommunestyret fattetvedtakomsøknadomendringi sitt møteden18.06.Disse
endringsforslageneopprettholdes.For fullstendiggjennomganginkludertvurderingerperløype,
visesdettil 1. høringsdokumentetav03.04.2014ogsaksframleggtil kommunestyretsmøteden
18.06.2014.

Løype2A (Sirbma-BajimušLavdnjusjávri)
Påløype2A hardetværti bruk enomstikkingsløypeoverGáritoaivitpåvåren(sekartet
nedenfor).Dennemåforskriftsfestetfor å værelovlig. Kommunestyret vedtokden18.06å søke
omå forskriftsfesteomstikkingsløypen.Opprinneligløypeopprettholdes.Løypeneholdesikke
åpnesamtidig. Reinbeitedistriktet meldertil kommunenstraksreinflokkeneflyttes ut av området,
ogdavil løypenkunneomstikkesumiddelbart.
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Deter innhentetinformasjon fra nordatlasognaturbasevedrørendeløypeoverGáritoavit,
jf.naturmangfoldsloven§ 8. Kommunenkanikke seat detfinnesregistrertevernedeområder,
frededekulturminnerellerprioriterte/truede/fredetearteri tilknytning til detnye
traséforslaget.

Løype3A (Båteng- Gurteluoppal)

I Båtenger tillatelsentil eksisterendeskuterløypeovereiendom10/48trukkettilbake.
Kommunensendtederfori desember2013påhøringet forslagtil ny trasévia detkommunale
boligfeltet i Båteng,samtenalternativtraséfra Ámmonluohkka. I høringsrundenkom detinn
innvendingermot løypeni boligfeltet, menønskeomtraséfra Ámmonluohkka. I etterkantble det
derforinnhentetgrunneiertillatelsetil kryssingav landbrukseiendommervedAmmonluohkka,
samt tillatelsefra Statensvegvesentil krysningavvei. Kommunestyret vedtokderetterden18.06
å søkeomforskriftsendringetterdennetraséen.Videreble detogsåi trådmedhøringenfremmet
forslagtil endringervedOa�ašanalaš(Soavelljávri) .

Deter innhentetinformasjon fra nordatlasognaturbasevedrørendeendringenepådeto
strekningene,jf.naturmangfoldsloven§ 8. Kommunenkanikke seatdetfinnesregistrertevernede
områder,frededekulturminnerellerprioriterte/truede/fredete arteri tilknytning til detnye
traséforslaget.

Løype 3A:
Forslag til ny
løypetraséved
Båteng.
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Løype9 (Tanaelva)- tilførselsløypetil Tana bru

I dagensforskrift erdetkunenav tilførselsløypenetil Tanabrusom er forskriftsfestet.Løypeni
sør(17B) må inn i forskriftendersomdenskalvidereføres(sekartnedenfor).For øvrig regnes
ikke løypenettetinnei Tanabrusomutmark,og erderforikke gjenstandfor vurderingi denne
sammenheng.

Statensvegvesenhari brevtil Tanakommuneden11/3-2014godkjentkrysningspunktet
skuterløypeogoffentlig vegunderforutsetningav bla.at krav til avkjørsleri Statensvegvesens
håndbok017,kap.C.3.4. overholdes.

Kart over løypenettet i Tana
bru. Tilførsesløype17 B i
sør foreslåsforskriftsfestet.
Økning i antall løypekm: ca.0,5km.
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Deter innhentetinformasjon fra nordatlasognaturbasevedrørendeny tilknytningsløypeved
Tanabru jf.naturmangfoldsloven§ 8. Kommunenkanikke seat detfinnesregistrertevernede
områder,frededekulturminnerellerprioriterte/truede/fredetearteri tilknytning til detnye
traséen.

Oppsummering:Endring i antall løypekilometer

En foreløpigberegningavendringeri totalantall løypekilometerer gitt i tabellennedenfor:

Traséendring Endring i km. (ca)
Løype3A vedBåteng -1
Løype7 (Ifjordfjellet): Gillaš-Storelva -4,2
Løype9 (Tanabru) + 0,5
Tillknyt ningmellom løype13og10 A
(Austertana),øvrigetilleggsløyperi
Austertana

+ 6,3

OmstikkingsløypeAll eknjarg(Skidalen) + 9,5
Forlengelseav løype14(Alleknjarg) + 10
Omstikkingsløype,Sirmaløypen + 9,6
Løype6D -9,8
Ny løypefraTanaelvatil Vuohppejávri + 4
Totalt + 24,9

4. Konklusjon

TanakommunesøkerFylkesmanneni Finnmarkomendringeri gjeldendeforskrift om
snøskuterløyper,Deanugielda- Tanakommune,Finnmark(FOR2013-01-23 nr. 48) (endringeri
gjeldendeforskrift merketmedfet skrifttype/forklaringerer gitt i kursiv).Løyperhvor detikke
erendringeri forhold til dagensforskrift er ikke tattmednedenfor.

Løype2A: Sirbmá-BajimušLavdnjušjávri
FraTanaelvavedSirbmá-oppjordbruksvegenvestfor eiendommentil MagnusVarsi- over
E6- oppjordbruksveien- overNjuorggánjávri- nordvestovernordfor høyde355-nordover
langsskoggrensa- overDeavkehanjohka- ettertraktorvegtil Bihtušjávri- nordovertil
Gurtejávri nordvesttil Námmejávri- �eavresjávri - nord til VuolimušLavdnušjávri- østover
til GaskamušLavdnjušjávri- BajimušLavdnjušjávri(gjeldendetrase).

FraTanaelvavedSirbmá-oppjordbruksvegenvestfor eiendommentil MagnusVarsi- over
E6- oppjordbruksveien- over Urraoaivi ogGáritoaivvit - langsbekkedrag til
Juvrritjàvri - overDeavkehanjohka- ettertraktorvegtil Bihtušjávri- nordovertil
Gurtejávrinordvesttil Námmejávri- �eavresjávri - nordtil VuolimušLavdnušjávri- østovertil
GaskamušLavdnušjávri-BajimušLavdnušjávri(alternativtrasé/omstikkingsløype).

Løype3A (Båteng- Gurteluobbal)
Fra Tanaelvaved Ámmonsátku, over eiendom10/26og10/1/30,krysser hovedveienog
kjører langssti/traktorspor over Erkkeoaivi - Erkkeláddut - nordfor Erkkejávritetter
etablert spor- nordvestoveroverLáddelašjávrrit- overGár�ojávri -nordvestovertil løypa
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møtertraktorvegen- ettertraktorveg- sørfor Sáttomiellevuovdi– nordvesttil Gukhesjávri
og til krysningspunktmedløype3 C vedGárppejohka- overGárppejohkatil Soavveljávriover
høyde244og 267ved Oa�a šanalaš- langsogoverGurtejohka- til løype2A ved
Gurteluoppal.

Løype5 (Masjok- Stuorra Ilis)
FraTanaelvaoppMasjokelva- underbruarv 98- oppfra elvatil snuplasspåNordnesvegen
viderelangsMasjokvegentil endenav vegen- sørovervedhøyde215- vestoverpå
nordsidenav Spierkovárri ( Gamlevannverksdalen)- søroveri dalbunnen til
kraftlinjen -etterkraftlinja til Duolbajávri- nordvestovertil Bov��a -Geassájávri- vesttil
Geassájávri(Sommervann)- sørfor Luomenjárga-rett linje til høyde248- krysserJuggidája
500metersørfor �ieggalu obbalat(215)- til �ieggajohka og langsdennetil sørendenav
Mohkeluobbalat- vestovermellom høydene295og 294- overtil Njuk�ajávri (Svanevann)-
sørvesttil kraftlinja- etterkraftlinja til kommunegrensenvedStuorraIlis.

Løype6D
Utgår i sin helhetfra ny forskrift

Løype7 (Ifjordfjellet)
Gillaš- kommunegrenseGamvik

Løype9 (Tanaelva)
Tanaelvafra munningentil kommunegrenseKarasjok.
Avstikker fra Tanaelvanordfor Tanabruvedkommunaltrenseanleggtil parkeringsplass
vedTanahotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelvasør for Tana bru vedSieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.

Løype10 A (Austertana- Ridoveibru)
Bil ogMaskini Austertana– langsfjordbunnen til utløpet av �amm ájohka- følger traktorveg
langsGeaidnojohka i 0,7km – krysser �ammájohka - etter�ammájo hka- nordoverlangs
Mielkeveajjohka–Mielkeveajjávri–Loameoaivi–østtil � ámmájohkjávri, vatn297–til
parkeringsplassvedrv 890vestfor Ridoveibru.

Løype10 C
Fraløype10A ved� ámmájokbru–langsgammel riksveg–til bru vedJuovlajohka(Lia).
Avstikker fra kryssetved skolenpå FEFO grunn 27/1langsFV282 til eiendom27/28,
deretter følger denFV 282til Julaelv bru. Etter brua krysser den RV890, for såå følgeRV
890på FEFO grunn 31/1opp til Bil og Maskin.

Løype13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåggrense):
Fra Bil ogmaskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 vedEnok Smelror- over
Julelva- langsgammelriksveitil Gakcajohka-langssperregjerdetil krysshøyspentlinjelangs
høyspentlinjaca2 km og deretteri nordøstlig retningopp�amm ájohkdalentil løype
10A vestfor �ammájo hjávrrit. Løypaharfellestrasémed10 A til �amm ájohjávrrit,
deretterlangsRiiduveaijávrritunderHag� alan�earru til rv 890- krysserrv 890- til
Fáhccabealjohkavia Guorruláttu(Tørrvatnet)ogoverNástejávri(Stjernevann)mot
kommunegrensentil Berlevågkommune.
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Løype14(Alleknjarg- Bánnajávri )
AlleknjargoverSeibos(høyde296)- nedtil Savetjávriog videretil Skálvejávri- Lávttajávri -
Suolojávri - sørovertil Bánnajávri.

Alleknjarg- langsbekkedragsør for Jussáva��a - Suoidnoaivi- Savetjávri- og videretil
Skálvejávri(alternativtrasé/omstikkingsløype).

Ny løype(Šuoššjohka– Geassaávri/Sommervann)
FraŠuoššjohkaogsørovertil Nissojávri, overNissojávri ogderfravideresørovertil
Geassájávri,til eksisterendeløype6A ( Rustefielbma- Geassájávri).

Ny løype(Tanaelvatil Vuohppejávri)
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Deanu gielda – Tana kommune 
Utviklingsavdelingen 

 

 

 

 
Referanse Dato 

2013/2319-0 16.10.2014 

Høring om endring i skuterløyper, Tana kommune (2. høringsrunde, høsten 2014). Oppsummering av 

høringsuttalelser. 

Høringsfrist var 20. oktober. Tabellen nedenfor gir en oppsummering av innkomne uttalelser inkludert opplysninger om forslagene er tatt 

til følge i endelig forslag som fremmes for Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) den 04.11. 2014 og kommunestyret den 12.6. 2014.  

For nærmere begrunnelse og vurderinger, se saksframlegget. For øvrige innspill, se også oppsummering fra 1. høringsrunde (datert 19.05.2014) 

på www.tana.kommune.no 

 

 
Nr.  Høringspart Løypenr. Innkommet forslag/merknad Tas til følge/tas ikke til 

følge i endelig forslag til 

MLU/kommunestyret 

1 Jon Egil og Nelly Joks, Torodd 

Rasmussen og Tina K. 

Pedersen, Ståle Utsi Pettersen 

og Liv Berg, Torbjørn og 

Butsakon Simonsen, Paul 

Karlsen og Siv Laila Pedersen, 

Juha Einar Siri og Ellen M. 

Store, Svein Johansen og Bente 

Nyheim, Kurt Erling og Mette 

Lilleng, Alexander Kollstrøm, 

Jan og Kristin L.Pedersen, Geir 

og Hilde Pedersem. Arild og 

Liv Bøtun, Vegard Blien og 

Ellen K. Saba, Jørn Tore 

Pettersen og Helene M. 

Kristiansen 

Ny løype fra Šuoššjohka til 

Geássajávri (Sommervann). 

Ny løype fra Šuoššjohka til Geássajávri (Sommervann). Kartfestet forslag til 

løypetrasé med start fra grustaket i Šuoššjohka. Foreslår at løypen ikke 

merkes og åpnes før reinen er flyttet ut av området. Vil legge til rette for at 

løypen minst mulig påvirker RBD 9’s bruk av området. Løypen er 

avsidesliggende og vil stort sett kun bli trafikkert av hyttefolk og våre 

besøkende, og vil ikke bli mye belastet for utenforstående.  

Tas ikke til følge. Se 

nærmere begrunnelse i 

saksframlegget.  
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2 Reinbeitedistrikt 9 (RBD 9) 1) Ny løype fra Šuoššjohka 

til Geássajávri 

(Sommervann) 

 

2) Masjok løypa 

 

3) Øvrige løyper 

1) Det vises til tidligere uttalelse om at RBD 9 går sterkt imot ny løype fra 

Suoššjohka til Geassajávri. Se saksframlegget for RBD 9’s begrunnelse 

2) Når det gjelder omlegging av Masjokløypa er dette en betydelig endring i 

forhold til første utkast. Distriktet kjenner til problemet med 

fremkommelighet på dagens løype, men ser foreslåtte endring som 

vanskelig. Distriktet vil gå i mot foreslåtte omlegging, men vil gjerne gå i 

dialog om en mindre omlegging for å bedre fremkommeligheten for løypa 

3) For øvrige løyper vises det til tidligere uttalelser. 

1) Tas til følge. Se 

nærmere begrunnelse i 

saksframlegget. 

2) Tas til følge 

3) Tidligere uttalelser tatt 

til følge.  

3 Reinbeitedistrikt 7 (RBD 7) 1) Løype 14 Alleknjarg 

 

2) Ny løype fra Tanaelva til 

Vuohppejávri 

1) En utvidelse av løypen fra Skálvejávri vil ha vesentlige negative 

virkninger for reindriften. Begrunnelse: Forslaget til utvidelse berører 

høyereliggende områder med lite snø som er viktige beiteområder på 

vinteren og på vårvinteren. Området er i dag ikke bebygd og viktige 

område for reindriften uten fysiske inngrep. Når det gjelder 

omstikkingsløypen vises det til tidligere uttalelse.  

2) En ny løype fra Tanaelva til Vuohppejávri vil øke ferdselen på en slik 

måte at det vil ha negative virkninger for reindriften. Løypen berører 

beiteområde på vinteren og trekkruten til Polmakdalen og til 

Buolbmatčohkka. I dag er traséen noe brukt som displøype av 

bygdefolket i Polmak. En åpen løype vil imidlertid øke trykket og 

ferdselen på en slik måte at dette har negative innvirkninger for 

reindriften. I dag er det en god dialog med hver enkelt bruker, men det 

blir vanskelig for reindriften å få til på en åpen løype.  

 

 

1) Tas til følge 

2) Tas til følge 

4 Lasse Wigelius 1) Løype 3A Båteng 

2) Løype 3C   

1) Flytting av scooterløype 3A fra Båteng til Ámmonsátku er ikke en så bra 

løsning for bygdefolket. Problemet har vært at det har vært vanskelig å 

komme seg fra Tanaelva over eiendommene og frem til løypa. Hvis 

dagens løype 3A stenges, så flyttes problemet over på bygdefolket, da de 

må krysse de samme eiendommene for å komme seg på elva og videre til 

fjells. Foreslår at dagens løype 3A opprettholdes slik den er, og at løypa 

fra Ámmonsátku til Erkkeláddot etableres i tillegg. Jeg kan også nevne at 

dagens løype også brukes av fotgjengere og som skiløype av bygdefolket, 

for på denne strekningen finnes det trimkasse og i tillegg har bygdelaget 

en grillstue ved Gámasuoinláttu.  

2) Hvis denne endringen fører til lengere scooterløyper totalt i hele 

kommunen, så foreslår jeg å stryke løype 3C (ikke i bruk)  
 

1) Tas ikke til følge. Se 

nærmere begrunnelse i 

saksframlegget 

2) Tas ikke til følge. 

Forslag om å legge ned 

løypen har ikke vært på 

høring. Saken må derfor 

eventuelt behandles i 

senere gjennomganger 

av løypenettet.  

5 Båteng bygdelag 1) Løype 3A Båteng 1) Støtter kommunestyrets vedtak om å legge løype ved Båteng fra elva opp 

Ámmonluohkká og over veien. Bygdelaget mener for øvrig at 

bygdefolket som skal med skuter til fjell fortsatt vil ta dagens løype opp 

1) Del 1 tas til følge. 

Del 2 tas ikke til 

følge. Se 
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fra Båteng. begrunnelse i 

saksframlegg.  

6 Statens vegvesen 1) Løype 7 Ifjordfjellet 

2) Ny løype fra 

Šuoššjohka til 

Geassájávri 

(Sommervann) 

3) Løype 13, 13B, 10 C 

og nye løypeforslag i 

Austertana 

4) Ny løype fra 

Tanaelva til 

Vuohppejávri.  

 

Se generelle merknader 

nedenfor.  

 

 

1) Fv 98 på strekningen Giilaš – Storelva er under bygging og er delvis lagt 

om på deler av strekningen. Hvor det er mest hensiktsmessig å plassere 

løypa i forhold til vegen og hvor det er mulig å legge inn krysningspunkt 

bør undersøkes nærmere når vegen er ferdigstilt. På denne strekningen 

tillates ikke skuterløype langs Fv 98 nærmere enn10 meter fra vegkant. 

2) Av forslaget kan ikke Statens vegvesen se hvor løypas start ved 

Šuoššjohka planlegges. Det tillates ikke skutertrafikk på Fv 98 og løype 

langs vegen egner seg ikke på grunn av fjellskjæring og rekkverk. 

Dersom løypa planlegges med oppstart fra Fv 98 måTana 

kommune opparbeide tilstrekkelig parkeringsareal utenfor vegområdet på 

sørsiden av vegen 

3) I forslaget til skuterløyper er det i Austertana foreslått 3 krysningspunkt 

over Fv 890 på en strekning på omlag 2,5 kilometer. I tillegg 

opprettholdes løype13 som går under Fv 890. Ethvert krysningspunkt 

innebærer ulykkesrisiko.  Statensvegvesen kan ikke se behovet for å 

knytte sammen løypenettet på alle disse stedene. Henstiller om å rydde 

opp i løypenettet slik det var forsøkt gjort i første høringsrunde. Statens 

vegvesen vil ikke gi tillatelse til kryssing av fv 890 ved Leirpollskogen 

bru eller til å legge løypa over brua(Fv282). Det vil heller ikke bli gitt 

tillatelse til flere krysningspunkter over Fv 890 eller Fv 282 enn det som 

er gitt til nå før det foreligger nærmere begrunnelse 

4) Forutsetter at Tana kommune opparbeider og drifter tilstrekkelig 

parkeringsareal ved fv 895.            

1) Tas til følge 

2) Løypen utgår i 

rådmannens endelige 

forslag 

3) Tas til følge 

4) Løypen utgår i 

rådmannens endelige 

forslag.  

7 Hartvik Hansen 1) Løype 3 A Båteng 

med tilleggsforslag 

1) Støtter forslaget til omlegging ved Ammonluohkka. Alternativt må det 

vurderes å legge etter krysning av E6 på baksiden av Fanasgittebákti og 

videre til dagens trasé 

2) De to tidligere oppkjøringstraséene ovenfor E6 ved Čallid lágádus og den 

nedre tidligere traséen ved Njuorggánjohka må kunne brukes av 

bygdefolket fra sine eiendommer uten å møtte søke om dispensasjon. 

Dersom grunneier tillater slik kjøring vil dette kunne bli en smidig 

ordning 

3) Tidligere vedtatte tilbringertrasé etter Njuorgganjohka til Njuorgganjávri 

og Hillagurraløypen opprettholdes for lettvint tilgang til Linkonjávri og  

Geassejávri 

4) Sent om våren må løype kunne legges etter bygdas gamle gangsti (unngå 

kjøring på vårsørpete vann).  

1) Del 1 tas til følge. Del 2 

tas ikke til følge. Se 

begrunnelse og 

kartfesting av forslag i 

saksframlegg 

2) Tas ikke til følge. Se 

begrunnelse i 

saksframlegg 

3) Tas ikke til følge. Se 

saksframlegg.   

4) Vurderes som mindre 

sak som ikke er del av 

forskriftsendringen.  

8 Morten Dervo 1) Masjok løypa  

2) Løype 6D 

1) Det er i første høringsrunde tatt utgangspunkt i noens subjektive 

oppfatning om at bakken opp fra Geidnosjok er farlig å ferdes med 

1) Tas ikke til følge. 

Se nærmere 
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3) Løype 13 ved 

Søndre Luftjok 

4) Generelt 

snøscooter og at løypa derfor må legges om. Barmarksløypa følger 

dagens trasé uten problemer. Stiller spørsmålstegn med vurderingen som 

ligger til grunn for behovet for å legge om løypa. Det såkalte alternativ 4 

som kommunen valgte i første runde virker mangelfullt planlagt, da det 

tråkkes skiløype i den aktuelle dalen, samt at det går en bekk i dalbunnen 

som kan være vanskelig å forsere på våren. Mitt forslag er det for lang tid 

anlagte omkjøringsløypa som går sør-øst for «langbakken, alternativt og 

fortrinnsvis lar man løypa gå som den går i dag. 

2) Bør være åpen for bruk 

3) Viktig at løype 13 starter helt fra Tanaelva (for praktisk atkomst). Støy 

problematikk ikke relevant da det allerede er offentlig veg på strekningen. 

Løype 13 bør beholdes slik den er i dag 

4) Kommunen bør i større grad bidra med å sikre at løypene er godt 

merket/sikret der den går over privat eiendom slik at grunneier ikke 

påføres urimelig ulempe. F. eks skade på vegetasjon og dyrket mark.  

begrunnelse i 

saksframlegget.  

2) Tas til følge.  

3) Tas til følge 

4) Utenfor formålet 

med høringen 

(forskriftsendring) 

9 Juhan Niilas Wigelius og Maret 

Ravdna 
1) Løype 3A Båteng 

2) Løype 2 B (Lákšjohka) og 

løype 3 C (Gárppejohka – 

Bajimuš Lavnnjosjávri) 

1) Grei løsning å etablere en ny scooterløype fra Ámmonsátku, over E6 og 

videre inn mot Erkkeláddot, men da bør ikke kommunen stenge dagens 

løype 3A, som går fra Båteng opp til vidda. Dette blir et problem for 

bygdefolket, da de ikke lenger kommer seg ned på elva uten å måtte kjøre 

over private eiendommer eller etter vei. Vi synes den beste løsningen 

hadde vært å etablere den nye løypa opp fra Ámmon-sátku slik den er 

foreslått, og i tillegg beholde den som går fra Båteng og oppover. 

Startpunktet for denne løypa hadde da vært ovenfor Ida Wigelius, slik at 

bygdefolket som bor på øvresiden av E6 kan starte til fjells på lovlig vis, 

slik de alltid har gjort.  

2) Legge ned løype 2B (Lákšjohka – Gárppejohguolbba) og løype 3C 

(Gárppejohka – Bajimuš Lavnnjosjávri) fordi disse løypene har vel aldri 

vært åpne. Disse to løypene utgjør til sammen ca. 30 km. Da kan 

kommunen heller vurdere å forlenge/ utvide andre løyper, eller etablere 

nye løyper i stedet. 

 

1) Tas ikke til følge. 

Se saksframlegg 

2) Tas ikke til følge 

nå. Må vurderes 

ved senere 

revisjoner. Se 

saksframlegg.  
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Generelle merknader:  

 

Sametinget: Ingen merknader til de spesifikke traseforslagene. Men forutsetter at de blir utformet i dialog og samforståelse med bygdefolk, 

reindrift og andre tradisjonelle brukere av områdene.  

 

Statens vegvesen:  
 

1) Skuterløyper på og langs offentlig veg 

 

Kjøring på offentlig veg som er åpen for trafikk er kun tillatt på de strekningene som er 

bestemt i forskrift om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Finnmark (FOR- 

2002-07-29-889). Andre løyper som følger offentlig veg skal derfor legges langs med disse i 

tilstrekkelig avstand. Av sikkerhetsmessige og driftsmessige grunner vil ikke Statens vegvesen 

tillate at det etableres skuterløyper på eller i umiddelbar nærhet langs med europa-, riks- og 

fylkesveger. Ved opprettelse av skuterløyper langs veg stiller Statens vegvesen generelt krav til 

at løypene legges mer enn 10 meter fra vegkant og utenom grøfteprofil. Det kan i spesielle tilfeller 

gis tillatelse til å legge løypene nærmere veg, men da kan eventuelle avbøtende tiltak være 

aktuelle. Løyper langs veg må merkes på en måte som ikke gir rom for misforståelser om hva som er vegens og hva som er snøscooterløypas 

visuelle linjeføring. 

  

2) Start av skuterløype fra offentlig veg  

På steder der det planlegges at en skuterløype starter/slutter i forbindelse med europa-, riks eller 

fylkesveg må det tilrettelegges for parkering. Parkering langs vegen er et 

trafikksikkerhetsproblem og skaper også unødvendige problemer for drift og vedlikehold av 

vegen. I utgangspunktet vil kommunen måtte stå for opparbeidelse og drift av parkering i 

forbindelse med skuterløyper der ikke annet er avtalt med Statens vegvesen. 
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Statens vegvesen 
 

 

Deanu gielda/Tana kommune 
9845 TANA 
 
 
 
 
 
Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region nord Jørn Stefan Opdahl  - 78941767 2014/046853-007 2013/2319 17.10.2014 
     
   
 

Uttalelse til endring i gjeldende forskrift om skuterløyper i Tana 
kommune 
  
Viser til høringsbrev angående endring av forskrift om skuterløyper i Tana kommune. 
 
Statens vegvesen viser til tidligere uttalelser til saken samt tillatelser til krysningspunkter over 
europa- og fylkesveger som er gitt. Statens vegvesen vil i denne høringen gi noen generelle 
tilbakemeldinger til det foreslåtte løypenettet samt vurderinger i forhold til endringene som er 
forslått i denne høringsperioden og som angår vegnett innenfor Statens vegvesens 
ansvarsområde.  
 
Generelt 
Skuterløyper på og langs offentlig veg 
Kjøring på offentlig veg som er åpen for trafikk er kun tillatt på de strekningene som er 
bestemt i forskrift om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Finnmark (FOR-
2002-07-29-889). Andre løyper som følger offentlig veg skal derfor legges langs med disse i 
tilstrekkelig avstand. Av sikkerhetsmessige og driftsmessige grunner vil ikke Statens vegvesen 
tillate at det etableres skuterløyper på eller i umiddelbar nærhet langs med europa-, riks- og 
fylkesveger.  Ved opprettelse av skuterløyper langs veg stiller Statens vegvesen generelt krav til 
at løypene legges mer enn 10 meter fra vegkant og utenom grøfteprofil. Det kan i spesielle tilfeller 
gis tillatelse til å legge løypene nærmere veg, men da kan eventuelle avbøtende tiltak være 
aktuelle. Løyper langs veg må merkes på en måte som ikke gir rom for misforståelser om hva som 
er vegens og hva som er snøscooterløypas visuelle linjeføring. 
 
Start av skuterløype fra offentlig veg 
På steder der det planlegges at en skuterløype starter/slutter i forbindelse med europa-, riks- 
eller fylkesveg må det tilrettelegges for parkering. Parkering langs vegen er et 
trafikksikkerhetsproblem og skaper også unødvendige problemer for drift og vedlikehold av 
vegen.  I utgangspunktet vil kommunen måtte stå for opparbeidelse og drift av parkering i 
forbindelse med skuterløyper der ikke annet er avtalt med Statens vegvesen. 
 
 

 
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen 
Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9815 VADSØ Landsdekkende regnskap 
Postboks 1403    
8002 Bodø Org.nr: 971032081  9815 Vadsø 
   Telefon: 78 94 15 50 
   Telefaks: 78 95 33 52 
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Uttalelsetil foreslåtteendringer
Løype 7 Ifjordfjellet
Høringenleggeropptil at løype7 startervedGiilaš. Fv 98 påstrekningenGiilaš - Storelvaer
underbyggingogerdelvis lagtom pådeleravstrekningen.Hvor determesthensiktsmessigå
plassere løypai forhold til vegenoghvor determulig å leggeinn krysningspunktbør
undersøkesnærmerenårvegener ferdigstilt.På dennestrekningentillatesikke skuterløype
langsFv 98 nærmereenn10 meterfra vegkant.

Ny løypefra Šuoššjohka til Geassájávri(Sommervann)
Av forslagetkanikke Statensvegvesensehvor løypasstartvedŠuoššjohka planlegges.Det
tillatesikke skutertrafikkpåFv 98 og løypelangsvegenegnersegikke på grunnav
fjellskjæringog rekkverk.Dersomløypaplanleggesmedoppstartfra Fv 98 måTana
kommuneopparbeidetilstrekkeligparkeringsarealutenforvegområdetpåsørsidenav vegen.

Løyper i Austertana
I forslagettil skuterløypererdeti Austertanaforeslått3 krysningspunkteroverFv 890påen
strekningsom erom lag 2,5 kilometer. I tillegg opprettholdesløype13somgårunderFv 890.
Ett hvertkrysningspunktav bilvegmedskuterløypeinnebærerenrisiko for ulykker.Statens
vegvesenberderforTanakommuneom åsettetrafikksikkerhetenhøytnårdetkommertil
krysningspunkter. Statensvegvesenkanikke sebehovetfor åknyttesammenløypenettetpå
alle dissestedeneogdet henstillesogsåtil atTanakommunebørryddeoppi løypenettetslik
detvar forsøktgjort i førstehøringsrunde.Statensvegvesenvil ikke gi tillatelsetil kryssingav
Fv 890vedLeirpollskogenbrueller til å leggeløypaoverbrua(Fv282). Det vil hellerikke bli
gitt tillatelsetil flerekrysningspunkteroverFv 890ellerFv 282enndetsomergitt til nåfør
det foreliggerennærmerebegrunnelseav behovet for allekrysningspunktenevurdertoppmot
trafikksikkerheten.

Ny løypefra Tanaelvatil Vuohppejávri (Polmak)
Slik Statensvegvesenvurdererløpeforslagetvil dennehaoppstartfra Fv 895.Det forutsettes
atTanakommuneopparbeiderog drifter tilstrekkeligmedparkeringsareali forhold til løypa.

Planog forvaltningFinnmark
Medhilsen

JørnStefanOpdahl
rådgiver
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 

Arkivsaksnr: 2014/2287-1 

Saksbehandler:  Svein-Ottar Helander 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og kulturutvalget 47/2014 01.10.2014 

Kommunestyret 55/2014 09.10.2014 

Kommunestyret 70/2014 13.11.2014 

 

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg - 2015 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 55/2014 i Kommunestyret - 09.10.2014  

Behandling 

Saken trukket jf. behandling av saksliste til dagens møte.  

 

 

Votering 

 

Vedtak 

 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 47/2014 i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.10.2014  

Behandling 

Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som oppvekst- og 

kulturutvalgets innstilling: 

 

a) Kommunestyret vedtar fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 

aktivitet. 

b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler 

for i 2015: 

 

Ordinære anlegg 
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1. Kunstgressbane, Tana kommune (fornyet søknad)/delvis innvilget 

2. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad) 

3. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad) 

4. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad) 

5. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

6. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

7. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

8. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

 

Nærmiljøanlegg 

1. Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

3. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (fornyet søknad) 

4. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad) 

 

Kulturbygg 

1. Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad) 

2. Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad) 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

a) Kommunestyret vedtar fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 

aktivitet. 

b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler 

for i 2015: 

 

Ordinære anlegg 

1. Kunstgressbane, Tana kommune (fornyet søknad)/delvis innvilget 

2. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad) 

3. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad) 

4. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad) 

5. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

6. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

7. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

8. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

 

Nærmiljøanlegg 

1. Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

3. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (fornyet søknad) 

4. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad) 

 

Kulturbygg 

1. Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad) 

2. Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad) 
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Rådmannens forslag til vedtak 

a) Kommunestyret vedtar fremlagte, rullerte handlingsprogram for idrett og fysisk 

aktivitet. 

b) Kommunestyret vedtar følgende prioriteringsrekkefølge for anlegg det søkes spillemidler 

for i 2015: 

 

Ordinære anlegg 

9. Kunstgressbane, Tana kommune (fornyet søknad)/delvis innvilget 

10. Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana Skiskytterlag (fornyet søknad) 

11. Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad) 

12. Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas, Tana Skytterlag (fornyet søknad) 

13. Dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

14. Lysanlegg til dressurbane, Holmfjell, Tana Kjøre- og rideklubb (ny søknad) 

15. Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

16. Dressurbane, Tana videregående skole, Bonakas, Finnmark fylkeskommune (ny søknad) 

 

Nærmiljøanlegg 

1. Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

2. BMX-bane, Tana bru, Tana kommune (fornyet søknad) 

3. Offroadløype med downhill løype, Tana bru, Sirma IL (fornyet søknad) 

4. Ballbinge, Sirma skole, Sirma, Tana kommune (ny søknad) 

 

Kulturbygg 

1. Polmak Grendehus, rehabilitering, Polmak bygdelag (ny søknad) 

2. Sirma Grendehus, rehabilitering, Sirma Grendehuslag (ny søknad) 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Innledning 

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan 

drive idrett og fysisk aktivitet. På lokalt nivå blir disse målsetningene ivaretatt gjennom 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 2016. 

Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger for vårt tilfelle på lokalt nivå. For å 

imøtekomme statlige føringer for behovsvurdering har Tana kommune gjennomført en 

brukerundersøkelse for å ivareta ulike gruppers interesse og behov. Resultater fra 

brukerundersøkelsen er formidlet til de enkelte lag og foreninger for om mulig å oppnå en felles 

strategisk forståelse av behovene i Tana. 

 

Staten fremhever at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler 

er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år). Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og 

tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former, prioriteres 

særskilt. Målgruppen blir viet særskilt oppmerksomhet på det lokale nivået. 

 

Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller deres behov for 

utfordringer og variasjoner. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg. 
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Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i et lokalsamfunn. Ungdomsrådet er en 

viktig premissleverandør for utviklingen innenfor ulike ungdomsmiljøer. Kommunen, i 

samarbeid med lag og foreninger tilrettelegger tiltak som ivaretar ungdommens behov for fysisk 

aktivitet. 

 

For funksjonshemmede vil rådet for funksjonshemmede være en viktig samarbeidspart for å 

ivareta interessene til målgruppa. 

 

Eldrerådet vil være en aktiv part for å få fysisk aktivitet for eldre i kommunen. 
 

 

Kriterier for anlegg 

 

Anlegg som blir prioritert i handlingsprogrammet skal også være prioritert i kommunedelplan 

for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016. Alle anlegg som det søkes om 

spillemidler for er med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg. 
 

Delmålene for anleggsutbygging, som er satt i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 

kulturbygg 2013 – 2016, er som følger: 

1. Allsidig friluftsliv og fysisk aktivitet 

    Anlegg som ivaretar egentrening og trimaktivitet i folkehelseperspektiv 

2. Trenings- og konkurranseanlegg 

    Anlegg som ivaretar idrettsutfoldelse 

3. Uteområder ved barnehager og skoler. Sikre at skoler og barnehager får tilstrekkelig med   

     arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv som utfordrer barn og unges kreativitet 

4. Anlegg som tar høyde for funksjonshemmede Funksjonshemmede skal ha gode og varierte  

    anlegg til å kunne drive idrett innen ulike grener. 

5. Allsidig fysisk aktivitet for eldre 

 

Det har også vært en stor enighet mellom kommunen og idrettsrådet om at anlegg som blir 

fornyet skal komme før nye anlegg. Prioriteringen i forhold til kriteriene vurderes i forhold til 

nye anlegg. 

 

 

 

Anlegg 

 
Ordinære anlegg med prioriteringsliste 
 

 Anlegg Kostnad Spillemid 

(søkt) 

Spillemidler Komm 

andel 

Forhånds- 

godkj 

status 

1 Tana kommune, 

kunstgressbane 

6600’ 2012 2830’ 3900’ 08.12.11 Ferdig 

2 

 

Tana skiskytterlag, 

rulleski- og rullestolløype, 

løypetrase stadion 

4000’ 2013 1620’ 200’ 03.07.12 Under 

bygging 

3 Tana skiskytterlag, 

rulleski- og rullestolløype, 

løypetrase terreng 

 2013 Se anl nr3 Se anl 

nr3 

03.07.12 Under 

bygging 

4 Tana skytterlag, 

elektroniske skiver for 

bane 100m  

600’ 2013 237’ 200’ 

(søkt) 

Forhåndsgodkjent Under 

planlegging 

5 Tana skytterlag, 

elektroniske skiver for 

bane 200 m  

600’ 2013 233’  Forhåndsgodkjent Under 

planlegging 

6 Tana Kjøre- og rideklubb, 600’ 2013 227’  Uklar Under 
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Kommentar til anlegg 

a) Tana kunstgressbane, Tana bru: 

Tiltakshaver er Tana kommune. 

 

Byggingen blir sluttført i 2012. 

Tiltaket har vært til behandling for spillemidler i 2012 og 2013 med avslag på grunn av lav 

prioritet. 

Fornyet søknad. 

 

b) Rulleski- og rullestolløype, løypetrase stadion Tana bru: 

Tiltaksansvarlig Tana Skiskytterlag. 

Tana skiskytterlag har sluttført denne delen av tiltaket. Dette en type anlegg som kan vurderes 

som flerbruksanlegg. Denne type anlegg vil øke aktivitetstilbudet i kommunen. Det viktigste er 

at vi får et konkret tilbud for funksjonshemmede (bevegelse). Denne type anlegg har vært et 

savn for bevegelseshemmede, og er en del av kommunens målsetning i kommunedelplanen. 

Rulleski- og rullestolløype er det første anlegg i Finnmark av sitt slag. 

Fornyet søknad 

 

c) Rulleski- og rullestolløype, løypetrase terreng, Tana bru: 

Finansiering er ikke på plass. 

se pkt c 

Fornyet søknad 

 

d) Elektroniske skiver for 100m, skytebane, Bonakas: 

Tiltaksansvarlig Tana Skytterlag. 

 

Tana skytterlag har satt seg som mål å få opp rekruttering av unge skyttere i kommunen. 

For å gjøre skytingen populær blant lagets målgruppe ønsker Tana skytterlag å oppruste 

eksisterende skyteanlegget i Bonakas ved å bytte ut pappskivene med elektroniske skiver. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger. 

Fornyet søknad 

 

e) Elektroniske skiver for 200m, skytebane, Bonakas: 

se pkt d. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger. 

Fornyet søknad 

 

f) Dressurbane, ved Tana Ridehall, Holmfjell: 

Tiltaksansvarlig Tana Kjøre- og rideklubb. 

Tana Kjøre- og rideklubb har hatt en sterk økning i antall medlemmer etter at klubben fikk 

ridehall som resultat av et samarbeid mellom Tana kommune og en privat investor. 

Dressurbanen er planlagt som en selvstendig konkurranseanlegg for dressurridning, og som 

trenings- og oppvarmingsanlegg for innendørs konkurranser i ridehallen. 

Tiltaket er i tråd med ønske om jentesatsingen. 

dressurbane eiendomsforhold planlegging 

7 Tana Kjøre- og rideklubb, 

lysanlegg 

940’ 2013 352’  Uklar 

eiendomsforhold 

Under 

planlegging 

8 Tana videregående skole, 

Sprangbane  

1400’ 2013 515’  idr forh god Under 

planlegging 

9 Tana videregående skole,  

Dressurbane 

600’ 2013 227’  idr forh god Under 

planlegging 
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Dette er et helt nytt anlegg og oppfyller kravene til konkurranseanlegg. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger, men eiendomsforhold er ikke 

avklart. 

Ny søknad. 

 

g) Lysanlegg til dressurbane, ved Tana Ridehall, Holmfjell: 

Tiltaksansvarlig Tana Kjøre- og rideklubb. 

Lysanlegg til dressurbane har betydning for at idretten skal kunne utøves i den mørkeste tiden av 

året. Dette er et helt nytt anlegg og det arbeides for å få oppfylt de spesielle kravene som stilles 

for ”hest i sport”. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger, men 

eiendomsforhold er ikke avklart. 

Ny søknad. 

 

h) Sprangbane, Tana videregående skole, Bonakas: 

Tiltakshaver Finnmark fylkeskommune, Tana videregående skole 

Dette er et helt nytt anlegg og oppfyller kravene til et konkurranseanlegg. 

Sprangridning er egen sportsgren innen ryttersporten. 

Tana videregående skole har signalisert at sprangbane har ulike funksjoner og brukes blant annet 

i forbindelse med undervisning. Anlegget har betydning som ”Inn på tunet” tiltak og at 

rideklubber og travlag i området skal få tilbud om å bruke anlegget til trening og konkurranser. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger. 

Fornyet søknad. 

 

 
Nærmiljøanlegg med prioriteringsliste 
 

 Anlegg Kostnad Spillem 

(søkt) 

Spillemidler Komm 

andel 

Forhånds 

godkj 

status 

1 Tana kommune, 

Seieddájohkguolbba

n Ballbinge 

500’ 2011 200’ 250’ Ja i 2010 Ferdig 

2 Tana kommune, 

BMX-bane 

720’ 2013 200’ 320’ idr forh Under 

plan 

3 Sirma IL, 

offroardløype med 

downhill løype ved 

Tana bru 

230’ 2013 141’ 50 (søkt) idr forh Under 

plan 

4 Tana kommune, 

ballbinge Sirma 

skole 

800’ 2013 200’ 600’ Til idr forh Under 

plan 

 

 

Kommentar til nærmiljøanlegg 

a) Sieiddájohkguolbban Ballbinge, Tana bru 

Tiltakshaver er Tana kommune. 

Byggingen ble sluttført i 2011. Anlegget er i bruk. 

 

Tiltak har vært til behandling for spillemidler i 2011 med avslag på grunn av manglende 

finansiering. Tiltaket ble uteglemt fra søknadsrunden i 2012. 

Fornyet søknad. 

 

b) BMX-bane, Tana bru 

Tiltakshaver er Tana kommune. 

Initiativet for etablering av anlegget er kommet fra Tana ungdomsråd. De påpekte at 
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det er en ganske stor gruppe av unge/ungdom som er aktive med sykling, men har 

ingen områder hvor de kan oppholde seg uten å være i ”veien” for andre med sin 

aktivitet. Det er et ønske fra gruppen at det etableres et eget område for sykling. I dag 

er situasjonen slik at gruppen må bruke områder som trigger konflikter. Med andre ord 

på parkeringsplasser, bilveier og lekeområder. Ungdomsrådet vedtok i november 2011 

at kommunen skal følge opp saken med etablering av sykkelbane for ungdom. 

Tiltaket er under oppføring. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger. 

Ny søknad. 

 

c) Offroadløype med downhill løype, Tana bru 

Tiltakshaver er Sirma IL. 

Sirma IL har i sitt høringsutkastet signalisert at de ønsker å etablere nære sykkelanlegg ulike 

steder. Målet er å styrke rekrutteringen til sykkelsporten og lage en sykkelarena for barn og unge 

som fenger den målgruppen. De ser spesielt at terrengsykling (offroad/MTB) kan være en lavere 

terskel for sykling enn landevei, og som også oppleves som mer variert. 

De ønsker å lage en offroadrundløype på 3-4 km i Tana bru området – gjerne i tilknytning til 

slalombakken, samt en downhill-trasé i slalombakken. En slik rundløype og downhill-trase vil gi 

både fart og spenning, utvikling av teknikkferdigheter og grunnform (kondis). Samtidig gir det 

en mulighet til unge å oppleve at terrengsykling kan være gøy. 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for planen foreligger. 

Fornyet søknad. 

 

d) Ballbinge Sirma skole, Sirma 

Tiltakshaver er Tana kommune. 

Initiativet for etablering av anlegget er kommet fra Tana ungdomsråd. Ungdomsrådets 

synspunkter er at det er positivt at det bygges små anlegg i bygdene. Denne type tiltak kan ha 

betydning for bolyst i distriktene. Saken ble fulgt opp elevrådet ved Sirma skole. 

Dette er et nytt anlegg. Det er under planlegging. 

Ny søknad. 

 

Kulturbygg 

 

Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen “Desentralisert ordning for tilskudd til 

kulturbygg” på vegne av Kulturdepartementet. Formålet med ordningen er å bidra til at det 

bygges og rehabiliteres egnede bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell 

virksomhet. 

 

a) Polmak Grendehus, rehabilitering 

Tiltakshaver er Polmak bygdelag 

Polmak bygdelaget er i gang med planlegging av rehabilitering av grendehuset. Bygdelaget må 

endre statuttene for egen virksomhet for å tilfredsstille kravet for ordningen. Søknadsfrist for 

forhåndsgodkjenninger 1.mai og søknadsfrist for midler er 1.juli. 

 

b) Sirma Grendehus, rehabilitering 

Tiltakshaver er Sirma grendehuslag. Tiltaket er under planlegging. 

 

Behandling av saken i råd og utvalg 
 

Idrettsrådet 

Idrettsrådet har i  ………gjort følgende vedtak: 

 

Oppvekst- og kulturutvalget 
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Oppvekst- og kulturutvalget har i sak  …..   gjort følgende vedtak: 

 

……………… 

 

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 

DNTU har i sak ………….. , gjort følgende vedtak: 

 

………………………. 

 

Vurdering 

Handlingsprogrammet 2015 for anlegg bygger på tiltak som er beskrevet og prioritert i 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016. De anlegg og tiltak 

som ikke er tatt med i handlingsprogrammet for 2015 har ikke søkt om idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning innen fristen. 

Viser for øvrig til innstillingen. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Q10 

Arkivsaksnr: 2014/2512-2 

Saksbehandler:  Øystein Solaas 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 116/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 71/2014 13.11.2014 

 

Veiplanens handlingsdel - revidering 2014 

 

Vedlegg 

1 Veiplanen revidert november 2014 

 

Saksprotokoll saksnr. 116/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Fremlagte forslag til revidert vei- og gatelysplan for perioden 2015-2018 vedtas. 

Drifts- og investeringstiltak i planen innarbeides i budsjettet for 2015 og økonomiplanen. 
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Saksopplysninger 

Kommunens veiplan gjelder for perioden 2014-2017, og ble sist revidert av kommunestyret den 

14.11.2013. 

Fra politisk hold er det ønsket at veiplanens handlingsdel skal revideres før behandlingen av 

årsbudsjettet. 

I handlingsplanen er det foreslått prioritering av investerings- og driftstiltak. 

Vurdering 

I vedlagte veiplan er vedtakene fra kommunestyret innarbeidet. 

Handlingsplanen er revidert. Det er ikke utarbeidet spesifiserte kostnadsoverslag for prosjektene 

som er tatt inn i planen. Summene bygger på erfaringstall.  

Ved forrige gangs behandling ble det vedtatt å iverksette trafikksikkerhetstiltak langs Fv890 

nedenfor Bjørkelia. I reguleringsplanen for Bjørkelia Nord er det tatt med busstopp på østsiden 

av fylkesveien. Planen ble vedtatt den 12.6.2014. Det er ennå ikke iverksatt erverv av grunn og 

søknad om godkjenning av busslomme på dette stedet.   

Det er sendt henvendelser til Statens Vegvesen om nedsettelse av fartsgrenser langs 

fylkesveiene i henhold til kommunestyrets vedtak. 

 

Det har ikke vært satt av penger til systematisk utskifting av pærer i gatelys etter 2006. Det 

anbefales utskifting hvert tredje år for å opprettholde lysstyrken. Ettersom vi ikke har hatt 

systematisk utskifting av pærer så har vi ikke hatt kontroll av tilstanden på armaturer og 

ledninger, og vet derfor ikke hvordan den tekniske tilstanden er. Dersom kommunen hadde hatt 

egen lift kunne slik kontroll og utskifting av pærer vært utført i egenregi. 

 

Investeringen i veilys slik det er søkt om trafikksikkerhetsmidler til medfører økte 

driftskostnader fra 2016, energikostnadene vil øke med ca 45 tusen pr år. 
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Ephortesak 2014/2512 – Kst 13.11.2014. Side 1 
 

 

      

 

 

 

DEANU GIELDA 

TANA KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

VEI- OG GATELYSPLAN  

FOR PERIODEN 

 

2015 – 2018 

 
Revidert av Kst i møte 13.11.2014 
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Ephortesak 2014/2512 – Kst 13.11.2014. Side 2 
 

1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 

Denne planen er videreføring av ”Vegplan for jordbruksveger 2004 – 2013” som ble vedtatt av 

kommunestyret den 17.2.2005. 

Med bakgrunn i årsmelding for landbruket i Tana og årsplan for 2003 som ble behandlet i 

kommunestyret den 22.mai 2003, ble det fattet vedtak om nytt tiltak i årsplan for 2003 hva angår 

kommunale jordbruksveger, vedtaket innebærer følgende: 

 

- kartlegge veistandard 

- utarbeide forslag til prioriteringsliste  

- utarbeide forslag til fremdriftsplan for standardheving av dagens veier til fast dekke  

- utarbeide finansiering 

 

Tana kommune har som mange andre kommuner ingen helhetlig plan for kommunale veger.  

Planen er retningsgivende for ressursbruk og bevilgninger til veiformål i kommunen.  

 

 

2 Om planen 

2.1 Oppbygging av planen 

Veiplanen er todelt, en strategiplan og en handlingsplan.  

Kommunestyret vedtar handlingsplanen hvert år. 

 

2.2 Plandokumentet omhandler 

Plandokumentet har en oversikt over alle kommunale veier med vedlikeholdsinstruks og en 

handlingsplan.  

Som vedlegg er alle jordbruksveier nærmere beskrevet.  

 

2.3 Organisering 

Opprinnelig veiplan ble utarbeidet av bygg- og anleggsavdelingen i samråd med 

landbrukskontoret.  

Rulleringen er gjennomført av BA og øvrige kommunale veier er innarbeidet. 
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3 Definisjoner 

Kommunal vei 

Hovedvei med primært betydelig allmenn- og offentlig trafikk. Veien har kommunalt sommer- og 

vintervedlikehold. 

Jordbruksvei 

Jordbruksvei er en vei som benyttes hovedsakelig til transport innen jordbruksnæringen. Veien har 

kommunalt sommervedlikehold etter behov.  

 

 

 

4 Gjennomføring 

4.1 Kommunestyrets ansvar 

Kommunestyret gir i veiplanens handlingsplan føringer for prioritering av vedlikeholdet av 

kommunale veier.   

  

4.2 Rådmannens ansvar 

Rådmannen har i henhold til budsjettvedtak hvert år ansvaret for planlegging og gjennomføring av 

tiltakene i veiplanen.  

Drifts- og vedlikeholdsinstruksen angir ønsket vedlikeholdsstandard. Oppnåelse av denne 

avhenger av de årlige bevilgningene til drift av de kommunale veiene. 

Påse at det søkes om eksterne midler/tilskudd til vei- og gatelysprosjekter, samt 

trafikksikkerhetstiltak. 
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5 Oversikt over veier  

5.1 Kommunale veier  

 

Tanabru: 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Antall veilys 

 

Kom. vedlikehold 

 

Kommentar 

I dag Tilleggs

behov 

Sommer Vinter 

Bakkeveien Asfalt 4  ja ja  

Deatnodearbmi Asfalt 0 4 ja ja Mot renseanlegget 

Deatnomielli Asfalt 2 10 ja ja Vei helt fram til Masternes Transport. 

Diddigeaidnu Asfalt 10  ja ja  

Duovvegeaidnu Asfalt 25 Nei ja ja   

Fosseveien Asfalt 15  ja ja  

Grenveien  Asfalt 0 7 Ja ja  

Jeagilguolbba Asfalt 0 4 ja ja   

Krattveien Asfalt      

Kathrine Johnsen geaidnu Asfalt 7 0 ja ja   

Lismaveien Asfalt 24  ja ja  

Luossageaidnu Asfalt 9  ja ja  

Lyngveien Asfalt 15  ja ja  

Løvveien Asfalt 3  ja ja  

Maskevarreveien Asfalt 31  ja ja  

Meieriveien Asfalt 11  ja ja  

Moseveien Asfalt 9   ja ja  

Per Fokstad geaidnu Asfalt 0  ja ja  

Ringveien Asfalt 48  ja ja  

Røbergveien Asfalt ja  ja ja  

Rådhusveien Asfalt 9  ja ja  

Silbageaidnu Asfalt 0 2 ja ja (Fv98 – Hotellet) 

Skaidiveien Asfalt 18  ja ja  

Vei til biblioteket Grus 0 3 ja ja  

Vei mot grusbanen Grus 0  ja Ja Brøytes kun ved behov 

Åsveien Asfalt Ja  Ja Ja  

             

 

 

Seida/Luftjok 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Antall veilys 

 

Kom. vedlikehold 

 

Kommentar 

I dag Tilleggs

behov 

Sommer Vinter 

Internatplassen Asfalt 11 0 ja ja Seida skole 

Lahmveien Asfalt 10  ja ja  

Luftjokbrinken  0 4 Ja ja  

Luftjokdalen Asfalt ja  ja ja Grusdekke fra kryss til caravanklubben 
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Persenveien Asfalt 5  ja ja  

Rypestien Asfalt     ja ja  

Seidaveien Asfalt 7  ja ja  

Søndre Luftjok Asfalt 27  ja ja  

Tyttebærsletta Asfalt 4  ja ja  

 

 

Skiippagurra  

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

 

Kom. vedlikehold 

 

Merknad 

I dag Tilleggs

behov 

Sommer  Vinter 

Skipagurraveien Asfalt 17  ja ja  

 

 

Sirma/Båteng/Holmesund 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

 

Kom. vedlikehold 

 

Merknad 

I dag Tilleggs 

behov 

Sommer Vinter 

Báktegeaidnu Asfalt Ja  ja ja  

Bygdeveien Asfalt ja  ja  ja Fra E6 til E6 

Doaresluohkká (Sirma) Asfalt 15  ja ja   

Holmesundveien Asfalt/

grus 

 ja Ja Ja Fra E6 til E6 

 

 

Strekning Luftjok -Austertana 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

 

Kom. vedlikehold 

 

Merknad 

I dag Tilleggs 

behov 

Sommer Vinter 

Kvartsveien Asfalt 18  ja ja  

Vei til skole/barnehage Asfalt ja  ja ja  

Høyholmveien Grus nei  ja nei Gruses ved bevilgning 

 

 

Strekningen Tanabru – Kaldbakknes 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

 

Kom. vedlikehold 

  

Merknad 

I dag Tilleggs

behov 

Sommer Vinter 

Gartneriveien Grus nei  ja ja  

Gavesluftveien Grus ja  nei nei Gruses ved bevilgning 

Kaldbakknesveien Grus ja  nei nei Gruses ved bevilgning 

Masjokdalen Asfalt ja  ja ja  

Moski Asfalt 15  ja ja Boligfelt Rustefjelmba 

Nordnesveien Grus nei  ja ja  

Nedkjøringer til isvei Grus nei  nei ja Brøytes med tilskudd fra 
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Rustefjelmba - Harrelv SVV 

Til linkstasjonen  Grus nei  ja ja  

Tanahus Asfalt 17  ja ja  

 

 

Alleknjarg/Polmak 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

 

Kom. vedlikehold 

 

Merknad  

I dag Tilleggs

behov 

Sommer Sommer 

Fielbmágeaidnu  Asfalt 16  ja ja   

Gáddegeaidnu Grus nei  ja ja  

Nedkjøringer til isveg øst 

og vest 

Grus nei  ja ja Brøytes med tilskudd fra 

SVV 

 

 

Rustefjelbma – Vestertana 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

 

Kom. vedlikehold 

 

Merknad  

I dag Tilleggs

behov 

Sommer Vinter 

Gargogeahcci Grus ja  ja ja  

Leibosdalen Grus nei  nei ja  

Torhop kai Grus ja  ja ja  

Vei til kai Sjursjok Grus ja  ja ja  

 

 

5.2 Gang- og sykkelveier 

  

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

 

Kom. vedlikehold 

 

Merknad  

I dag Tilleggs 

behov 

Sommer Vinter 

Seida Asfalt ja  ja ja Kombineres med belysning 

av fylkesveien 

Lang Fv 98 Tanabru Asfalt 5  Ja Ja  

Diddi- til Luossageaidnu Asfalt  1 Ja Ja  
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5.3 Parkeringsplasser 
Det er et visst behov for større parkeringskapasitet ved starten av scooterløypene. 

 

Sirma 

Parkeringsplassen er utvidet og det ser ut til at denne nå har tilstrekkelig kapasitet. Skilt som angir 

parkeringsmønsteret bør settes opp. 

 

Båteng 

Dette arealet i tillegg til arealet i krysset mellom E6/Bygdeveien gjør parkeringskapasiteten tilstrekkelig der. 

 

Hillagurra 

Kommunen tilrettelegger ikke i dag for parkering her. Behovet for ordnete parkeringsforhold ved starten av denne 

løypa er stort. 

 

Polmak 

Ingen parkeringsmulighet. 

 

Alleknjarg 

Parkeringsplass opparbeidet. 

 

Seida 

 

Masjok 

Parkeringsplass etablert, men kapasiteten er for liten i de store utfartsperiodene. 

 

Boftsa 

 

Vestertana 

 

Austertana 

Parkering på jorde ved skolen brøytes. 

 

 

 

5.4Jordbruksveier 

 

Vei Kommunalt vedlikehold Merknad 

Sommer Vinter 

Fra Fv 98 - Golggotjohka ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

Fra Fv 98 – Golgotjeakkit (gartneriveien) fra 

øverste husstand 

ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

Fra Fv 98 – vestre Seida (sør for 

Mohkeveaijelva) 

ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

Fra Søndre Luftjok – Gorzi ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

Fra Luftjok – Søndre Luftjok ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

Fra Fv 895 opp Polmakdalen ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

Fra E6 – vester Skippagurra (Hedeguohppi) ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

Fra E6 – Hillagurra moen ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 
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Fra Doaresluohkká – Bjellemyra (Sirma) ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

Fra Fv 890 – Austertana (gammel veien) ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

Fra Fv 98 – Mohkeveaildalen (linkstasjonen) ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

Fra Fv 890 – Hana bru ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 
Fra X Rv890 - Basavzi ja nei Gruses etter 

behov/bevilgning 

 

5.4 Private veier med kommunalt vedlikehold 

 Tatt inn i veiplanen etter Kst vedtak i sak 80/2012 

 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

 Kom. vedlikehold  

Merknad  

I dag Tilleggs 

behov 

Sommer Sommer 

Boftsa - Vei til tidligere 

lærerboliger 

Grus nei  ja ja  Kun kommunal brøyting 

Del av jordbruksveien i 

Austertana til start av 

scooterløype 

Grus nei  nei ja Kun kommunal brøyting 

Suveguolbba Grus nei  ja ja   

 

6 Veilys 

6.1 Antall veilys 

Kommunen har etter den siste oversikten fra Varanger kraft Nett AS ansvaret for drift og 

vedlikehold av 1042 veilys. Tallet bygger på telling for mange år siden og må oppdateres. 

Flere av lysene er enkeltpunkt som har liten trafikksikkerhetsmessig betydning, men mer et 

trivselselement i bygdene. 

 

På tross av at kommunen drifter mange veilys så mangler en del veier med stor trafikk og mange 

myke trafikkanter lyspunkt. 

 

I tabell i punkt 5.1 er veilysbehovet vurdert ut fra trafikksikkerhetsmessige forhold. 

 

6.2 Veilys langs E6 og Fylkesveier 

Inkludert i de 1042 lyspunktene kommunen har driftsansvaret for er del lys langs E6 og 

fylkesveier. Ut fra den gamle opptellingen som finnes er det vanskelig å stedfeste lyspunktene 

eksakt. Dette vil bli gjort når det monteres målepunkt innen 2017. 
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Sted Ant Tilleggs-

behov 

Kommentar 

Alleknjarg – lang Fv 36   

Austertana – Fv mot Elkem 7    

Austertana – Fv mot Gednje 132  En del av disse skal overføres til SVV 

Boftsa - Fv 98    

Boliger langs E6 3   

Langnes – langs Fv    

Polmak vest langs E6, pluss 

boliger 

 

21 

  

Polmak øst – langs Fv 13   

Rustefjelmba – langs Fv    

Seida – langs Fv 81   

Sirma langs E6 46  En del av disse skal overføres til SVV 

Sirma Fv v/skolen 12   

Skiippagurra – Lang E6 4  Behov langs i 60 sonen og Stolpebakken. 

SVV har dette med i sine planer. 

Skiippagurra – langs Fv 8   

Tarmfjord – langs Fv    

Torhop – langs Fv    

 

 

6.3 Avregning 

I dagen veilysavtale med Varanger Kraft nett (VKN) stipuleres forbruket ut fra en årlig brenntid, 

altså uten installerte målere. Kommunen betaler kun ett fastledd for samtlige veilys. 

NVE har bestemt at det i fremtiden ikke blir tillatt å avregne energiforbruk på veilys uten at det 

er målt. Endringen innebærer at det må installeres en måler for hver veilyskrets med mer enn tre 

lyspunkt, og kommunene må betale et fastledd per måler. Veilysnettet må også separeres fra 

øvrig nett. Kostnader til ombygging av nettet for å tilfredsstille dette kravet tilligger 

gatelyseieren. 

For Tana vil dette innbære at kommunen må dekke kostnadene med montering av målerskap og 

installasjon for hvert tilknytningspunkt og ombygging for å separere nettet. Hvorvidt det faktiske 

forbruket er høyere eller lavere enn det stipulerte gjenstår det å se. 

 

Investeringskostnaden er av VKN stipulert til kr 2 mill, og alt skal være på plass innen 

31.12.2018. 

 

6.3 Energiforbruk 

Det er et mål å redusere energiforbruket til gatelysene. Kommunen innførte nattutkobling av de 

kommunale lysene for flere år siden og har på den måten tatt ut store deler av 

innsparingspotensialet allerede. Lysarmatur er til dels gamle, og med høyt forbruk. Nye armatur 

leveres med lavere strømstyrke og likevel bedre lysstyrke.  Ved å skifte disse ut vil forbruket 

reduseres.  
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LED teknologien er på vei inn når det gjelder gatelysarmatur, og prisen for disse er synkende. 

Investeringskostnaden er ennå veldig høy og i følge vår nettleverandør er teknologien ennå ikke 

tilpasset våre klimatiske forhold. Ved nyinvesteringer bør LED vurderes som prøveprosjekt. 

  

 

6.4 Drift av gatelys 

Kommunen har hittil, av budsjettmessige årsaker, ikke foretatt systematisk utskifting av pærene. 

Det vil si at pærene kun er skiftet når de er sprengt. Lysstyrken taper seg utover pærens levetid, 

og bør ideelt skiftes etter tre år for at gatelysene skal ha samme lyseffekt. Når pærene skiftes får 

vi også en visuell kontroll av armaturenes tilstand. 

Alle lyspunkt kontrolleres visuelt hver høst etter at lysene er satt på og pærer skiftes hvis de ikke 

lyser.  

7 Skilt 
Flere av veien i kommunen mangler veinavnskilt. Slike skilt vil gjøre det lettere for ukjente å 

finne fram til riktig adresse. De kommunale veiene har fått navn, og beboerne har fått melding 

om sin adresse. Ettersom adresseringen i Tana pågår er det viktig at de nye navnene tas i bruk. 

Oppsetting av skilt bør prioriteres allerede i 2015. 

 

Det er også behov for å sette opp anvisningsskilt til for eksempel flerbrukshallen, helsesenteret 

og sameskolen. Statens vegvesen ønsker at det utarbeides en overordnet plan før det søkes om 

skiltoppsetting. 

 

 

8 Finansiering 

8.1 Investering 

For at et tiltak på eksisterende veier skal kunne bli betegnet investering må det medføre 

standardheving, for eksempel fra grusdekke til asfalt eller økning av bæreevnen. Bygging av nye 

veier er alltid investering. Tiltakene kan utføres som entrepriser eller i egenregi, eller som 

kombinasjon av disse. 

 

8.2 Drift 

Løpende driftsoppgaver som brøyting, grusing, lapping av asfalt, grøfting, fornying av 

stikkrenner, drift av gatelys etc. må budsjetteres i driftsbudsjettet.  

 

Oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdsinstruksen avhenger av størrelsen på de årlige 

bevilgningene til veiformål. 
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9. Handlingsplan 
  

9.1 Handlingsplan vei investeringer 2015-2018 
  

Beløp oppgitt i hele 1000. 

 

Pri Tiltak Total 2015 2016 2017 2018 Kommentar 

1 Merking kommunale veier 250   250     Skilt og oppsettingsmateriell er innkjøpt. Kjøp av skilt og 

kjøp av oppsetting. 

2 Egenandel trafikksikkerhetstiltak 326    326     Søkt om trafikksikkerhetsmidler til veilys Per Fokstad 

geaidnu, utvidelse av Fielbmageaidnu, siktrydding og 
veilys i Austertana – 20 % egenandel. Kommer kun til 

utførelse hvis vi tildeles trafikksikkerhetsmidler. 

3 Nordnesveien – opprusting   250   250     Lettere vedlikehold. Grøfting, duk og grus. Utføres i 
egenregi. 

4 To busslomme inkludert veilys lang Fv 890 

nedenfor Bjørkelia 

150   30   Området er nå regulert. Det må erverves grunn og 

etableres busslomme etter vegvesnets retningslinjer. 

Dersom tiltaket utføres i 2016 kan det søkes om 
trafikksikkerhetsmidler og da er kommunens andel 20 % 

dvs kr 30 tusen. 

5 Gatelys – etablering av målepunkt og 
ombygging av nett. 

2 000       1000   1000   Må gjennomføres innen 31.12.2018. Overslag fra Vk nett, 
kalkylen må oppdateres i 2016. 

6 Gatelys – utskifting til energibesparende 

armaturer. 

300        250   250  Når forbruket i framtiden skal måles kan dette føre til 

reduserte kostnader. 

7 Utarbeide skiltplan Tanabru      Overordnet plan for infoskilting. 

8 Luftjokdalen – asfalt 700       Asfaltering videre fra kryss v/caravanklubb, 1 km med 

bredde 3,5 meter 

9 Gáddegeaidnu – asfalt 100         Overslag ut fra asfaltpriser i 2011. 

10 Etablering av gatelys i Grenveien  100     7-8 gatelys i eksisterende stolper dersom VKN 
godkjenner en slik løsning. 

11 Etablering av gatelys i industriområdet   50    

12 Masjokdalen – bæreevne      Punktutbedringer og overvannsgrøfter. 

 

 
 

9.2 Handlingsplan driftstiltak 2014-2017 
  

Beløp i hele 1000. 
 

Pri Tiltak Total 2015 2016 2017 2018 Kommentar 

1 Energikostnader som følge av flere 

veilys 

  45 45 45 Dersom det gis trafikksikkerhetsmidler vil 

energikostnadene til veilys øke.  

2 Opprusting av Skiippagurraveien  100    Grøfting, fjerning av steiner som kommer opp i 

kjørebanen, reasfaltering. 

3  Systematisk skifting av pærer i gatelys   100   100   100   100    Overslag over kostnader. 

4  Reasfaltering      50   50   50   Veier med setningsskader og gamle grøftekutt som 

bør asfalteres før asfalten går i oppløsning. 

5 Grusing av jordbruksveier     100     100   Gruses og høvles annet hvert år 

6 Påminnelses skilter for 30 soner i 

sentrumsområdet må settes opp 

 20    Behov i innkjøringen til Lyngveien, Meieriveien, og 

Skaidiveien. I tillegg i Ringveien. 

 Opplysningsskilt må settes opp ved 

«veier» som ikke er betegnet som 

avkjørsel. 

      Vedtatt av kommunetyret. 

 Alle gangfelt må skiltes      Mangler kun i Ringveien på gatetunet. For 

oversiktens del bør det ikke settes opp mer skilt i det 

området.  

 Det må lages en oversikt over 

tilgjengeligheten til Tanaelva og 

aktuelle steder ved fjorden. 

 

     Tas inn i andre planer enn veiplanen. 

 Behovet for avfallsdunker og toalett 

som også holdes åpent i vintersesongen, 

spesielt ved rasteplasser og snuplasser, 

bør kartlegges. 

 

     Toalett må være oppvarmet. Krever ukentlig renhold 

og ettersyn 

  

 Det bør som en del av den fremtidige 

veiplanen utarbeides et kart over 

kommunale veier, 

jordbruksveier, og veier som ikke 

kommunale, men som pr i dag har 

     Kart over brøyterodene vedlegges planen. 

Kart over jordbruksveier vedlegges. 
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kommunalt veivedlikehold. 
 

Kostnadene som er stipulert ut fra tidligere priser. 

Drift- og vedlikeholdsinstruks 

Definisjoner 

Drift 

- Drift er en betegnelse på alle typer tiltak og arbeidsrutiner som er nødvendig for at en vei 

eller et veielement skal fungere som planlagt.  

- Driftsoppgaver har umiddelbar effekt for brukeren men resultatet av oppgaveløsningen har 

liten eller ingen restverdi. 

 

Vedlikehold 

- Vedlikehold er alle typer tiltak som er nødvendig for å opprettholde vegens fysiske og 

tekniske egenskaper på et fastsatt kvalitetsnivå.  

- Vedlikehold kan være reparasjon av skader planlagte periodiske tiltak.  

- Vedlikeholdsoppgaver gir langsiktige virkninger og påvirker levetiden til vegen. 

 

Generell beskrivelse 

Hovedprosessen omfatter drift, vedlikehold og ettersyn/kontroll av følgende områder:  

1. Drenering 

2. Veidekker 

3. Installasjoner og spesielle arbeider.  

4. Bruer og stikkrenner. 

5. Vinterarbeider.  

6. Vegbelysning.  

7. Trafikkskilt. 

8. Grøntarealer. 

 

 

 

Vedlikeholdsstandard 

Drenering (grøfter, kummer og rør) 

 
Åpne grøfter - rensk, driftsoppgaver 

Prosessen omfatter manuell og maskinell rensk av kanter og overvannsgrøfter, etterfølgende 

rengjøring samt eventuell opprydding og fjerning av masser. Arbeidet utføres periodisk. 

 

Utløsende standard: 

- Overvannsgrøfter skal renskes når dybden er mindre enn 30 cm, eller når de ikke oppfyller 

sin hensikt. Torvkanter som hindrer vannavrenning fra veien skal fjernes. 
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Stikkrenner og bekkeinntak. 

Prosessen gjelder arbeider med inspeksjon, rensk og spyling av stikkrenner. Videre arbeider 

forbundet med inn- utløp, samt reparasjoner og utskiftinger av stikkrenner ut- og innløps 

konstruksjoner. Ved utskifting av stikkrenner bør rør diameter vurderes. Erosjonsskader bør 

repareres før ny vintersesong setter inn. 

 

Utløsende standard: 

- Vannet skal til enhver tid være sikret fritt inn- og utløp.  

- Stikkrenner skal skiftes ut/repareres ved sammenbrudd, ved fare for sammenbrudd, når rør 

har glidd fra hverandre eller når setninger har resultert i at vann blir stående i renna. 

- Inspeksjon av stikkrenner og bekkelukking utføres alltid etter en flomsituasjon. 

 

Veidekker 

Grusdekker 

Prosessen omfatter lapping, høvling, støvbinding og oppgrusing i forbindelse med drift og 

vedlikehold av grusdekker.  

 

Utløsende standard for jevnhet: 

- Når grusdekket blir tynnere enn 5 cm i hjulspor eller skuldre, skal det påføres knust grus. 

- På veger med fartsgrense 50 km/t og høyere skal det lappes eller høvles innen 2 uker når 

hastigheten må senkes med mer enn 20 km/t i forhold til normal forsvarlig hastighet. Hvis 

klimatiske forhold gjør at høvling ikke kan utføres innen tidsfristen, skal til taket utføres så 

snart forholdene tillater det. 

- Grusdekket skal ha tverrfall på rettstrekninger og overhøyde i kurver som sikrer god 

vannavrenning. 

 

Utløsende standard for støvforhold: 

- Støvdemping settes i verk når en ikke ser bakenforliggende kjøretøy ved normal 

kjørehastighet eller ved oppstøving ved vær og vind. 

- Tiltaket bør uansett gjennomføres før klager innkommer. 

- På lite trafikkerte veger uten randbebyggelse og utenfor tettbebygde strøk kan kravet til 

støvdemping reduseres noe. 

 

Faste dekker 

Det blir ikke satt standard krav for hver enkel prosess under faste dekker. De forskjellige 

arbeidsprosessene er delt inn i følgende grupper: 

 

Drift av faste dekker 

Prosessen omfatter reparasjon som følge av slitasje eller skade på faste vegdekker, så som lapping, 

forsegling eller lokale opprettinger.  

 

Utløsende standard: 

- Hull som kan representere en fare for trafikanter og kjøretøyer, skal merkes omgående og 

repareres snarest og senest innen 1 uke. 

- Hull som ikke er direkte trafikkfarlige, skal repareres senest i løpet av 4 uker. 

 

Utløsende standard for sprekker: 

- Sprekker som er over 10 mm brede, må fuges. 
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Installasjoner og spesielle arbeider 

Reparasjon og vedlikehold av rekkverk. 

 

Utløsende standard: 

- Skadet rekkverk som kan representere trafikkfare, skal merkes omgående merkes og 

repareres innen 3 uker dersom de klimatiske forholdene tillater det. 

- Knekt stolper skal skiftes ut og løse stolper skal festes senest innen 3 uke. Om vinteren må 

utbedring skje så snart det er praktisk mulig. 

- Rekkverket skal utbedres når en utbøyning eller setning eller påkjørsel er trafikkfarlig. 

- Høyden bør justeres når gjenværende høyde mellom kjørebanekanten og topp av skinne er 

mindre enn 50 cm. 

- Avvik ut over standardens krav for utbøyning og høyde skal utbedres innen 6 måneder og 

helst før 10. oktober. 

 

Bruer og stikkrenner/kulvert 

Utbedring av vegbruer 
Ved omfattende reparasjonsarbeider, for eks på bærende elementer, kan det bli aktuelt å stenge brua 

over lengre/kortere tid. 

 

Utløsende standard: 

 

- Utløsende standard for spor og jevnhet i kjørebane er den samme som for faste dekker. 

- Fugebeslag må ikke ligge høyere enn teoretisk topp vegdekke (f.eks målt på rygg mellom 

hjulspor). 

- Rekkverk skal ikke ha større utbøyning enn 10 cm. Skader på rekkverk som kan være farlige 

for fotgjengere og bilister, skal merkes umiddelbart og utbedres innen 1 uke. 

- Ved mindre skade som medfører at brua må stenges, skal reparasjon være igangsatt i løpet 

av 1 dag og hvis det er praktisk mulig, skal trafikken settes på i løpet av 1 uke. 

Vinterarbeider 

Brøyting 

- Rådmannen styrer oppstartstidspunktet for første gangs brøyting hver vinter  

- Brøyting iverksettes når snødybden er 10 cm tørr snø, eller 5 cm våt snø. 

- Veiene skal være gjennombrøytet innen kl 07:00 på hverdager, og ferdig brøytet innen kl 

08:00. 

- På lørdager og helligdager skal veiene være gjennombrøytet innen kl 08:00, og ferdig 

brøytet innen kl 09:00. 

- Ved stort snøfall/sterk vind prioriteres hovedveier og veier til ambulanse, brannvesen først. 

- Gang- og sykkelveier/fortau brøytes parallelt med tilstøtende veier. 

- Det skal ikke lagres snø i siktsoner i kryss og avkjørsler. 

- Skilt skal rengjøres innen 1 døgn etter avsluttet brøyting/snøvær. 

 

Strøing 

- Strøing iverksettes så snart som mulig når det har blitt glatt, eller preventiv strøing når 

mildvær er meldt. 

 

Høvling av is 
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- Høvling utføres i mildværsperioder. 

- Før snøen går i oppløsning om våren skal issålen høvles ned. 

 

Tining, merking og annet driftsarbeid 

- Prosessen omfatter alle arbeider med tining og oppstaking av stikkrenner, sluk og andre 

anlegg. Videre inngår merking før vinteren av stikkrenner og sluk, samt oppsetting og 

nedtaking av brøytestikk. Arbeidsprosessen kan deles i brøytestikk, tining og merking av 

stikkrenner og sluk. 

 

Brøytestikk 
- Settes opp for å angi ytterkant av vegbanen for brøytemannskapet, og for å fungere som 

optisk ledning under vanskelige kjøreforhold. Arbeidene bør være utført innen 10. oktober. 

Arbeidet kan utføres av den enkelte brøyteentreprenør. 

 

Tining av stikkrenner og sluk, vannavledning 

- Oppgraving av innløp til veirør skal igangsettes i god tid før forventet vårløsning. Fra 

stikkrenner ledes vann ut til sidene i grøfter. 

 

Merking av stikkrenner og sluk . 

- Arbeidene skal utføres før vintersesongen setter inn, og senest innen 10.oktober. Nedtaking 

utføres så snart stikker lar seg løsne, etter/under vårløsningen. 

 

Veibelysning 

Veibelysningen er etablert av trafikksikkerhetsmessige årsaker og som generell trivselsfremmende 

tiltak. 

 

Reparasjon av lyspunkt 

Hver høst etter at Varanger Kraft har slått på strømmen til lysene skal det sjekkes om lyspunkt 

fungerer. Mørke lyspunkt skal utbedres. Ved senere melding om punkt som ikke lyser settes de opp 

på en arbeidsliste og utbedres innen utgangen av påfølgende måned.  

 

Utløsende standard 

- Enkeltpunkt bør utbedres i løpet av påfølgende måned. 

- Hele lysserier skal utbedres innen 1 uke, eller så snart det er praktisk mulig av hensyn til 

tilgjengelig utstyr og entreprenør. 

Trafikkskilt 
Prosessen omfatter levering, montering, inspeksjon og vedlikehold av skilt og kantstolper 

  

Reparasjon og renhold av skilter og kantstolper 
Om våren etter teleløsning skal skiltene systematisk kontrolleres.  

 

Utløsende standard: 

- Skilt skal normalt kunne leses på 50 m avstand. 

- Skilt som er synlig skjeve, skal utbedres i løpet av to måneder. Skilt som er borte eller ikke 

kan leses, skal utbedres senest i løpet av en uke, eller så snart skilt kan leveres.  

- Skilt som har stor trafikksikkerhetsmessig betydning skal utbedre umiddelbart. 

- Øvrige skilt som ikke tilfredsstiller kravene til lesbarhet, skal skiftes innen l. september. 

- Skadede kantstolper skal utbedres etter brøytesesongen. 
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Grøntarealer 

Prosessen omfatter klipping og rydding av grønt arealer, herunder reparasjon og gjødsling, samt i 

stand setting etter skader herunder ras og flom. 

Arbeidsprosessen kan deles i plener og opparbeide grønt arealer, kantslått og krattrydding, 

vegskråninger og skjæringer. 

 

Plener og opparbeidede grønt arealer. 

Små maskiner kan få problemer med høyt gress, ved å klippe oftere kan man eliminere behovet for 

oppsamling og bortkjøring av gresset. 

 

Utløsende standard for plener: 

- Gresshøyde i sentrumsområde, trafikkøyer og rasteplasser skal ikke overstige 10 cm. 

 

Kantslått og krattrydding: 

Behovet er størst der grener fra store trær henger inn i siktesoner, og der det er tett bunnvegetasjon i 

sikte områder ved vegkryss o.1. 

 

 

Utløsende standard: 

- Vegetasjon på gressarealer mellom bilvei og gang- og sykkelbaner skal ikke være høyere 

enn 50 cm. 

- I foreskrevne frisiktsoner i innkurver og kryss skal gress- og kratthøyde ikke være høyere 

enn 50 cm over kjørebanen. 

- Vegetasjonen skal ikke redusere sikt i kryss eller sikt til skilt. 

- Der vegetasjonen forventes å bli over 50 cm, skal det klippes en gang pr år. 

 

 

Rasteplasser/toalett 

I sommermånedene skal rasteplasser ettersees og toalett rengjøres systematisk. Toalett holdes 

avstengt om vinteren. 
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Vedlegg 2 

Nærmere beskrivelse av jordbruksveier 

 

Vei fra X Fv 98 til Golggotjohka 

Veiformål:    Opparbeidet som jordbruksvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenn trafikk 

Vei lengde totalt:   1,8 km 

Vei lengde jordbruksformål:  1,6 km 

Veidekke:    Grus  

Veibredde:    3 m 

Stikkrenner:  Ingen 

Bru:     l stk med armert betongplate støpt på DIP bjelker 

Grøfter:    Delvis, mye vegetasjonsvekst mot veiskulder 

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Antatt vedlikeholdt av grunneierne. 

Jordbrukseiendommer:  Ja, store jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdsbruk  

Merknader:  Eksisterende rekkverk er av planker og bør snarest skiftes til rekkverk 

av stål. Det er et relativt høyt fall ned i elva, så utforkjøring på brua 

kan føre til en alvorlig ulykke. 

 

 

Vei fra X Fv98 til Golggotjeakkit (gartneriveien) fra øverste husstand 

Veiformål:    Opparbeidet som jordbruksvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenn trafikk 

Vei lengde totalt:   2,1 km 

Vei lengde jordbruksformål:  0,9 km 

Veidekke:    Grus, ok standard, lite hullet 

Veibredde:    3 – 3,5 m 

Stikkrenner:    Ingen 

Grøfter:    Delvis, mye vegetasjonsvekst 

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Antatt vedlikeholdt av grunneierne. 

Jordbrukseiendommer:  Ja, jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdbruk  

Merknader:    Ikke behov for standardhevning 

 

 

Vei fra X Fv98 - vestre Seida (sør for Mohkeveaijelva) 

Veiformål:    Opparbeidet som jordbruksvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbrukstrafikk 

Veilengde totalt:   ca 0,9 km 

Veilengde jordbruksformål:  ca 0,35 km 

Veidekke:    Grus i hjulspor, for øvrig er veg dekke befengt med vegetasjon  

Veibredde:    Ca 2,5 m 

Stikkrenner:   Generell 

Grøfter:      

Skilting:     

Vedlikehold:    Antatt vedlikeholdt av grunneiere 

Jordbrukseiendommer:  Ja, flere eiendommer som høstes 
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Merknader:    Ikke behov for standardhevning 

 

 

Vei til Gorzi fra søndre Luftjok 

Veiformål:    Jordbruksvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbrukstrafikk 

Veilengde totalt:   Ca 1 km 

Veilengde jordbruksformål:  Ca 1 km 

Veidekke:    Grus/sand 

Vei bredde:    2,5 – 3 m 

Stikkrenner:    Ingen 

Bru:     1 stk over Luftjok 

Grøfter:    Delvis 

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Vedlikeholdes av grunneierne. 

Jordbrukseiendommer:  Ja, eiendommer som høstes tilknyttet flere bruk.  

Merknader:    Ikke behov for standard hevning. 

 

 

Vei fra Luftjok til søndre Luftjok 

Veiformål:    Jordbruksvei. 

Trafikkgrunnlag:   Jordbrukstrafikk 

Veilengde totalt:   1,1 km 

Veilengde jordbruksformål:  1,1 km 

Veidekke:    Grus 

Veibredde:    Ca 3 m 

Stikkrenner:    Antall 2 stk. 

Grøfter:    Ja, stedvis uten grøftekanter. 

Fartsgrense:    Generell. 

Øvrig skilting:   Ingen. 

Vedlikehold:    Vedlikeholdes av grunneierne 

Jordbrukseiendommer:  Ja, eiendommer som høstes.  

Merknader:    Ikke behov for standard hevning. 

 

 

Vei fra X Fv895 opp Polmakdalen  

Veiformå1:    Antatt opparbeidet som bygde vei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenn trafikk 

Veilengde totalt:   5,4 km 

Veilengde jordbruksformål:  2,8 km (skogsvei) 

Veidekke:    Grus med stedvis sand, veien fremtrer stedvis hullet 

Veibredde:    3,5 - 4 m 

Stikkrenner:    Antall 5 stk. 

Grøfter:  Ja, noe vegetasjonsvekst, stedvis mangler grøfter mot langsgående 

bakkekant  

Fartsgrense:    50 km/t 

Øvrig skilting:   Skilt 146 sauer 

Vedlikehold:    Kommunalt, kun sommer 

Jordbrukseiendommer:  Ja, store eiendommer som høstes av ulike bruk 

Merknader:  Gruses ved bevilgning. Grøftes ved behov. 
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Vei fra X E6 til vestre Skiippagurra (Hedeguohppi) 

Veiformål:    Opprinnelig opparbeidet som bygdevei 

Trafikkgrunnlag:  Jordbruks- og allmenn trafikk, adkomstvei til tidligere festivalområde 

Veilengde totalt:   ca. 1 km 

Veilengde jordbruksformål:  ca 1 km 

Veidekke:    Grus  

Veibredde:    3,5 - 4 m 

Stikkrenner:    Antall 2 stk. 

Grøfter:    Ja 

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Kommunalt sommervedlikehold 

Jordbrukseiendommer:  Ja, eiendommer som høstes, veien er også transportvei for innhøsting 

av eiendommer vest for E6. 

Merknader:   

 

 

Vei fra X E6 til Hillagurra moen (Brunvoll) 

Veiformål:  Antatt opprinnelig opparbeidet som jordbruksvei  

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenntrafikk 

Veilengde totalt.   1,7 km 

Veilengde jordbruksformål:  1,7 km 

Veidekke:    Grus, stedvis sand 

Veibredde:    varierende 3 - 3,5 m 

Stikkrenner.    Antall 1 stk. 

Grøfter:    Ja, stedvis uten grøftekanter, vegetasjonsvekst.  

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   202 vikeplikt, 320 akseltrykkgrense, 146 dyr (sau)  

Vedlikehold:    Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien  

Jordeiendommer:   Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk.  

Merknader:  Ikke behov for standard hevning. Behov for parkeringsplass ved E6 

som brøytes i scootersesongen. 

 

 

Vei fra boligfelt Sirma til Bjellemyra 

Veiformål:    Antatt bygd som bygdevei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport 

Veilengde totalt:   1,8 km  

Veilengde jordbruksformål:  1,8 km 

Veibredde:    3 m 

Vegdekke:    Sand blandet grus, ujevn vegbane  

Stikkrenner:   Antall 3 stk 

Grøfter:    Ja  

Fartsgrense:    30 km/t 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Opprustet i 2010 av kommunen  

Jordeiendommer:   Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk.  

Merknader:    Ikke behov for standard hevning. 

 

 

Vei fra X Fv890 til Austertana (gammelveien) 

Veiformål:    Antatt bygd som bygdevei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport 
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Veilengde totalt:     km  

Veilengde jordbruksformål:    km 

Veibredde:    3-4 m 

Vegdekke:  Sand blandet grus, ujevn vegbane  

Stikkrenner:   

Grøfter:    Ja, stedvis vegetasjonsvekst 

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Ingen vedlikehold  

Jordeiendommer:   Ja?  

Merknader:    Ikke behov for standard hevning. 

 

 

Vei fra Rv 890 til Hana bru Nordre Luftjok 

Veiformål:    Antatt bygd som bygde- og jordbruksvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks-, allmenn- og offentlig trafikk 

Veilengde totalt:   8,6 km 

Veidekke:    Grus, noe hullet hardt slitelag 

Veibredde:    ca 4 m 

Stikkrenner:    22 stk. 

Kulvert:    1 stk, mangler rekkverk 

Bru:     1 stk dimensjonert trebru på DIP bjelker av stål 

Grøfter:    Ja, enkelte områder med vegetasjons vekst 

Fartsgrense:    60 km/t 

Øvrig skilting:   202 vikeplikt, nr. 102 farlig sving 

Vedlikehold:    Kommunal sommer/vinter. 

Jordbrukseiendommer:  Ja, eiendommer som høstes tilknyttet flere store gårdsbruk  

Merknader:  Kulvert mangler rekkverk og må i stand settes. Setninger i vegbanen 

over noen stikkrenner. 5 stk. stikkrenner halvfull av grus- og 

jordmasser. En renne deformert bør utskiftes. Veien har en del 

allmenn- og offentlig trafikk slik at fast dekke bør vurderes på sikt. 

Bru over Hana må istandsettes med lengre og kraftigere rekkverk. 

 

 

 

Fra X Rv890 - Basavzi 

Veiformål:    Antatt bygd som kommunal anleggsvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenn trafikk 

Veilengde totalt:   0,6 km 

Veilengde jordbruksformål:  ca 0,4 km 

Veidekke:    Grus 

Veibredde:    Ca 2,5 – 3 m 

Stikkrenner:   Ingen  

Grøfter:   Delvis, gjengrodde grøfter med vegetasjonsvekst, gress/småbjørk  

Skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Kommunalt, sommertid 

Jordbrukseiendommer:  Ja, en eiendom som høstes 

Merknader:    Ikke behov for standardhevning 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 651 

Arkivsaksnr: 2014/2513-0 

Saksbehandler:  Øystein Solaas 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 117/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 72/2014 13.11.2014 

 

Beholde gravemaskin som var planlagt solgt 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 117/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Den lille beltegravemaskinen selges ikke, men beholdes inntil videre for bruk i prosjekter som 

utføres i egenregi. 

Manglende salgsinntekt medfører ikke ekstra låneopptak. 
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Saksopplysninger 

I investeringsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å kjøpe ny brukt traktorgraver som skulle 

erstatte den gamle traktorgraveren og den minste gravemaskinen. 

I tiltaket ble det beskrevet at framtidens behov for kommunen er en beltegravemaskin og en 

hjulgående. 

Den gamle traktorgraveren er solgt, mens den lille beltegravemaskinen fortsatt er i bruk. 

Vurdering 

De siste årene har BA utført flere mindre prosjekter i egenregi, blant annet utskifting av 

vannledning i Horma og legging av ny vannledning til Polmak. Denne arbeidsformen viser seg å 

være lønnsom ved at investeringskostnadene blir lavere og at månedsverkene som brukes på 

investeringsprosjektene ikke belastes selvkostregnskapet direkte. 

Utbygging av nyanlegg er også med på å opprettholde kompetanse hos de involverte ansatte.  

 

Da det ble besluttet å investere i gravemaskin var planen at alt arbeid med infrastruktur til nytt 

næringsområde skulle konkurranse utsettes. Etter at vi så prisnivået i den første anbudsrunden 

har vi besluttet å utføre deler av prosjektet i egenregi. Det vil da være nødvendig å ha to 

beltegående gravemaskiner. 

 

Salg av gravemaskinen måtte ifølge investeringsbudsjettet innbringe kr 230 000 for at 

investeringen skal holde seg innenfor budsjettet. 

Ved å utføre deler av prosjektet infrastruktur til nytt næringsområde i egenregi, vil besparelsen 

på dette overstige nevnte beløp. 

 

Rådmannen anbefaler at den lille beltegravemaskinen beholdes inntil videre for bruk i prosjekter 

i egenregi. Endringen medfører ingen ekstra låneopptak.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2013/2122-0 

Saksbehandler:  Sissel Marie Saua 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 115/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 73/2014 13.11.2014 

 

Budsjettregulering, ny korrigert sak 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 115/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Budsjettet reguleres som tabellen under viser.  

 

  Drift   

Ansvar Tekst Beløp 

Nettoøkning i driftsbudsjettet   

2120 Uforutsette utgifter spesialundervisning 220 000 

2440 Feil grunnlag private barnehager 650 000 

3000 Kommunal medfinansiering 300 000 

4040 Mindre refusjon ress.krevende brukere 140 000 
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4040 Økte kostnader kjøkkentjenester 200 000 

4060 Økte kostnader kjøkkentjenester 200 000 

4060 Lokal bostøtte Kst 6/2014 200 000 

5060 Mindre refusjon ress.krevende brukere 350 000 

6100 Frivillighetssentral Kst 8/2014 80 000 

6100 Frisklivsentral Kst 9/2014 100 000 

8080 Parkeringsplass Sirma 30 000 

9000 Svikt skatteinntekter 879 000 

9000 For mye budsjettert eiendomskatt annen eiendom 348 058 

9000 For lite budsjettert eiendomsskatt boliger og fr.boliger -361 839 

  Sum økte utgifter 3 335 219 

  Til disposisjon 771 939 

Finansiering   

1000 Lavere aktivitet enn forutsatt -400 000 

1230 Samisk språkutvikling -205 000 

1240 Differanse vakant studiesenter -100 000 

4000 Innsparinger -350 000 

5080 Mindreforbruk Nav -350 000 

6000 Innsparing utviklingsavdeling -300 000 

9030 Renta har holdt seg på 2,25. Budsjett 2,5 -400 000 

9050 Tilbakebet pensjon 2013 -1 752 158 

9050 Restpott lønnsvekst -250 000 

  Sum økte inntekter -4 107 158 

      

      

  Investeringer   

Ansvar Tekst Beløp 

Nettoøkning i investeringsbudsjettet   

  Fibernett Tanabru/langnes Kst 28/2014 2 000 000 

  Innskudd ny pensjonsording 5 400 000 

  Sun investeringer 7 400 000 

Finansiering   

  Låneopptak Kst 28/2014 -2 000 000 

  Salg/leie av flerbrukssenter til TKE -1 500 000 

  Salgsinntekt Polmak  aldershjem -500 000 

  Momskompensasjon investeringer -3 400 000 

  Sum finansiering -7 400 000 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Sak om budsjettregulering var oppe i kommunestyret den 9/10-14. Det ble da vedtatt å utsette 

behandlingen fordi saken inneholdt flere feil. Det lages en helt ny sak. 

 

I kommuneloven §45 om årsbudsjettet heter det i nr 2 at ”Kommunestyret og fylkestinget vedtar 
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selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

formannskapet eller fylkesutvalget.”  

Meldte behov for budsjettregulering i driftsbudsjettet 2014 

Budsjettet er stramt og halvårsrapporten viser at vi ikke har så mye å gå på. Det har derfor ikke 

vært åpnet for å melde inn annet enn akutte behov. Det er innført reise og innkjøpsstopp. 

Virksomhetene har fått beskjed om å regulere budsjettet innenfor egne rammer.  

 

Tiltak som ikke kan dekkes innenfor egne rammer: 

Boftsa skole har hatt store utgifter til spesialundervisning. Dette er behov som har blitt avdekket 

etter at budsjett 2014 ble vedtatt. De har ikke noen mulighet til å dekke dette innenfor egne 

rammer. Beregnet økning 220 tusen. 

 

Det er brukt feil tall i beregning av tilskudd til private barnehager. Vi har beregnet økningen til 

650 tusen.  

 

Utgiftene til kommunal medfinansiering blir høyere enn budsjettert. Dette belaster legestasjonen 

sitt budsjett. Beregnet økning 300 tusen. 

 

Det statlige tilskuddet til ressurskrevende brukere utbetales året etter beregningsåret. Det vil si at 

tilskuddet som skal inntektsføres i 2014 blir utbetalt i 2015. I statsbudsjettet for 2015 er det 

foreslått å heve innslagspunktet fra 1 010 000 til 1 080 000 pr bruker. For oss vil det bety en økt 

kostnad på 490 tusen.  

 

Det er inngått ny avtale med Helse Finnmark om kjøkkendrift. Det har ført til økning i 

kostnadene for Tana kommune.  Beregnet økning 400 tusen. 

 

Til opparbeiding av parkeringsplass Sirma trengs det 30 tusen.  

 

Skatteinntektene svikter i hele landet. Det betyr at skatteanslaget ble justert ned i revidert 

nasjonalbudsjett. Dette er et tap kommunene må dekke selv. Det er alltid en justering av 

skatteanslaget ved revidert nasjonalbudsjett. I 9 av 10 tilfeller fører det til økning av 

skatteanslaget og en påplussing til kommunene. I år gikk det andre veien. Vi har beregnet 

svikten til 879 tusen.  

 

Finregning viser at eiendomsskatten er budsjettert noe feil. Samlet er det en liten økning på nær 

14 tusen. 

 

Vedtak som er gjort i løpet av året som er vedtatt dekt ved budsjettregulering er Lokal bostøtte 

kr 200 tusen, Frivillighetssentral kr 80 tusen og Frisklivsentral kr 100 tusen. I tillegg er det 

vedtatt utbygging av fibernett Tanabru – Langnes og innskudd i ny pensjonsordning. Dette er 

investeringstiltak som reguleres inn i investeringsbudsjettet.  

 

Finansiering av tiltak som ikke kan dekkes innenfor egne rammer: 

Politisk nivå har hatt lavere aktivitet enn forutsatt. Foreslått omdisponert 400 tusen 

Samisk språkutvikling kan avgi 205 tusen. En stilling har vært delvis vakant i studiesenteret og 

det frigjør 100 tusen. Forventet mindreforbruk/innsparinger på pleie og omsorg fellestiltak er 

350 tusen. Nav går mot mindreforbruk på 350 tusen. Utviklingsavdelingen har hatt noe vakanse 

og andre innsparinger som frigjør 300 tusen. Renta har holdt seg lavere enn budsjettert, 

innsparing 400 tusen. Vi fikk tilbakebetalt pensjon som skulle vært inntektsført i 2013. Dette 

utgjør 1 752 tusen. Deler av lønnspotten er fordelt. Resten 250 tusen foreslås ”inndratt”. Dette 

medfører at virksomhetene må finne dekning for noe av lønnsøkningen innenfor egne rammer. 
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Meldte behov for budsjettregulering investeringsbudsjettet 

I sak 28/2014 om utbygging av fibernett ble det vedtatt: 

Tana kommune vil prioritere utbygging av fibernett på strekningen Tana bru til Langnes 2024. 

Det søkes om tilgjengelige midler fra staten/fylkeskommunen som andel av 

utbyggingskostnadene. 

Det bevilges 2. mill. kr. til formålet som lånefinansieres i forbindelse med årets 

budsjettregulering i juni. 

Formannskapet gis fullmakt til å følge opp saken videre. 

 

I forbindelse med overgang til Klp forsikring må Tana kommune skyte inn et 

egenkapitaltilskudd på kr 5 400 000. i Kst sak 65/2014 ble det vedtatt langtidsutleie av 

flerbrukssenteret til Tana kommunale eiendomsselskap for 1 500 000 som betales i 2014 og 

brukes som delfinansiering av egenkapitalinnskuddet. Resten 3 900 000 finansieres ved 

inntekter fra salg av Polmak aldershjem og inntekter fra momskompensasjon.  

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 031 

Arkivsaksnr: 2014/2490-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 118/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 74/2014 13.11.2014 

 

Politisk organisering i Tana kommune etter kommunestyrevalget i 2015 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 118/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

1. Antall representanter i kommunestyret settes til 19 representanter med virkning fra 

kommende valgperiode (2015 - 2019). 

 

2. Antall medlemmer i formannskapet settes til 5 medlemmer 

 

3. Kommunen viderefører hovedutvalgsmodellen med to hovedutvalg med 5 medlemmer i 

hver: 

 Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 

 Hovedutvalg for natur og næring.  
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Prinsippet om å oppnå mest mulig gjennomgående representasjon i hovedutvalgene 

videreføres sånn som i dag, for å sikre en helhetlig tenking om kommunen i 

hovedutvalgene. 

 

 
 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til vedtak i kommunestyret sak 84/2013 der det ble satt ned en arbeidsgruppe som 

skulle se på den politiske organiseringen. Arbeidsgruppas mandat var å vurdere å endre antall 

representanter i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg og om antall hovedutvalg skulle 

reduseres.  

 

Arbeidsgruppa hadde møte den 21. oktober 2014. Til stede var ordfører Frank M. Ingilæ, leder 

av HOU Per Ivar Stranden, leder av MLU Ulf T. Ballo og opposisjonsrepresentant Tone O. 

Kollstrøm. OKU-leder Solbjørg Ravna hadde meldt forfall. Frode Gundersen var sekretær.  

 

 

Kommunestyrets sammensetning  
Kommunestyrets sammensetning reguleres av kommunelovens § 7. Kommunestyrets og 

fylkestingets sammensetning. Kommunestyrets antall skal være et ulikt tall, som fastsettes slik 

for Tana kommune - Ikke over 5000 innbyggere, minst 11. 

 

Videre stå det i koml.§ 7-3  

Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember i 

nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 

 

Arbeidsgruppas vurderinger er at antall representanter i kommunestyret fra kommende 

valgperiode 2015 – 2019 reduseres fra 23 til 19.  

 

Ved en reduksjon i antall representanter i kommunestyret vil da føre til at listeforslag til 

kommunevalget ved 19 representanter vil kunne inneholde inntil 25 navn (19+6). Dette 

reguleres av valgloven § 6-2 som sier at det skal være minst 7 kandidater på et listeforslag, mens 

det maksimale antallet er antall kommunestyrerepresentanter som skal velges, med et tillegg av 

inntil seks andre navn. Når det skal velges 11-23 kommunestyrerepresentanter kan inntil 4 

kandidater på listeforslaget gis et stemmetillegg (forhåndskumulert). 

-�87�-



 

Hvis det er 8 kommunevalglister vil omkring 200 personer være på valg til kommunestyret i 

Tana kommune. Det var 2310 stemmeberettigede ved kommunevalget i 2011 

 

 

Om endringer i formannskapet og hovedutvalg  

 

Arbeidsgruppa forslår at antall medlemmer i formannskapet (planutvalg, adm.utvalg og 

valgstyret) endres fra 7 til 5 medlemmer. Antall hovedutvalg endres fra 3 til 2 og antall 

medlemmer fastsettes 5 i hver av hovedutvalget.  

 

Kommunelovens § 8 har bestemmelser om formannskapet. Kommunestyret selv velger 

formannskap med minimum 5 medlemmer. Formannskapet skal som minimum behandle 

økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Annen myndighet kan også tildeles. 

 

Kommuneloven § 10 har bestemmelser om faste utvalg og komiteer. Kommunestyret kan selv 

opprette faste utvalg og i slike utvalg skal det være minst tre medlemmer. Det er stor frihet mht 

å tildele myndighet, og faste utvalg kan når som helst omorganiseres eller nedlegges. 

 

 

Formannskapets medlemmer kan bestemmes i forbindelse med konstituering. 

 

Hovedutvalg kan opprettes og nedlegges i forbindelse med konstituering. Det kan likevel være 

en fordel om dette er sånn noenlunde avklart før kommunevalget 2015. 

 

 

Ansvarsområder: 

 

Formannskapet utgjør planutvalg, administrasjonsutvalg og valgstyre som tidligere. 

 

Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 

 Vil få ansvaret for kultur som i dag ligger i OKU, jfr. OKU sitt reglement 

 Vil få ansvaret for oppvekst som i dag ligger i OKU, jfr. OKU sitt reglement 

 Vil få ansvaret for de oppgavene som i dag ligger i HOU, jfr. HOU sitt reglement 

 

Hovedutvalg for natur og næring. 

 Vil få ansvaret for utmark, miljø og landbruk som i dag ligger i MLU, jfr. MLU sitt 

reglement. 

 Vil i tillegg få ansvaret for næringsfondet som i dag ligger i næringsfondet, jfr. 

Næringsfondet sitt reglement. Det må tas stilling til om næringslivsrepresentanter skal 

tiltre under behandling av næringsfondssaker. 

 

Deler av økonomisk besparelse som følge av reduksjon av folkevalgte og utvalg bør brukes til å 

gi lokaldemokratiet bedre vilkår. Det kan være frikjøpsordning for utvalgsledere og representant 

for største partigruppering i opposisjonen. Det kan være å forbedre godtgjørelsesreglementet 

eller støtten til de politiske partiene/lister som er representert i kommunestyret.  

Reglementer som berøres revideres og behandles som egen sak i kommunestyret 

 

Reglementer må revideres ihht organiseringen som blir vedtatt. 
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Vurdering 

Dette forslaget vil gi økonomisk besparelse både på grunn av færre representanter og utvalg. Det 

er antatt at det kan være rundt kvart million i besparelser på årsbasis. 

 

En annen konsekvens er at det vil bli være flere stemmer bak hver folkevalgt i kommunestyret. 

Ved siste kommunevalg fikk for eksempel et listeforslag en representant med 55 stemmer, mens 

en annen liste fikk inn to representanter med 114 stemmer. Bak det sist innvalgte mandatet i 

kommunestyret var det færre enn 40 stemmer. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010 

Arkivsaksnr: 2014/1550-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgstyret 22/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 75/2014 13.11.2014 

 

Fastsetting av valgdager og åpningstider på valgtinget - Kommunestyrevalget 

og fylkestingsvalget 2015 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 22/2014 i Valgstyret - 06.11.2014  

Behandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

I medhold av valglovens § 9-2 (2) vedtar kommunestyret å holde kommunestyrevalg og 

fylkestingsvalg også søndag 13. september 2015 i krets 03 - Tana bru, 04 - Austertana og 

05 - Boftsa. 

 

I medhold av valglovens § 9-3 (2) vedtar kommunestyret følgende åpningstider for 

kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015: 

 

 

Stemmekrets 

Åpningstid 

Søndag 13. sept. 

Åpningstid 

Mandag 14. sept. 
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01 Sirma stengt kl. 10:00 – 18:00 

02 Polmak/Båteng stengt kl. 10:00 – 18:00 

03 Tana Bru kl. 15:00 – 20:00 kl. 09:00 – 18:00 

04 Austertana kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 

05 Boftsa kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 

06 Polmak/Alleknjarg stengt kl. 10:00 – 18:00 
 

 

 

 

Saksopplysninger 

I statsråd 6. juni i år er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 

fastsatt til mandag 14. september 2015. 

 

Fastsetting av valgdag og tid og sted for stemmegivningen reguleres etter § 9-2 og § 9-3 i 

valgloven. Hvert enkelt kommunestyre kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, 

vedta at det på ett eller flere stemmekretser i kommunen skal holdes valg også søndag 13. 

september. Jf. valgloven § 9-2 (2) Fastsetting av valgdag skal vedtaket treffes senest samtidig 

med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere 

enn kl. 21. 

 

Valgstyret fastsetter hvor mange stemmekretser kommunen skal ha (sak i valgstyret 06.11.14), 

og forslaget her er at valgstyret vedtar å opprettholde de seks stemmekretsene fra de foregående 

valgene også ved valget i 2015.  

 

Todagersvalg og åpningstider  

Fra og med valget i 2009 har Tana kommune hatt todagersvalg i samtlige stemmekretser. Ved 

valgene i 2009, 2011 og 2013 har stemmekretsene hatt samme åpningstid på valgdagen mandag 

kl. 10-18. Unntaket her er Tana bru krets som i 2013 hadde åpent kl. 08-18. I 2009 var det lik 

åpningstid på søndag i alle kretser, kl. 12-20, mens ved valgene i 2011 og 2013 hadde Tana bru 

krets åpent kl. 12-20, mens resten av kretsene hadde åpent kl. 15-18.  

 

Etter hvert valg gjennomføres det en evaluering med ledere i stemmestyrene. Ved de tre siste 

valgene har valgstyresekretariatet spesielt bedt om tilbakemeldinger i forhold til todagersvalg og 

åpningstider. Her følger en kort oppsummering fra kretsene etter valget i 2013: 

 Sirma: OK med todagersvalg og åpningstid 

 Polmak/Båteng: 25 stemte på søndag. Kanskje det kun er nødvendig med valgting på 

mandag.  

 Tana bru: Nødvendig med todagersvalg. Bra med tidlig åpning på mandag. 

 Austertana: Bra åpningstid og todagersvalg. 

 Boftsa: Bra åpningstid og todagersvalg. 

 Polmak/Alleknjarg: Kun 22 stemte på søndag. Stiller spørsmål om det er nødvendig med 

valgting i kretsen.  

 

Tar en utgangspunkt i avgitte ordinære valgtingsstemmer for samtlige kretser viser den at det 

ved kommunestyrevalget i 2011 i snitt var 34 % som stemt på søndag og 66 % på mandag. Ved 

stortingsvalget i 2013 stemt 39 % på søndag og 61 % på mandag.  
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Vurdering 

Kommunestyret skal i denne saken bestemme om kommunen skal ha todagersvalg i samtlige 

stemmekretser, noen som har vært vanlig i de tre siste valgene, eller om det kun skal være 

søndagsåpne valglokale i noen av kretsene. I tillegg skal kommunestyret ta stilling til om en skal 

videreføre åpningstidene fra foregående valg eller om en skal gjøre justeringer i denne. 

Rådmannen legger fram to alternative forslag på todagersvalg/åpningstider. Rådmannen mener 

at alternativ 1 vil gi velgere tilstrekkelig mulighet til å avgi sin valgtingsstemme. 

Kommunestyret kan i tillegg velge å opprettholde åpningstidene fra forrige valg.  

 

Det har de siste årene vært en nedgang i antall stemmeberettigede i Tana (manntallsførte), og ser 

en spesielt på de minste kretsene Sirma, Polmak/Båteng og Polmak/Allkenjarg er det så vidt 

over 100 manntallsførte i hver av kretsene. For hver av kretsene mottas det omtrent 60 

valgtingstemmer. Ut av disse mottas omtrent 25 valgstingsstemmer på søndag i hver av 

kretsene. Legger en til grunn tilbakemeldinger fra lederne i stemmestyrene i disse kretsene, bør 

kommunestyret vurdere om det er nødvendig å holde åpent på søndag i krets 01- Sirma, krets 02 

- Polmak/ Båteng og krets 06 - Polmak/Alleknjarg.  

 

Åpningstiden for forhåndsstemmegivning (fra 10.aug til siste fredag før valgdagen) har de siste 

valgene vært man.-fre. kl. 09-15. Valgstyret skal på et senere tidspunkt bestemme åpningstiden 

forhåndsstemmegivningen. For å avhjelpe at det ikke holdes søndagsåpent i krets 01, 02 og 06, 

kan et forslag ovenfor valgstyret være å holde forhåndsstemmegivning også to lørdager i slutten 

av forhåndsstemmeperioden (for eksempel lørdag 29. aug. og 5. sept. kl. 10-14). I tillegg kan en 

vurdere å ha kveldsåpent forhåndsstemmelokale et par dager den siste uken før valget.   

 

Kommunestyret bør også vurdere om det er nødvendig å åpne valglokalet i krets 03 - Tana bru 

allerede kl. 12:00 på søndag. Valglokalet i kretsen har ved de to siste valgene hatt åpent kl. 12 - 

20 på søndag. Ser en på de siste tre valgene er det mellom 220 - 250 som avlegger sin 

valgtingsstemme på søndag i kretsen. Det betyr at det i snitt er to minutter mellom hver velger. 

Et forslag er å begrense åpningstiden i Tana bru krets på søndag slik at valglokalet har åpent fra 

kl. 15:00 - 20:00 på søndag. Ved en slik åpningstid vil det i snitt være ca. ett minutt mellom hver 

velger som avlegger sin valgtingsstemme. Det vil trolig ikke bli de store kødannelsene ved å 

begrense åpningstiden. Tilbakemelding fra Tana bru krets er at de ofte er størst trykk og noen 

kødannelse i timene rett før stengetid på mandag.   

 

Dersom kommunestyret velger å gå for todagersvalg kun i de største kretsene og begrense 

åpningstiden noen på søndag i Tana bru krets, vil det gi en besparelse i godtgjørelse til 

stemmestyrene, kjøregodtgjørelse og matutgifter. 

 

 

Rådmannens forslag: 

 

Alternativ 1 

1. I medhold av valglovens § 9-2 (2) vedtar kommunestyret å holde kommunestyrevalg og 

fylkestingsvalg også søndag 13. september 2015 i krets 03 - Tana bru, 04 - Austertana og 

05 - Boftsa. 

 

2.  I medhold av valglovens § 9-3 (2) vedtar kommunestyret følgende åpningstider for 

kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015: 

 

 

Stemmekrets 

Åpningstid 

Søndag 13. sept. 

Åpningstid 

Mandag 14. sept. 

01 Sirma stengt kl. 10:00 – 18:00 
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02 Polmak/Båteng stengt kl. 10:00 – 18:00 

03 Tana Bru kl. 15:00 – 20:00 kl. 09:00 – 18:00 

04 Austertana kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 

05 Boftsa kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 

06 Polmak/Alleknjarg stengt kl. 10:00 – 18:00 
 

 

 

Alternativ 2 

1. I medhold av valglovens § 9-2 (2) vedtar kommunestyret å holde kommunestyrevalg og 

fylkestingsvalg også søndag 13. september 2015 i samtlige valgkretser.  

 

2.  I medhold av valglovens § 9-3 (2) vedtar kommunestyret følgende åpningstider for 

kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015: 

 

 

Stemmekrets 

Åpningstid 

Søndag 13. sept. 

Åpningstid 

Mandag 14. sept. 

01 Sirma kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 

02 Polmak/Båteng kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 

03 Tana Bru kl. 15:00 – 20:00 kl. 09:00 – 18:00 

04 Austertana kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 

05 Boftsa kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 

06 Polmak/Alleknjarg kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2014/2360-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 121/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 76/2014 13.11.2014 

 

Søknad om fritak fra verv i dispensasjonsutvalget 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 121/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Kommunestyret fritar Torstein Emanuelsen fra verv som varamedlem i dispensasjonsutvalget 

for resten av valgperioden 2011-2015. 

 

Som nytt 3. varamedlem for grupperingen AP, Fe/Ol, SV og Sfp/NSR i dispensasjonsutvalget 

velges: …………………………………………….. 
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Saksopplysninger 

Torstein Emanuelsen søker i e-post av 30.09.2014 om fritak fra verv i dispensasjonsutvalget.  

Emanuelsen begrunner sin søknad med at hans arbeid i Finnmarkkommisjonens sekretariat ikke 

lar seg kombinere med vervet i dispensasjonsutvalget. 

 

Emanuelsen er valgt som 3. varamedlem i dispensasjonsutvalget for grupperingen AP, SV, 

Fe/Ol og SfP/NSR. 

 

I § 15 nr. 2 bestemmer kommuneloven: 
Kommunestyret (…) kan etter søknad frita, for et kortere eller resten av valgperioden, den 

som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

  

Fritaksgrunn etter denne bestemmelsen vil i første rekke være søkerens arbeidsforhold, dårlig 

helse eller andre velferdsgrunner som gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet 

medfører. 

 

I henhold til bestemmelser er fritak fra politisk verv i dette tilfelle betinget av at vedkommende 

”ikke uten uforholdsmessig vanskelighet kan skjøtte sine plikter i vervet”. Selv om det foreligger 

lovlig fritaksgrunn, er det opp til kommunestyret om søknaden skal imøtekommes, jf. 

formuleringen ”kan ...frita”. Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det 

deretter vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. 

   

 

Om nyvalg av varamedlem har kommuneloven § 16 slike bestemmelser: 

   

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til (…) et annet folkevalgt organ valgt av 

kommunestyret (…) blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret (…) selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 

varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med 

mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt 

det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. (…). 

6. Ved suppleringsvalg etter (…) nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på 

den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret (…), som velger vedkommende dersom 

de lovbestemte vilkår er oppfylt. (…). 

 

 

Sammensetning i dispensasjonsutvalget: 

 
Medlemmer Varamedlemmer  

1. Håvald Hansen (Fe/Ol), leder  1. Ánde Trosten (SfP/NSR) 

2. Torill Klogh (AP), nestleder  2. Marit Hildonen (Fe/Ol) 

  3. Torstein Emanuelsen (SV) 

  4. Odd Tobiassen (AP) 

 

Medlem Varamedlemmer  

1. Jan Larsen (SP) 1. Ellen K. Saba (H) 

  2. Per A. Holm (V) 

  3. Laila Dervo (FrP)  
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Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2011/2601-34 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 81/2014 21.08.2014 

Kommunestyret 58/2014 09.10.2014 

Kommunestyret 77/2014 13.11.2014 

 

Suppleringsvalg av lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 58/2014 i Kommunestyret - 09.10.2014  

Behandling 

AP v/Per Ivar Stranden fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte.  

 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 81/2014 i Formannskapet - 21.08.2014  

Behandling 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 

innstilling: 

 

Kommunestyret foretar suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille slik: 
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Som ny mannlig lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett velges: 

……………………………………………….. 

 

Funksjonstiden er til 31. desember 2016.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Kommunestyret foretar suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille slik: 

 

Som ny mannlig lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett velges: 

……………………………………………….. 

 

Funksjonstiden er til 31. desember 2016.  

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Kommunestyret foretar suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille slik: 

 

Som ny mannlig lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett velges: 

……………………………………………….. 

 

Funksjonstiden er til 31. desember 2016.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Avdøde Per Magne Lille var valgt som lagrettemedlem/meddommer i Hålogaland lagmannsrett 

for inneværende valgperiode. Rådmannen har jf. domstolloven § 76 slettet Lille som 

lagrettemedlem/meddommer og har videre meddelt lagmannretten om slettingen.  

 

Det er derfor nødvendig å foreta suppleringsvalg etter Lille slik at Tana kommune oppfyller 

lovens krav om to mannlige lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten. 

Funksjonstiden for inneværende periode strekker seg til 31. desember 2016. 

 

Det gjøres oppmerksom på at bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer/meddommere sier at 

personer som er valgt som meddommer i Indre Finnmark tingrett ikke kan velges til 

lagmannsretten.  
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Kravene for å bli valgt til lagrettemedlem/meddommer er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og 

består av følgende elementer: 

 

Domstolloven § 70 - Generelle krav 
Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. 

I tillegg må vedkommende: 

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de 

tre siste år før valgdagen 

 

Det presiseres at aldersgrensen for å kunne velges er 21 år, og at det er en øvre aldersgrense på 

70 år. Begge grensene gjelder alder ved valgperiodens start, 1. januar 2013. Dette betyr at de 

som velges må være født etter 31. desember 1942 og før 1. januar 1992. 

 

§ 71 i domstolloven har regler om personer som utelukket til valg på grunn av stilling. 

 

 

I domstolloven § 72 – Utelukket på grunn av vandal står det:  
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 - 39 c, 

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 

år siden dommen var rettskraftig, 

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen 

var rettskraftig, 

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett 

år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre 

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 

 

 

Kommunen skal jf. domstolloven § 73 kontrollere at ingen velges i strid med §§70-72. Det vil 

derfor bli gjennomført en vandelskontroll av foreslått lagrettemedlem/meddommer før valget 

endelig foretas i kommunestyret.  

 

 

Sammensetning Lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannrett 

Funksjonstid 1. januar 2013 – 31. desember 2016 

 

Menn 

1 ……………………………………………. 

2 Åsmund Johansen  

 

 

Oversikt over meddommere til Indre Finnmark tingrett - disse kan ikke velges til 

lagmannsretten 

Menn  
   

1 Arne Josvald Sabbasen  11 Tommy Rune Johansen  

2 Stig Herbjørn Torheim  12 Jens Kristian Bønå 
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3 Markus Heiberg  13 Ánde Trosten 

4 Jakob Lanto  14 Erling Mathisen 

5 John Øystein Jelti  15 Frode Dørum 

6 Per Ivar Stranden  16 Karl Gustav Myrli 

7 Gisle Arne S Pettersen  17 Alf Steinar Børresen 

8 Svein Asbjørn Henriksen  18 Jan Svendsen 

9 Ole Muosat  19 Håkon Larsen 

10 Jan Oskar Dervo  20 Tor Ørjan Store 

 

 

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2014/1356-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 78/2014 13.11.2014 

 

Suppleringsvalg FSK og MLU 

 

 

 

Formannskapets innstilling 

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Per Magne Lille (SV) for resten 

av valgperioden 2011-2015: 

 

1. Som nytt 3. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret for 

grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR og SV velges: ……………………………………....... 

 

2. Som nytt 1. varamedlem i miljø- og landbruks- og utmarksutvalget for grupperingen AP, 

Fe/Ol, SfP/NSR og SV velges: …………………………………………………… 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til PS 60/2014 i kommunestyrets møte 9. oktober 2014. I saken ble det gjort flere 

suppleringsvalg, men kommunestyret gjorde ikke suppleringsvalg av 3. varamedlem i 

formannskapet og 1. varamedlem i MLU for grupperingen AP, Fe/Ol, SfP/NSR og SV. 

 

 

Kommunestyret må derfor foretar disse to suppleringsvalgene i møte. Saken fremmes direkte til 

kommunestyret i og med at saken har vært innom FSK 21.08.14 og var oppe til behandling i 

KST 09.10. 14. 

 

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2013/950-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 123/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 79/2014 13.11.2014 

 

Suppleringsvalg - Oppvekt- og kulturutvalget 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 123/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter Matti Sipinen (AP) for resten av 

valgperioden 2011 – 2015: 

 

Som 1. varamedlem i oppvekt- og kulturutvalget for grupperingen AP, Fe/Ol, SV og SfP/NSR 

velges: …………………………………………….. 

 

 

 

-�102�-



Saksopplysninger 

Matti Sipinen er folkeregistret som utflyttet fra kommunen og har således tapt sin valgbare til å 

ha politisk verv.  

 

Sipinen hadde følgende verv: 

 1. varamedlem i oppvekt- og kulturutvalget for grupperingen AP, F e/O l, SV og 

SfP/NSR 

 10. varamedlem i kommunestyret for AP 

 

Det følger av kommuneloven § 16-5 at det skal velges nytt varamedlem i oppvekt- og 

kulturutvalget fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at 

denne framgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 

medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønn.  

 

Ved suppleringsvalg etter nr. 16-5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke 

inn opp den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret (…), som velger 

vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg 

i henhold til nr. 5 siste punktum.  

 

 

Fellesliste: AP, SV, Fe/Ol og SfP/NSR 

 

Medlemmer Varamedlemmer  

1 Solbjørg Ravna, leder – SfP/NSR 1  

2 Liz Utsi, nestleder – AP 2 Marit Kristine Knotten – AP  

3 Tom Ivar Utsi – AP 3 Markus Heiberg – SfP/NSR 

4 Cathrine Erke – Fe/Ol 4 Torstein Emanuelsen – SV 

  5 John Øystein Jelti – AP  

  6 Ruth Johansen – Fe/Ol 

 

 

 

Når det gjelder kommunestyret så vil valgstyret foreta nytt valgoppgjør etter Sipinen slik av 

varamannsrekke for AP får tilstrekkelig antall medlemmer.  

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2014/1789-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 122/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 80/2014 13.11.2014 

 

Suppleringsvalg - Kontrollutvalget 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 122/2014 i Formannskapet - 06.11.2014  

Behandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Leif Kr. Sundelin for resten av 

valgperioden 2011 – 2015: 

 

Som ny nestleder i kontrollutvalget velges: ………………………………………….. 

 

 

 

Saksopplysninger 
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Om nyvalg har kommuneloven § 16 slike bestemmelser: 

   

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre (…), kommunestyre-

komité (…) trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem..  

 

Om utelukkelse fra valg til kontrollutvalget gjelder for første gjelder de generelle 

utelukkelsesregler i koml.§ 14 nr 1 b, også for valg til kontrollutvalget. For det andre gjelder 

særlige regler spesielt for kontrollutvalget, og i følge koml.§ 77 nr. 2 er følgende persongrupper 

utelukket fra å bli valgt som medlemmer: 

 Ordfører, varaordfører 

 Medlem og varamedlem av formannskapet og kommunal nemnd med 

beslutningsmyndighet 

 Tilsatte i kommunen  

 

Jf. koml.§ 14 nr 1 b, er følgende utelukket fra valg: 

- administrasjonssjef i kommunene eller dennes stedfortreder 

- sekretær for kommunestyret 

- leder av forvaltningsgren i kommunen  

- den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen  

- den som foretar revisjon for kommunen.  

 

Kommunestyret kan, jf. koml. § 77-3, for øvrig når som helst foreta nyvalg av utvalgets 

medlemmer. 

Sammensetning i kontrollutvalget: 

 
Medlemmer: Personlig varamedlemmer: 

1. Kåre Breivik, leder (fra kommunestyret) 

2. ………………………, nestleder 

3. Anja Aslaksen 

1. Oddvar Pedersen 

2. Hege Persen  

3. Ole Jakob Tapio 

 

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2014/2449-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnda 14/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 81/2014 13.11.2014 

 

Forslag på medlemmer og varamedlemmer til skjønnsnemnder 

 

Vedlegg 

1 Forslag på medlemmer/varamedlemmer til lokale militære skjønnsnemnder for perioden 

2012-2016 

 

Saksprotokoll saksnr. 14/2014 i Valgnemnda - 06.11.2014  

Behandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Kommunestyret foreslår følgende medlemmer/varamedlemmer til: 

 

Militær skjønnsnemnd – alminnelig skjønnsnemnd for valgperioden 2012 – 2016: 

 

 Medlem Varamedlem 

1. ……………………………….. ……………………………………. 

2. ……………………………….. ……………………………………. 
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Militær skjønnsnemnd – skjønnsnemnd for motorkjøretøy for valgperioden 2012 – 2016: 

 

 Medlem Varamedlem 

1. ……………………………….. ……………………………………. 

2. ……………………………….. ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Fylkesmannen i Finnmark har i brev av 07.10.2014 bedt kommunen om å fremme forslag på 

medlemmer og varamedlemmer i lokale skjønnsnemnder. Fylkesmannen beklager at 

henvendelse om lokale skjønnsnemnder ikke har blitt sendt ut tidligere.  

 

Skjønnsnemnder oppnevnes med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951 nr. 

19 og forskrift til samme lov, gitt ved kgl.res. 17. september 1999. Skjønnsnemnder fastsetter 

erstatning for ytelser, tap og skade som følge av rekvisisjon, jf Forskrift om militære 

rekvisisjoner §§ 22 - 29.  

 

 

 

Kommunen skal foreslå to medlemmer og to varamedlemmer til alminnelig skjønnsnemnd og 

til skjønnsnemnd for motorkjøretøy. Etter forslag fra kommunen oppnevner fylkesmannen to 

medlemmer med varamedlemmer, ett av disse medlemmer som leder. Det tredje medlem med 

varamedlem oppnevnes av den militære myndighet. Medlemmer eller varamedlemmer som 

oppnevnes, bør ikke velges blant personer som er mobiliseringsdisponert til militære styrker, 

herunder heller ikke personer som har fått innvilget utsetting med frammøte ved mobilisering.  

 

Medlemmene og varamedlemmene skal fylle vilkårene etter domstolloven § 53 som lyder:  

 

Dommere må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som 

ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. For meddommere gjelder kravene 

etter § 70, og for skjønnsmedlemmer kravene etter skjønnsprosessloven § 14.  

 

For øvrig vises det til likestillingslovens som bestemmer at begge kjønn skal være representert.  

 

Når det gjelder alminnelig skjønnsnemnd vil denne bl.a. bli benyttet til å taksere skader på inn 

og utmark, skog samt skogs- og gårdsveier. 

 

 

Vurdering 

 

 

 

-�107�-

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1951-06-29-19?q=milit%C3%A6re+rekvisisjoner
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-09-17-1012/KAPITTEL_12#%C2%A722
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-09-17-1012/KAPITTEL_12#%C2%A722
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/KAPITTEL_4#%C2%A753
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1917-06-01-1?q=skj%C3%B8nnprosessloven#%C2%A714


FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÄRKKU FYLKKAMÂNNI
Beredskapsstab Gearggusvuoda hovdengoddi

Se adresseliste

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
Sak 2012/1661 07.10.2014
Ark 322

Saksbehandler/direkte telefon: Ronny Schjelderup - 78 95 05 44

Forslag på medlemmer/varamedlemmer til lokale militære
skjønnsnemnder for perioden 2012-2016

Med hjemmel i lov om militære rekvisisjoner av 29.juni 1951 nr. 19 og forskrift til samme lov
gitt i Kgl. res. av 17.september 1999, skal det i hvert fylke oppnevnes lokale
skjønnsnemnder. Medlemmer og varamedlemmer til skjønnsnemndene oppnevnes for en
fireårs periode året etter avholdt kommunevalg. Denne valgperioden gjelder for 2012-2016.

Lokal skjønnsnemnd, herunder alminneli skønnsnemnd, skønnsnemnd for motorkøretø ,
skønnsnemnd for fartø og skønnsnemnd for luftfartø skal ha tre medlemmer (to sivile og
en militær m/varamedlemmer). To av medlemmene m/ varamedlemmer oppnevnes av
Fylkesmannen etter forslag fra kommunene. Det militære medlemmet m/ varamedlem
oppnevnes av sjef for militært kommandodistrikt.

Kommunene som det skal oppnevnes medlemmer og varamedlemmer fra må avklare at
disse personene fyller vilkårene etter Domstolloven av 13. august 1915 § 53, med endringer i
lov av 11.mai 1979, nr. 14.før forslag blir sendt til Fylkesmannen.

Det skal oppnevnes følgende skjønnsnemnder:

Alminnelige skjønnsnemnder:

A/20-01: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Alta.
Nemndas virkeområde er: Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik kommuner.

A20-02: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Hammerfest og Kvalsund. Her
anbefales det at kommunene sammen fremsender felles forslag.
Nemdas virkeområde: Hammerfest, Nordkapp, Kvalsund og Måsøy kommuner.

A20-03: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Porsanger.
Nemdas virkeområde: Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner.

A20-04: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Tana.
Nemndas virkeområde: Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Båtsfjord kommuner

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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A20-05: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Vadsø.
Nemndas virkeområde: Vardø, Vadsø og Berlevåg

Skjønnsnemnder for motorkjøretøyer:

M/20-01: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Alta
Nemdas virkeområde: Vest-Finnmark

M/20-02: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Porsanger
Nemndas virkeområde: Midt-Finnmark

M/20-03: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Tana
Nemdas virkeområde: Øst-Finnmark

Skjønnsnemnder for fartøyer:

F/20-01: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Hammerfest
Nemndas virkeområde: Finnmark

F120-02: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Nordkapp
Nemndas virkeområde: Finnmark

F120-03: Medlemmer og varamedlernmer oppnevnes fra Gamvik
Nemndas virkeområde: Finnmark

F120-04: Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes fra Vadsø
Nemndas virkeområde: Finnmark

Skjønnsnemnder for luftfartøy:

L120-01: Medlemmer oppnevnes fra Alta
Nemndas virkeområde: Finnmark.

Fylkesmannen vil med dette be kommunene det skal oppnevnes nemnder fra, om å foreslå
nye medlemmer/varamedlemmer til de ovennevnte nemnder for perioden 2012-2016 og
sende dette til Fylkesmannen for oppnevnelse.

Av hensyn til forestående militær øvelse vinteren 2015 anmoder vi å få forslag tilsendt så
raskt som mulig.

Avslutningsvis vil Fylkesmannen få beklage at henvendelse om lokale skjønnsnemnder ikke
er blitt sendt ut tidligere.

Med hilsen

Ronny Schjelderup
fylkesberedskapssjef

Elin Gunnarsdottir Larne
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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Side 3 av 3

Adresseliste:

Alta kommune, postboks 1403, 9506 Alta
Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest
Kvalsund kommune, 9620 Kvalsund
Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv
Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana
Nordkapp kommune, Rådhusgata 12, 9750 Honningsvåg
Gamvik kommune, postboks 174, 9770 Mehamn
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2014/179-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 82/2014 13.11.2014 

 

Referatsaker/Orienteringer - KST 131114 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det kan i møte bli gitt orienteringer.  

 

 

 

 

Vurdering 
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Post-og teletilsynet
Norwegian Post and Telecommunications Authority

Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 TANA

Vår ref.:1403234-2 - 40
Vår dato: 17.10.2014

Deres ref.: Jørn Aslaksen
Deres dato:

Saksbehandler: Torgeir Alvestad

Avslag på søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging

Vi viser til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging:

2014-0004 Bedre muligheter for tilgang til digitale tjenester i Tana 2014 - 2017

Det ble i alt mottatt 171 søknader med et samlet søknadsbeløp på ca. 713 millioner kroner.

Tilgjengelig tilskuddsramme var ca. 160 mill. kroner.

Post- og teletilsynet (PT) og fylkeskommunen har evaluert søknaden i henhold til ordningens

kriterier, men har dessverre ikke funnet å kunne innvilge søknaden.

Det er ikke klageadgang på resultatet av søknadsbehandlingen. Grunnlaget for søknaden

supplert med nye undersøkelser og oppdatert dekningsinformasjon kan imidlertid benyttes som

utgangspunkt for en ny søknad ved framtidige utlysninger av bredbåndstilskudd.

Med hilsen r

Einar Lunde (e.f.) Ørnulf Storm

avdelingsdirektør seksjonssjef

1.januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Post- og teletilsynet Postadresse / Postal address: Tel +47 22 82 46 00 NO 974 446 871
Besøksadresse / Office address: Postboks 93 Fax +47 22 82 46 40 www.npt.no
Nygård 1, Lillesand 4791 LILLESAND firmapost@npt.no

NORWAY
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2014/2019-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgstyret 25/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 16/2014 13.11.2014 

 

Nytt valgoppgjør for SV 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Med hjemmel i valglovens § 14-2 foretar valgstyret nytt valgoppgjør slik: 

Carole Karlsson rykker inn som vararepresentant nr. 4 for SV i kommunestyret for 

resten av kommunestyreperioden 2011 – 2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til valgloven § 11-12 (3) skal hver liste i kommunestyret så vidt mulig tildeles så 

mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre. Jf. valgloven § 14-2 nr 

2 skal valgstyret foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom ordfører 

finner dette nødvendig.  

 

Etter at 1. vararepresentant Lisbeth Isaksen (SV) er fritatt er det en ledig vararepresentantplass 

for SV i kommunestyret.   

 

Ved valgoppgjøret fikk SV en fast representant og fire vararepresentanter i kommunestyret. 

Suppleringen skjer ved opprykk til vararepresentantplass ut fra den rangerte liste etter siste 

kommunestyrevalg: 

 

 Personstemmer Slengere Ny rangering 

Carole Karlsson 1 1 8 

Jan Peder Svendsen 1 1 9 

Johan Levi Ugelvik  2 0 10 

 

Nytt valgoppgjør med ny kåring av varemedlemmer nr. 4 for resten av valgperioden gir en slik 

framstilling av vararepresentantlisten i kommunestyret for SV: 
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http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-011.html#11-12
http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-014.html#14-2
http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-014.html#14-2


 

Vararepresentanter 

1 Marit Bruland Varsi 

2 Tostein Emanuelssen 

3 Tonje Kristine Halvari  

4 Carole Karlsson 

 

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2013/950-14 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgstyret 26/2014 06.11.2014 

Kommunestyret 17/2014 13.11.2014 

 

Nytt valgoppgjør for AP. 

 

Vedlegg 

1 Tapt valgbarhet 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Med hjemmel i valglovens § 14-2 foretar valgstyret nytt valgoppgjør slik: 

Reidun Johansen rykker inn som vararepresentant nr. 12 for Arbeiderpartiet i 

kommunestyret fra dags dato og ut kommunestyreperioden 2011 – 2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Etter at 10. varamedlem for AP i kommunestyret, Matti Sipinen, er registrert som utflyttet fra 

kommunen, og således har tapt sin valgbarhet, er det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør for 

AP.  

 

I henhold til valgloven § 11-12 (3) skal hver liste så vidt mulig tildeles så mange 

vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre. Jf. valgloven § 14-2 nr 2 skal 

valgstyret foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom ordfører finner 

dette nødvendig.  

 

Ved valgoppgjøret fikk AP 9 representanter og det ble kåret 12 vararepresentanter i 

kommunestyret. Suppleringen skjer ved opprykk til vararepresentantplass ut fra den rangerte 

liste etter siste kommunestyrevalg: 

 

 Personstemmer Ny rangering  

Merete Sipinen 7 23 Ikke valgbar 

Elisabeth Hegge Guttorm 7 24 Ikke valgbar 

Reidun Johansen 5 25  
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http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-011.html#11-12
http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-014.html#14-2


John Olav Guttorm 5 26  

 

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune  

Informasjons- og serviceavdelingen 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46  40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 

E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

 

 

Matti Sipinen 

Välimäenkatu 25 A 

37100  NOKIA, Finalnd 

 

 

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2013/950 Frode Gundersen, tlf.: 46400305 21.10.2014 

 

Tapt valgbarhet 

 

Tana kommune er gjort kjent med at du er folkeregistret som utflyttet fra kommunen. 

 

Som en følge av at du er registrert utflyttet fra kommunen har du i henhold til kommuneloven  

§ 15-2 tapt din valgbarhet til å ha politiske verv i kommunen. 

 

 

Dette til orientering.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Frode Gundersen 

Utvalgssekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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