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Vedlagt kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2009 – 2012
Høringsuttalelser ettersendes

Rådmannens innstilling

Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2009 – 2012.

Saksopplysninger

Bakgrunn

Kultur- og kirkedepartementet setter krav om at alle kommuner må ha et tematisk kommunedel 
som grunnlag for søknad om spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. 
En kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk dokument, og er ment å være et 
styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Planen skal initieres og vedtas av 
kommunestyret. 
Det er nødvendig for kommunen at:

• Planarbeidet skjer etter plan- og bygningslovens (pbl) bestemmelser. Kommunen 
utarbeider en egen plan, eller innarbeider temaene i en mer omfattende kommunal plan. 
Det er spesielt viktig at arbeider koordineres med kommuneplanens kortsiktig del, som 
etter loven bl.a skal omfatte et samordnet handlingsprogram for sektorens virksomhet de 
nærmeste år, og at arealbehovene inngår i kommmuneplanens arealdel

• Planen omfatter de minstekrav som departementet har satt
• Planens fireårige prioriterte handlingsprogram rulleres eller tas opp til behandling hvert 

år. Planen skal revideres med fullstendig saksbehandling etter pbl minst en gang i løpet 
av hver valgperiode, og dersom det gjøres vesentlige endringer i planen.

• Planen blir et politisk styringsdokument ut fra kommunens egen situasjon. Den skal ta 
opp relevante innenfor idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv



Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at vedtatte kommunal plan for anlegg og områder 
for idrett og friluftsliv, og dermed å legge til rette for å sikre:

• Sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen
• Klarere prioritering i kommunen
• Utvikling av anlegg sett i et større helhetsperspektiv

Målet med anleggsutbyggingen er å gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet. 
Anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og ungdom prioriteres spesielt. 
Selv om den primære målgruppen er barn og unge, er det like viktig også å legge til rette for den 
eldre delen av befolkningen, som blir en stadig større og mer fysisk aktiv gruppe. 

Miljøverndepartementet har det formelle ansvar for utforming av politikk for friluftsliv. I 
St.meld.nr 39 (2000 – 2001) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet er det understreket at det 
er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 
trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljø og i natur for øvrig.

Kommunal prioritering

Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv berører de fleste i Tana kommune, og er en viktig 
del av vår kultur og vårt samfunnsliv. Utfoldelse, spenning, prestasjoner, opplevelse for den 
enkelte og mestring av naturen er en egenverdi i seg selv. Fysisk aktivitet har stor betydning for 
barns oppvekst og utvikling, og de positive helsemessige virkninger av det.
Motivene for å drive idrett og friluftsliv vil variere. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilke 
motiver og behov hver enkelt har for å kunne øke mengden og bedre kvaliteten på fysisk 
aktivitet. Dette gjelder like mye barn i lek som personer med spesielle behov, mosjonister og for 
toppidrettsutøvere.

Det er et politisk ønske om å sette større fokus på at barn og ungdom med funksjonshemming 
får mulighet til å drive idrett og egenorganisert aktivitet. Tilgjengelighet blir en viktig faktor 
som bør settes i fokus både av lag/foreninger og kommunen ved ny bygg eller rehabilitering av 
eksisterende anlegg. 

Økonomiske konsekvenser

Tana kommune har i budsjettsammenheng avsatt kr 200 000 til idrett. Denne bevilgningen er 
ment å gå til drift av idrettsanlegg og aktivitet for barn og unge. 
Utover det som er satt i kommunes ordinær budsjett, vil det være mulig for lag og foreninger å 
søke om tilskudd til større arrangement eller til anleggsutbygging. 

Tiltaket ”fysisk aktivitet” i planen er følgende tiltak finansiert:
• Aktivitets- og driftstilskudd
• Prosjektet ”Partnerskap for folkehelse”, gjennom ekstern finansiering
• Prosjektet ”friluftstiltak”, søkes eksternt finansiert

Tiltak som er ønsker prioritert er:
• Driftsstøtte til idrettsrådet kr 43 000
• Fysisk aktivitet i barnehagene kr 40 000
• Åpen hall kr 20 000



Vurdering

Tana kommune har et aktivt idretts- og friluftsmiljø. Det merkes at fysisk aktivitet er i ”vinden” 
og dermed vil nye idretter eller gamle idrettsgrener vokse frem. Vi merker allerede nå at bruken 
av flerbrukshallen er stort og det er ønske om å få inn nye aktivitet. Spesielt gjelder det for den 
voksne befolkningen. Fordelen med at den voksne delen av befolkningen blir fysisk aktive vil 
barn og unge ofte følge etter. Vi bør være forberedt å ha tilbud til de ulike gruppen.

Folkehelse prosjektet har satt fokus på de gruppene som tidligere har vært definert som inaktive. 
Dette gjelder spesielt eldre, voksne og ungdom. Det at de gruppene blir aktive vil etterspørsel 
andre type anlegg komme på ønske liste. Det gjelder anlegg som motorsport, anlegg for 
hestesport og friluftsanlegg. 

Anlegg for idrett og friluftsliv er tatt med i handlingsdelen på bakgrunn av innspillene som er 
kommet fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn om 
hvor langt anleggsplanlegging er i prosessen. Det er også gjort et forsøk på å ha variasjon av 
anleggstyper og målgrupper. Målgruppe er funksjonshemmede, som vi ser et behov og bør 
prioriteres i planperioden.  



Kommunedelplan  for

Idrett og fysisk aktivitet

Tana 2009 - 2012

Høringsutkastet oktober 08



Forord

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en 4-års 
rullering av tidligere kommunedel for anlegg og områder 
for idrett og friluftsliv 2009 - 2012

I denne planen har vi vektlagt den generelle fysisk aktivitet 
blant kommunens innbyggere og folkehelsebegrepet, som 
viktige innsatsområder i arbeidet med idrett og fysisk 
aktivitet. Dette er også i tråd med sentrale føringer. 

Handlingsprogrammet i planen er en forutsetning for å få 
statlige spillemidler til bygging av anlegg i kommunen.

Planen er utarbeidet i Utviklingsavdelingen hvor idrett og 
fysisk aktivitet inngår som del av kulturarbeidet. 

Jørn Aslaksen
rådmann



1 Innledning

1.1 Bakgrunn
Denne planen erstatter kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2004 – 2008. Planen skal ha 
en hovedrullering hvert 4. år. Kulturdepartementet forutsetter at alle kommuner skal ha en slik 
kommunedelplan med prioritert tiltaksplan for å få støtte i form av spillemiddeltilskudd. Tiltaksplanen 
fremmes som egen sak i forbindelse med budsjettbehandling. Kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven med blant annet medvirkning gjennom 
annonsering i lokalpresse, folkemøte og høring. De siste årene har tilskuddsordningen inkludert og 
fokusert på aktivitetsdelen og dermed også med i planen for aktivitetsfremmende tiltak. Som følge av 
dette stilles det større forventninger for ressursbruken sett i forhold til befolkningens behov for kultur 
og helse gjennom idrett og fysisk aktivitet.

1.2 Formål
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er et strategisk plandokument som skal ligge til grunn 
for planlegging av idretts og friluftsanlegg og prioritering av disse. Planen skal også synliggjøre tiltak 
for tilrettelegging av fysisk aktivitet. 

Planen skal bidra til:
• Å gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for 

idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som sikrer et bredt og helsefremmende tilbud
• Å synliggjøre tiltak for fysisk aktivitet
• Å synliggjøre fagsamarbeidet mellom det offentlige og frivillige organisasjoner om tiltak for 

fysisk aktivitet
• Å synliggjøre fagsamarbeid mellom avdelingene
• Et bredt samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner for å sikre arealer for friluftsliv, 

idrett og fysisk aktivitet i nærmiljøet
• Å følge opp behovet for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
• En oversikt over kostnader ved bygging av idretts- og friluftsanlegg og synliggjøre av behovet 

for ressurser til drift og vedlikehold av anlegg
• Synliggjøre behovet for å utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold av anlegg
• Synliggjøre betydning av fysisk aktivitet for grupper som ikke i dag får tilbud på lik linje med 

andre



2 Utviklingstrekk i kommunen

Utviklingstrekk i Tana
Over tid har det vært en betydelig befolkningsvekst i det som i dag er Tana kommune. Befolkningen er 
fordoblet i løpet av de siste hundre år. I perioden 1946-2006 har det derimot vært en forholdsvis stabil 
utvikling, mens utviklingen siste 10 år viser en nedadgående trend. Innflyttings- og utflyttingstallene 
har vært nokså stabile men vært noe lavt siste tre år. Innflyttingen viser en svak nedadgående trend 
siste 10 år. Fødselsoverskuddet har ikke hatt noen større betydning for folketallsutviklingen siden 
1973. Siden 1951 har inn- og utflytting i lange perioder har hatt mest betydning for 
folketallsutviklingen i kommunen. For å opprettholde befolkningsstrukturen og antall innbyggere, er 
det først og fremst forhold knyttet til flytting det er viktig å gjøre noe med.

Folketallsutviklingen i Tana viser sammenfallende tendens med utviklingen ellers i fylket.  I 
oppgangstider øker flyttestrømmen fra distriktene mot de sentrale strøk i Norge. Siden 1992 har 
befolkningsutviklingen gjennomgående vært negativ. Dette faller sammen med en vedvarende 
nasjonal oppgangstid.

De største endringene over tid finner vi i nedre del av kommunen. Her har det siden 1960 vært en 
samlet folketallsnedgang på hele 35 %. I øvre del av kommunen, gamle Polmak kommune, har 
derimot folketallet vært mer stabilt med en reduksjon på 10 % siden 1960. Viktigere er det at det skjer 
en endring av bosettingsmønsteret ved at flere og flere bosetter seg på kommunesenteret eller i 
nærområdene til kommunesenteret fremfor områdene utenfor. Sentrumsnære områder har en økning 
på 730 personer siden 1960. Dette veier imidlertid ikke opp for befolkningsnedgangen i øvrige kretser 
hvor nedgangen var på 1.006 personer. Tana kommune ikke har et så sterkt sentrumsområde som kan 
veie opp for befolkningsnedgang i omlandet til kommunesenteret. Pr 1.april 2008 bodde det 2953 
personer i Tana kommune.

Levekårsindikator

Indeks Indeks Sosial- Døde- Uføre- Attførings- Vold Arbeids- Overgangs- Lav

2006 2000 hjelp lighet trygd penger ledige stønad utdanning

Hele landet 5,4 5,4 5,5 5,6 5,8 5,4 5,2 5,2 5,6 5,6

2 000 - 4 999 5,4 5,2 5,3 5,8 5,8 5,3 4,8 4,9 5,7 5,4

Finnmark-Finnmárku 8,2 8,6 9,3 9,1 6,1 8,4 8,8 9,4 7,2 8,8

Deatnu-Tana 8,9 8,6 9,0 10,0 6,0 9,0 10,0 9,0 9,0 9,0

Tabell 5: Levekårsindikator 2006. Kilde: Sosial- og helsedirektoratet & SSB. Lavere poengsum 
indikerer bedre levekår. Poengskala fra 1 til 10, hvor 1 er best og 10 dårligst.

Levekårsindikatoren viser at Tana kommune kommer relativt dårlig ut sammenlignet med 
landsgjennomsnittet og for kommuner med samme innbyggerstørrelse. Samlet levekårsindikatoren for 
Tana er noe dårligere enn gjennomsnittet for fylket, mens den er bedre på områder som 
sosialhjelpstilfeller og arbeidsledighet. Innenfor ”voldstilfeller” og ”dødelighet” får kommunen 
dårligst resultat på levekårsindikatoren. 



3 Kommunens idretts- friluftspolitikk

Det er naturen og naturopplevelser som er helt sentrale for tanaværingers opplevelser av livskvalitet. 
Kvinner og menn trekker dog fram noe forskjellige elementer. Få kvinner trekker fram laksefiske, som 
er mange av mennenes klare favoritt. Noen kvinner forteller at de liker å drive med isfiske og ellers 
fiske på vannene om høsten. Få menn trekker fram sanking av bær, som er kvinnenes uttalte 
favorittaktivitet i naturen. Ellers er det altså naturen som arena for rekreasjon og hvile som trekkes 
fram, naturen som arena for fysisk aktivitet samt naturen som arena for bålkos. Andre dimensjoner 
som bidrar til tanaværingenes livskvalitet går på frihet fra materielt kjøpepress, muligheter for spredt 
bosetning, trygghet, at det er billig å bo, samt muligheter for mobilitet som åpner for kombinering av 
rurale og urbane aktiviteter. Disse siste elementene trekkes i større grad frem av kvinner enn av menn. 

(utdrag fra prosjektrapporten ”det gode livet i Tana, 2005)

Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv berører de fleste i Tana kommune, og er en viktig del av 
vår kultur og vårt samfunnsliv. Utfoldelse, spenning, prestasjoner, opplevelser for den enkelte og 
mestring av naturen er en egenverdi i seg selv. Fysisk aktivitet har stor betydning for barns oppvekst 
og utvikling, og de positive helsemessige virkninger av det.
Motivene for å drive idrett og friluftsliv vil variere. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilke 
motiver og behov hver enkelt har for å kunne øke mengden og bedre kvaliteten på fysisk aktivitet. 
Dette gjelder like mye barn i lek som personer med spesielle behov, mosjonister og for 
toppidrettsutøvere.

Visjon
Blomstrende idretts- og friluftsliv i Tana

Hovedmål
Alle skal ha muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger

Målgruppe
1. Personer med spesielle behov (funksjonshemmede)
2. Barn og ungdom
3. Inaktive

Delmål for fysisk aktivitet
a. Tana kommune skal motivere til lokal aktivitet hos frivillige lag og foreninger med

ulike virkemidler
b. Tana kommune skal medvirke til at barn og ungdom motiveres til uteaktiviteter 

fremfor passive inneaktiviter
c. Tana kommune skal medvirke til at det finnes lavterskeltilbud for hele befolkningen

med spesielt fokus på inaktive grupper.
d. Tana kommune skal arbeide på tvers av sektorene for å fremme fysisk aktivitet og god

helse
e. Barnehagene og skolene skal øke sin utetid og stimulere barna til variert fysisk 

aktivitet hele året.
f. Tana kommune skal medvirke til at funksjonshemmede får variert tilbud innen fysisk 

aktivitet



Delmål for anleggsutbygging

1. Trening og konkurranse
Tana kommune skal tilrettelegge for idrettsutfoldelse – både i bredden og på toppen –
som helsefremmende, trivselsskapende og forebyggende element. 

2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge
I skolekretsene skal det sikres arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv som
utfordrer barn og unges kreativitet. Det må tas hensyn til trafikksikkerhet,
tilgjengelighet (også for funksjonshemmede), forurensing og støy. Arealene skal ha
en solrik beliggenhet, være skjermet mot vind og være opplyst i den mørke årstiden.

3. Uteområder ved skoler og barnehager
Uteområder ved skoler og barnehager skal være tilrettelagt for variert fysisk aktivitet
og læring tilpasset årstidene. Ellers gjelder de samme momentene som i pkt 2.

4. Gi gode forhold for funksjonshemmede
Alle idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, som blir finansiert av spillemidlene skal være
tilgjengelige for funksjonshemmede. Ved planlegging av lekeplasser må også
prinsippet om universell utforming følges. Funksjonshemmede skal gis gode og
varierte muligheter for friluftsliv.

5. Allsidig friluftsliv og rik mulighet til rekreasjon
Tilrettelegging for friluftsliv skal stimulere til et enkelt og lite ressurskrevende
friluftsliv.

6. Variert og trafikktrygt turvei-/løypenett
Turveier, -stier og -løyper skal utgjøre et sammenhengende nett hvor natur- og
kulturverdiene er viktige element. Nettet bør, sammen med gang-/sykkelveinettet, gi
god og trafikktrygg adkomst til utmark, sjø og vassdrag og binde sammen
boligområder med idrettsanlegg, skoler og barnehager. 

7. Miljøtilpasset anlegg
Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv skal det
legges vekt på klimatilpassing, landskapsvern, kulturlandskap, lokal byggeskikk,
ENØK og andre miljømessige og estetiske forhold ved anlegget.



4 Resultatvurdering av forrige plan

Statusutvikling
Evaluering av forrige plan periode 2004 - 2008

Nye idrettsanlegg Anleggseier Byggeår kostnader spillemidler
Big jumpe m/lys Tana kommune 2007 697 000 289 000
Klatrevegg, flerbrukshall Tana kommune 2008 76 000
Sosiale rom, flerbrukshall Tana kommune 2008 500 000
Annet, flerbrukshall Tana kommune 2008 875 000
Flerbrukshall Tana kommune 2008 30 000 000 0

Rehabilitering av idrettsanlegg Anleggseier Byggeår kostnader spillemidler
Klubbhus IL Forsøk 2008 1 700 000 555 000
Lysløype Tana IF 157 000 65 000
O-Kart, Alleknjarg IL Forsøk 2007 54 000

Nærmiljøanlegg Anleggseier Byggeår kostnader spillemidler
Turløype, Mohkkeveaiden IL Forsøk 2008 80 000 40 000
Skateboardanlegg, Seida skole Tana kommune 2006 400 000 200 000
Ballebinge m/lys, Austertana skole Tana kommune 2008 900 000 152 000
Ball-løkke Tanabru ballklubb 2008 320 000 0
Flerbruksflate, Boftsa skole Tana kommune 2008 317 000 0

Anlegg i den forrige planen som ikke ble gjennomført
• Bassenget, Seida skole – manglende finansiering
• Rulleski/rullestolløype, Tana skiskytterlag – ikke realisert
• Lysløype, Sirma IL – ikke realisert
• Kunstsnøproduksjon, IL Forsøk – ikke realisert
• Samisk idrettsanlegg, Deanu Searat – ikke realisert
• Kunstgressbane, Tana Ballklubb – manglende finansiering 
• Ridehall, Tana kjøre- og rideklubb – under prosjektering 
• Utstyrlager, Tana IF – ikke aktuelt
• Fotballbane, IL Forsøk, ikke aktuelt
• Alpinbakke, Austertana IL – ikke realisert
• Klubbhus, Tana ballklubb – ikke realisert
• Crossanlegg/klubbhus, Tana Motorklubb – under prosjektering
• Rehabilitering av lysløypene – anleggene er under vurdering

Nærmiljøanleggene fra forrige planen vil bli realisert i den nye planperioden.



5 Forhold til andre planer

Følgende nasjonale planer er lagt til grunn for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
2009 – 2012 er:
Overordnede dokumenter som ligger til grunn for planen

• St.meld. nr 14 (1999 – 2000) ”Idrett i endring”
• St.meld. nr 39 (2000-2001) ”Friluftsliv – en veg til høgare livskvalitet”
• St.meld. nr 16 (2002-2003) ”Resept for et sunnere Norge”
• Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 – 2009 ”Sammen for fysisk aktivitet”
• NOU 2001:22 ”Fra bruker til borger” og St. meld. Nr 40  (2002 – 2003) 

 ”Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”

Kommunale føringer
• Kommuneplanens Samfunnsdel 2008-2019
• Kommuneplanens arealdel 2002 – 2013
• Økonomiplan 2005 – 2008
• Flerbruksplan for Tanavassdrag
• Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2004 - 2008

Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2019 ble vedtatt i juni 2008, som er kommunens 
viktigste strategidokument. Det kommuneplanens samfunnsdel legger de politiske føringene 
for Tana kommune. 
Noen av de mest sentrale trekkene i kommuneplanens samfunnsdel som også berører kommunedelplan 
for idrett og fysisk aktivitet:

Barn og unge
Alle barn og unge skal ha en trygg oppvekst med god kulturskole, barnehage, skole- og fritidstilbud.

Idrett og kultur
Videreutvikle kommunen gjennom en bevisst satsing på idrett og kultur som gjenspeiler det 
flerkulturelle samfunnet vi lever i, og som gir hver enkelt mulighet til opplevelser og utfoldelse. 
Kommunens utøvere skal bli gode ambassadører for kommunen. 
Videreutvikle kommunen gjennom en bevisst satsing på idrett og kultur som gjenspeiler det 
flerkulturelle samfunnet vi lever i, og som gir hver enkelt mulighet til opplevelser og 
utfoldelse. Slik at kommunens utøvere blir gode ambassadører for kommunen. 

Natur og friluftsliv
Viktige naturområder i kommunen skal ha enkel tilgjengelighet for kommunens befolkning. 

Styrke bygdene
Bygdene skal ha et godt og forutsigbart offentlig og privat tjenestetilbud for sine innbyggere, og 
innbyggerne skal i større grad få bestemme over sin hverdag. Yngre voksne og barnefamilier skal ha 
tilgang på gode og trygge oppvekstmiljøer med tilgang på boligtomter og arbeidsplasser rundt i 
kommunen. Et av tiltakene er å styrke det frivillige arbeidet i lag og foreninger.



6 Planprosessen

Planarbeidet er knyttet til et samarbeid mellom Tana Idrettsråd og Tana kommune. Oppstarten av 
planarbeidet ble kunngjort i lokalpressen i henhold til reglene i plan- og bygningsloven. Selve 
prosessen har hatt ulike tilknytninger til brukergrupper og statlige, fylkeskommunal og kommunale 
planer.  
Det ble kjørt en omfattende prosess i forbindelse med utarbeiding av den forrige planen, og de 
behovene som ble signalisert da er tatt hensyn til den nye plan for drett og fysisk aktivitet. Etter 2005 
er det blitt kjørt ulike prosesser, som for eksempel prosjektet ”Det gode livet i Tana” og omfattende 
brukermedvirkning i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2019. Miljø og 
kulturkomiteen har kommet med ønske om å bruke det materialet som foreligger allerede. I begge de 
nevnte tilfeller hadde idrett og friluftsliv en stor fokus. Med det som bakgrunn har Miljø- og 
kulturkomiteen besluttet å bruke allerede eksisterende kartlegginger som grunnlagsmaterial for 
planen.

I tillegg er det avholdt et folkemøte hvor det ble åpnet opp syns punkter for anleggsbygging i 
kommunen. Det som er behov for er skytebane i hallen, motorsportsanlegg og ridehall. Det 
var også stor enighet om at bassenget er noe som bør første prioritet, siden det er også et 
anlegg som funksjonshemmede kan ha stor glede av.

7 Økonomi

Tana kommune har følgende tilskuddsordninger for lag og foreninger:
• Drifts- og aktivitetsstøtte til idrettslagene. Det er avsatt kr 200 000 som fordeles mellom 

idrettslag tilsluttet NIF, det frivillige skyttervesen og Samenes Idrettsforbund-Norge
• Kulturmidler

Tana kommune har vedtatt at barn under 19 skal ha gratis adgang til flerbrukshall, gymsaler og 
svømmebassenget. 



8 Nåsituasjon

Aktivitet
Tana har ca 1700 personer som er tilknyttet de ulike idrettslag og friluftslivsorganisasjon i kommunen.
Kommunen utmerker seg mest på vinteridretter, og i det senere tid også på innendørsidrett. Det viser 
også mediaomtale siste året innen idretter som motorsport, kampidrett, langrenn, skiskyting, friidrett 
og fotball. 

Mai 2008 var det 11 idrettslag som var tilsluttet Norges idrettsforbund, 1 lag som er tilsluttet Det 
frivillige skyttervesenet og 1 lag som er tilsluttet Samenes Idrettsforbund-Norge. Til sammen har disse 
lagene 1535 medlemmer. Medlemslagene som er tilsluttet NIF hadde en økning med 170 medlemmer 
fra 2006 til utgangen av 2007. De andre lagene har ikke vi informasjon om. 

Egenorganisert fysisk aktivitet utenfor registrerte lag og foreninger samler største delen av 
befolkningen. Denne aktiviteten er i vekst. Bruken av nærmiljøet til aktivitet øker stadig. De mest 
populære aktiviteter er skating, snowboard, sykling og nordic walking.

Anlegg
Anleggsdekningen er rimelig god med overvekt på vinteranlegg som lysløyper og skiløyper. Det er 
også bra dekning av fotballbaner. Kvaliteten på anleggene varierer, og flere av anleggene vil antakelig 
ha behov for oppgradering for å kunne tilfredsstille kravene som idretten stiller. De fleste anlegg eies 
og drives av private lag og foreninger. 

Tana kommune har etter 20 års ventetid endelig fått bygg flerbrukshall. Det var en kjærkommet anlegg 
for innendørsidretter som volleyball, håndball og bryting. Det kan forventes en vekst av ulike 
hallidretter i årene fremover. Spesielt gjelder dette ballidretter, innebandy og bueskyting, som ikke har 
hatt særlige gode kår. 

Av det vi vet i dag så vil det komme nye søknader på anlegg som ridehall, motorsportsanlegg og 
rulleski/rullestol løype av d mer kostnadskrevende anleggene. I tillegg er svømmebassenget en liten 
utfordring og som sannsynlig vil komme på den kommunale budsjettet i de nærmeste årene.

For de yngre er det behov for å utvikle gode og attraktive nærmiljøanlegg med tilknytting til skole og 
boområder. Barnehagene vil være en av de arenaene som bør vurderes i forhold til bedre 
tilrettelegging for fysisk aktivitet.

I forhold til friluftsanleggene er det behov for merking og opparbeiding av kartverk for at disse kan bli 
mer attraktive både for lokalbefolkning og turisme. 



9 Analyse av behov for aktivitet og anlegg

Innsatsområder for planperioden 2009 - 2012

Idrettsrådet
Idrettsrådet fungere som et viktig bindeledd mellom idrettslagene i kommunen, og mellom idretten og 
kommunen. Det som savnes er et organ for friluftslivet. Alternativt bør en se på om dagens form for 
idrettsrådet også skal kunne ivareta saker som angår friluftslivet eller om en bør utrede behovet om 
opprettelse av et eget råd for friluftslivsorganisasjoner.  Dette gjelder spesielt i forhold til behandling 
og uttalelser av saker om anlegg og områder for friluftsliv. Målet er at kommunens tiltak for idrett og 
fysisk aktivitet samles under et felles organ slik at det oppnås bedre samarbeid om anleggene og felles 
prioritering av virkemidlene. 
I tillegg må det tas en gjennomgang av Idrettsrådet’s status i kommunen. Det vil være behov for å øke 
statusen til idrettsrådet, spesielt i forhold til idrettspolitiske saker. I det ligger også behovet for 
gjennomgang av idrettsrådets mandat og funksjon i forhold til kommunen.

Kommunen 
Utfordring for kommunen er drift, vedlikehold og opprustning av skolegårdene og uteareal for 
barnehagene. I planperioden vil opprustingen av uteareal være et satsingsområde. Målet er å få 
attraktive og funksjonelle uteareal for alle skolene og barnehagene i kommunen. Dette innebærer blant 
annet at skolene bør jobbe for å øke antall timer til fysisk aktivitet for alle elever, i tråd med sentrale 
føringer.
Barnehagene bør igangsette planlegging av utearealene for barnehagen i planperioden. På lik linje med 
skolene i kommunen må barnehagene også få økt fysisk aktivitet i barnehagen.
Kommunen har allerede tiltak som lunsjtrim, gymsal og svømmebassenget for ansatte. Pr i dag brukes 
dette ikke i ønsket omfang. Med tanke på velværet til de ansatte, rehabilitering og forebygging av 
eventuelle sykdommer bør de ansatte motiveres til å benytte seg av tilbudet i mye større grad enn det 
gjøres nå. 

Fysisk aktivitet
Tiltak som fremmer egenorganisert aktivitet, som mobilisering av inaktive befolkningsgrupper bør 
være et av de viktigste satsingsområdene i kommunen. Dette omfatter tilrettelegging av anlegg og 
områder for ulike aktiviteter, informasjon om disse og motivasjon til bruk av disse. I tillegg må 
kommunen jobbe gjennom idrettsrådet for å få økt fysisk aktivitet i befolkningen. Tiltak for fysisk 
aktivitet er beskrevet i folkehelseplan for Tana. 

Anlegg
I kommende periode vil vi stå overfor flere utfordringer knyttet til drift, utredning og etablering av 
anlegg. Det er behov for egne driftsmidler til både lekeplasser, nærmiljøanlegg som er tilknyttet 
skolene i kommunen og utearealer for barnehagene. I tillegg bør det vurderes driftsmidler til 
idrettsanleggene i kommunen.
I planperioden er de viktigste innsatsområdene:

• nærmiljøanlegg til knyttet skolene og barnehagene 
• miniatyrskytebane i flerbrukshall
• ferdigstilling av flerbrukshall



• Rehabilitering (evt ny) av svømmebassenget i Seida
• rulleskiløype/rullestolløype
• etablering av kunstgressbane 
• etablering av motorsportsanlegg 

• kartfesting av anlegg for friluftsliv 
• utarbeide informasjonsmateriell for stiene i kommunen og merking av stiene 
• rehabilitering og etablering av turstier 
• utarbeide grøntstrukturplan 
• medvirke til utbygging av gang- og sykkelvei, i sentrumsområdet (Tana bru – Skippagurra –

Seida)
• etablering av ridehall 
• rehabilitering av lysløypene i kommunen
• etablering av lassokasting-/reinkappkjøringsanlegg

Målgruppen for planperioden er funksjonshemmede, barn/ungdom og inaktive. Dette innebærer at nye 
anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg skal ta høyde for målgruppene. Spesielt viktig er det i 
planperioden å få anlegg tilpasset funksjonshemmede. Pr i dag mangler den målgruppen 
tilfredstillende anlegg og dermed er aktiviteten for gruppen meget begrenset.

Friluftsliv
Friluftsliv skaper tilhørighet og gir mulighet for sosialkontakt, og en rekke undersøkelser har 
dokumentert sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse. Friluftsliv har også med hell vært 
terapeutisk i behandling av psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk.
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. (St.meld. nr 8 (1999-2000). Her 
beskrives strategisk mål for friluftslivspolitikken: ”Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv 
som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for 
øvrig”
Dette hovedmålet er utdypet gjennom fire nasjonale resultatmål:

a. Friluftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av befolkningen
b. Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv
c. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og 

høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares
d. Ved boliger, skoler og barnehager skal det være god adgang til trygg ferdsel, lek og 

annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser 
til omkringliggende naturområder

En stor del av Tanas befolkning driver med en eller annen form for friluftsliv. Det være seg jakt, fiske, 
bærsanking, spaserturer, trimturer, bading eller naturopplevelsesturer. Med mer bevissthet blant 
befolkningen om fysisk aktivitet øker også etterspørsel etter turstier. Det finnes mange stier i 
kommunen som det er ønskelig å oppgrade ved rydding, merking, bygging av bruer og legging av 
klopper over myrer og bekker. 
De nye brukergruppen er de som ønsker å sykle i nærområder og fjellet, og det bør tilrettelegges for de 
også. Mulighetene er mange, men det bør være en gjennomgang av behovene og innsatsområdene.



10 Handlingsprogram 2009 - 2012

10.1 Idrett og fysisk aktivitet

Fiskeplasser Atferdsregler etter friluftsloven langs 
sidevassdragene Masjohka og Laksjohka, og utføre 
tilretteleggingsprosjekt i felt (bla. Skilting)

Utviklingsavdeling
Fiskeorganisasjoner
Masjok bygdelag

Friluftsområder Utarbeide en plan for friluftsliv, en kartlegging av 
viktige friluftsområder og atkomster til vassdraget.

Utvavd,FeFo
Fylkesmannen 

Båtlandingsplasser Foreta en kartlegging av eksisterende 
båtlandingsplasser, og vurdere behov for sikring og 

Utviklingsavdeling
Rettighetshavere

Aktivitet Beskrivelse Budsjett Ansvarlig

Idrettspolitikk Iverksette tiltak for fokus på idrettspolitiske saker 
innen idrettsrådet, driftsstøtte til idrettsrådet

43 000
pr år

Utviklingsavdeling

Skole Oppfordre skolene til økt fysisk aktivitet ihht ny 
læreplan, og oppfordre til kontinuitet i aktiviteter i 
forskjellige idrettsgrener

Alle avdelinger

Fysisk aktivitet i 
skole

Økt fysisk aktivitet på grunnskole og videregående 
skolenivå

Ordinær 
budsjett

Skolene

Barnehagene Oppfordre barnehagene til økt fysisk aktivitet og 
holdningsarbeid med kosthold 

40 000 Utviklingsavd/folke
helseprosjektet

Aktivitets- og 
driftstilskudd

Avsette støtte til drift, vedlikehold og aktivitet. 
Utarbeide retningslinjer for aktivitetsstøtte og 
driftstilskudd til lag og foreninger. 

200 000 Utviklingsavd

Idrettsstipend/
motivasjonsstipend

Etablere stipendordning for ungdom som driver 
med idrett. Utarbeide statutter.

Utviklingsavd

Frivillig aktivitet Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger 
tar høyde for økt og variert aktivitetstilbud for 
funksjonshemmede

Utviklingsavd/
folkehelseprosjektet

Egenorganisert 
aktivitet

Oppfordre lagene til å tilrettelegge for 
egenorganisert aktivitet, spesielt for ungdom

Utviklingsavdeling/
helse og sosial

Idrettstilbud for 
funksjonshemmede

Stimulere til utvikling av eksisterende og etablering 
av nye idrettstilbud for funksjonshemmede

Utviklingsavdeling

Åpen hall Ungdom fra 13 og eldre  20 000 Utviklingsavdeling

Arrangementer Oppfordre og tilrettelegge for at lag- og foreninger 
arrangerer mesterskap og andre arrangement i Tana

150 000 Lag og foreninger

Svømmebasseng Vurdering av bassenget, rehabilitering eller ny Bygg- og anlegg

Kartverk Turkart over friluftsområdene i Tana Utviklingsavdeling

Reguleringsplan for 
Kaldbakknes

Friluftsområde og kulturminneområder Utviklingsavdeling

Partnerskap for 
folkehelse

Prosjekt som skal få hele befolkningen i bevegelse, 
bevissthet iht kosthold, rus og tobakk

Ekstern 
finansiering

Utviklingsavdeling

Reguleringsplan for 
Seidastrand

Sluttføring av planen. Iverksetting av tiltak fra 2009 Utviklingsavdeling



tilrettelegging innen 2010. Fiskeorganisasjoner
Rasteplasser      Tilrettelegging og forbedring av rasteplasser ved 

Tanaelva.
Utviklingsavdeling

Kulturlandskap Hindre gjengroing og åpne kulturlandskapet mot 
Tanaelva.

Grunneiere

10.2 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert list

Anlegg Kostnad Spillemidler 
(søkt)

Komm 
andel

Drifts-
kostnad

Forhånds-
godkj

status

1 Tana kommune, 
Flerbrukshall

30 000 000 2006, 2007 
og 2008

20 000 000 800 000 03.01.2006 Sluttregnskap i 
vente

1b Tana kommune 
Flerbrukshall, 
skytebane

Vurderes 
av Dept

Under 
planlegging

2a Tana Kjøre- og 
rideklubb, Ridehall

Vurderes 
av Dept

Under
planlegging

2b Tana Kjøre- og 
rideklubb, ridebane 1 
60x80

2c Tana Kjøre- og 
rideklubb, ridebane 2
40x70 

2d Tana Kjøre- og 
rideklubb, lysanlegg

2e Tana Kjøre- og 
rideklubb, ride/tursti

2f Tana Kjøre- og 
rideklubb, stall

2g Tana Kjøre- og 
rideklubb, sosialt bygg

3 Tana Motorklubb
(TMK)
Motorsportsanlegg:

5 000 000 Prosess i 
gang

Under 
planlegging

3a TMK, Crossbane/lys
3b TMK, Drag-bane
3c TMK, klubbhus
3d TMK, Go-kartbane
3e TMK, Bilcrossbane
3f TMK,garderobeanlegg
4 Tana skiskytterlag 

rulleski/rullestolløype
Prosess 
igang

Under 
planlegging

5 Tana Skiskytterlag, 
skiskytteranlegg

Under 
planlegging

6 Tana skytterlag, 
Bonakas skytebane

650 000 Under
planlegging

7 Tana kommune, 
kunstgressbane

5 000 000 Under 
planlegging

8 IL Forsøk, skianlegg Under 
planlegging

9 Tana kommune, 
svømmebasseng

Under 
planlegging

10 Tana skiskytterlag, 
Turløype

Under 
planlegging

11 Tana kommune
Lysløype

Under 
planlegging

12 Levajok Rideklubb, 
ridebane

13 Tana kommune, Prosessen i 



Gilbagargu/guolba gang
14 Tana 

kommune/bygdelagene
Kaldbakknes

Prosessen 
igang

10.2.1 Prioriterte anleggsplan for bygging av anlegg for idrett og friluftsliv

Kulturdepartementet krever at anleggene i planen skal være kostnadsberegnet og foreløpig finansiert
før de kommer på en prioriteringsliste. 
Tana kommune velger å sette opp en prioritertlist for anlegg som er ønsket blir opparbeidet og/eller 
bygget i de neste 4 årene. Anleggene som er på prioriteringsliste er anlegg som er innmeldt fra 
lag/foreninger og kommunen. Prioritering er satt opp med bakgrunn av de opplysninger vi har fått ved 
innmelding av anleggene. Det kan være noen omrokkeringer av prioriteringsliste avhengig av hvor 
langt de ulike lagene eller kommunen er kommet i prosessen.

Flere av de store anleggene må belage seg på lengre av hensyn til finansiering. I prioriteringsrekke 
følgene er det også tatt hensyn til funksjonshemmedes behov for anlegg som er tilpasset deres bruk.  
Motorsportsanlegget har fått høyere prioritet på grunn av den type mangler i Tana, og klubben har 
allerede i gang satt en prosess med forhåndsgodkjenning. De har signalisert at søknad om spillemidler 
vil foreligge i 2009. 

10.3 Nærmiljøanlegg, prioritert liste

Anlegg Kostnad Spillemidler 
(søkt)

Komm andel driftskostnad forhåndsgodkj status

1 Tana kommune 
Flerbruksområde, 
Boftsa skole

317 000 2008 Manglende 
dokumentasjon

2 Tana kommune
Ball-løkke, 
flerbrukshall

320 000 2008 Planen ikke 
godkjent

3 IL Forsøk, 
skileikeanlegg

Planlegges 

4 Tana kommune, 
Flerbruksområde 
Tana bru bh

Planlegges

5 Seida og Luftjok 
Bygdelag, 
skileikeanlegg

Under 
planlegging

6 Levajok 
Rideklubb, stier

Under 
planlegging

10.3.1 Prioriterte anleggsplan for bygging av nærmiljøanlegg

Anleggsplanen med prioritet liste er med bakgrunn innmeldte anlegg. Anlegg som var med i forrige 
planperiode blir satt på en uprioritet liste på grunn av manglende tilbakemelding fra lag/foreninger og 
kommunen.





10.4 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og innsatsområder 2009 
- 2012

Nærmiljøanlegg
Anlegg Beskrivelse Eier
Seida skole Nettopp-bane og 

sykkelløype
Tana kommune

Austertana skole Utendørsklatrevegg Tana kommune
Austertana Skileikeanlegg Tana kommune
Deanu Sameskuvla Nettopp-bane, Tana kommune
Deanu sameskuvla Utendørsklatrevegg Tana kommune
Deanu sameskuvla Skateboardrampe Tana kommune
Sirma skole Nærm friidrett Tana kommune
Sirma skole Utendørsklatrevegg Tana kommune
Sirma skole Sykkelløype Tana kommune
Trimløype/natursti Ny anlegg Sirma IL
Tana flerbrukspark Nærmiljøanlegg Tana bru ballklubb
Tana flerbrukspark Ballbinge Tana bru ballklubb
Montessoriskole Skileikanlegg Tana Montessoriforening
Vestertana Kultursti Vestertana kap og byg.lag
Torhop Kultursti Torhop og Tarmfjord b.lag
Smalfjorsvann Tursti Allgasvarri bygdelag
Holmfjell Flerbruksområde Tana Motorklubb
Seida barnehage Flerbruksområde Tana kommune

Ordinære anlegg
Anlegg Beskrivelse Eier
Lysløype Rehabilitering Sirma IL
Kunstsnøproduksjon Ny utstyr IL Forsøk
Lassokastingsanlegg Ny anlegg Deanu Searat
Fotball anlegg Rehabilitering Sirma IL
Alpinbakke Ny anlegg Austertana IL
Friluftsanlegg Ny anlegg Sirma bygdelag
Klubbhus Ny anlegg Tana bru ballklubb
Lysløype Rehabilitering Skippagurra BL/IL Forsøk
Lysløype Rehabilitering Tana kommune
Lysløype Ny anlegg Austertana IL/bygdelag
Skiskytteranlegg Rehabilitering Tana skiskytterlag
Reinkappkjøringsanlegg Ny anlegg Deanu Searat
Alpin-/snowboardanlegg Ny anlegg Tana kommune
Alpinbakken Rehabilitering Tana IF
O-kart Sirma Rehabilitering IL Forsøk
Gollevarre, friluftsanlegg Ny Tana kommune
Tana bru, friluftsanlegg Ny Tana kommune
Miljøbygg Rehabilitering Tana kommune
Grønnes – Gavesluft, 
friluftsanlegg

Ny Bygdelagene, historielag

5-toppene, friluft Rehabilitering Bygdelagene
Goivesguihka, friluft Ny Tana kommune
Laksjokmunning, friluft Ny Tana kommune
Bievra, Friluft Ny Tana kommune
Storfossen, friluft Rehabilitering Tana kommune
Gargogeacce, friluft Ny Tana kommune
Polmakstrand, friluft Ny Tana kommune
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UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL – STYREMØTE TANA IDRETTSRÅD

Møtedato: 05.11.2008
Kl: 18.00
Sted: LBT’s kontorlokaler

Tilstede: Hermod Biti, Hans Olav Aagesen, Hans Erik Varsi,  
Forfall: Laila Dervo, Eva Britt Birkenes. Lise Johnsen

SAK 41- 08
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT- OG FYSISK AKTIVITET

TIR anbefaler idrettslagene å søke om midler til nærmiljøanlegg  hvor det finnes 
midler.

VEDTAK:

Ordinære anlegg – prioritert liste:

1. Flerbrukshallen – Tana kommune
2. IL Forsøk – skianlegg
3. Tana kommune – lysløype Tanabru
4. Tana kjøre- og rideklubb, ridehall
5. Tana motorklubb – motorsportsanlegg

De øvrige anleggene føres opp på uprioritert liste.

Anlegg 1b – skytebane i Tana flerbrukshall blir foreløpig tatt ut av lista inntil 
arealet i 2.etg vurderes samlet med andre interesser.

 
Møte hevet kl 19.30

Rett utskrift:

Hermod Biti  Hans Olav Aagesen  T Hans Erik Varsi   



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2008/2025-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø- og kulturkomiteen 49/2008 09.12.2008

Handlingsprogram 2009

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Tana 2009 - 2012

Rådmannens innstilling

Kommunestyret slutter seg til det fremlagte handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2009 
med forbehold om oppnådd finansiering for de enkelte tiltak.

Anlegg:

Drift
1. Kommunen yter kr  200 000 tilskudd til drift av idrettslag. Tilskuddet fordeles av 

kommunen etter tilrådning fra idrettsrådet. Det samlede tilskuddets størrelse fastsettes i 
budsjettet for det enkelte år. (Ansvarskap. 1.6600.380.4709).

Aktivitet: 

2. Kommunen avsetter ”Partnerskap for folkehelse” tilskuddet for 2009 på kr 150 000 fra 
Finnmark fylkeskommune til drift av FYSAK/Partnerskap for folkehelse prosjektet.  

3. Kommunen avsetter ”Aktiv på dagtid” tilskuddet for 2009 på kr 350 000 fra Finnmark 
fylkeskommune til drift av prosjektet.
(Ansvarskap. 1.6601)

4. Kommunen søker om tilskudd til forprosjektet ”Barnehage”, for tilpassing av 
innholdet i barnehagen til fysisk aktivitet.



Saksopplysninger

Bakgrunn

Handlingsprogrammet for anlegg, områder og aktivitetstiltak de nærmeste 4 år er en del av plan 
for idrett og friluftsliv. Programmet rulleres hvert år, og skal ta utgangspunkt i:

a. Vurdering av nye behov for anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier, med 
grunnlag i behovsvurderinger på aktivitetssiden

b. Rammebetingelser ut fra kommunens økonomiske evne (økonomiplan) og øvrige 
betingelser som er lagt for tildeling av offentlige bevilgninger

c. Ivaretakelse av allmennhetens rettigheter og behov knyttet til utøvelse av friluftsliv
d. Kommunens utbyggingsplaner og øvrig arealplaner

Handlingsprogrammet for aktivitet skal inneholde tiltak og ansvarlig organisasjon.  Planen må 
innholde en diskusjon om hvilke målsetninger kommunen har for satsing på idrett og fysisk 
aktivitet, herunder friluftsliv.

Anlegg 2009

Prioritering:

Ordinær anlegg
1. Tana Flerbrukshall

Tana kommune er anleggseier. Det blitt søkt om spillemidler til Tana flerbrukshall i 2006, 2007, 
2008 og nå. Søknaden er ikke blitt prioritert på grunn av mangler på midler. Flerbrukshallen ble 
tatt i bruk høsten 2008, og har vært et savnet anlegg i kommunen. Det er allerede stort 
bruksfrekvens i hallen med idretter som håndball, fotball, volleyball, bryting, turn og innebandy.

2. Skianlegg, IL Forsøk
IL Forsøk har fått tildelt NNM for ski i 2010, og i den forbindelse ønsker laget å oppgrade 
skianlegget i Seida. Skistadion i Seida er et konkurranseanlegg for langrenn, og er mye i bruk i 
forbindelse med konkurranse, trening og turgåing. Anlegget er velegnet som helårsanlegg, og er 
et av de anleggene som defineres som gode anlegg. Det bakgrunn i at anlegget brukes av skolen, 
idrettslaget og befolkningen for øvrig til trim.

3. Lysløype, Tana bru 
Tana kommune er anleggseier. Lysløype Tana bru ble bygget i 1979, og det er ikke foretatt større 
rehabilitering av anlegget. Dette er også et anlegg som brukes både til konkurranse, trening og 
trim. Det vil være behov for blant annet utvidelse av bredden for å demme opp konflikten 
mellom skiløpere, turgåere (fotgjengere) og de som lufter hunden. Anlegget er et helårsanlegg 
for konkurranse, trening og trim. I det siste året er anlegget også brukt i forbindelse med sykling.

Nærmiljøanlegg
1. Ball-løkke, Tana Flerbrukshall

Tana kommune er eier av anlegget. Det ble søkt om spillemidler til anlegg i 2008. Søknaden ble 
avslått på grunn av at det i de opprinnelige planer som er godkjent av Kultur- og 
kirkedepartementet ble betegnet som avlastningsparkeringsplass. Deanu Sameskuvla kom med 
innsigelse på at de måtte avgi ball-løkken som foreldreutvalget hadde bygget i forbindelse med 
bygging av flerbruskhall. Avtalen var å bygge en ny ball-løkken for skolen og til uorganisert 
aktivitet.



2. Flerbruksflate, Boftsa skole
Tana kommune er eier av anlegget. Skoleanleggene har vært og er et prioritert tiltak for 
opprustning av anlegg for uorganisert aktivitet. Erfaringsmessig er disse anleggene mye i bruk 
også etter skoletid. Og det er viktig med tanke på fysisk aktivitet blant barn og unge. 
Flerbruksflate innholder ball-løkke, asfaltflate for basket og skating.

Aktivitet

Prioriterte tiltak:
1. Spinning for ungdom

Tana kommune kjøper spinningtimer av Tana Fysikalske as. Tiltaket ble iverksatt høsten 
2007 og vil vare ut skoleåret 2008/2009. Det er rundt 17 deltakere i alder 12 – 18 år som 
benytter seg av tilbudet. Det er avsatt en time i uka. Det er kommet ønske om utvidelse av 
tilbudet, foreløpig har ikke det vært mulig på grunn av manglende økonomi.
Kostnad kr 20 000, dekkes over ”partnerskap for folkehelse”

2. ”Ekstrem ungdom”
Prosjektet ”ekstrem ungdom” innholder ulike tiltak, som friluftstur, paintball, klatring, 
snowboard, kiting, Åpen hall og padling. De ulike tiltakene blir iverksatt i samarbeid med lag og 
foreninger i kommunen. Det er også inngått en avtale med privat næringsliv om å tilrettelegge 
tiltak som er ønsket av ungdommen selv. I prosjektet ”ekstrem ungdom” er det ungdommen selv 
som skal initierer tiltakene, og kommunen som skaffer samarbeidspartnere for realisering av 
tiltakene. 
Kostnad kr 50 000, dekkes over ”partnerskap for folkehelse”

3. Prosjektet ”Aktiv på dagtid”
Tana kommune har ønske om iverksette tiltak for arbeidsledige, folk på attføring, 
langtidssykemeldte og ”grønnresept”. Tiltakets innhold er fysisk aktivitet og kosthold for 
målgruppa. Dette er et samarbeidsprosjekt med Tana Fysikalske, helse og NAV.
Kostnad kr 350 000, søkt om prosjektmidler av Finnmark fylkeskommune

4. Barnehage
Utviklingsavdeling har i samarbeid med Tana bru barnehage igangsatt prosjektet ”satsing på 
fysisk aktivitet og kosthold i barnehage”. Målet med prosjektet er å få større bevissthet blant 
ansatte og foreldre om fysisk aktivitet og kosthold. Målet er ut fra en folkehelse perspektivet er å 
danne gode vaner allerede i småbarnsalder i forhold til fysisk aktivitet og kosthold. Det søkes om 
eksterne midler til et forprosjektet som omfatter ute- og innemiljøet og det pedagogiske 
innholdet. 
Kostnad kr 400 000, søkes om ekstern finansiering

5. 60+
Tana kommune kjøper trimtimer med veiledning av Tana Fysikalske for den eldste delen av 
befolkningen. Det er rundt 20 personer fra 60 år og eldre som jevnlig benytter seg av tilbudet. 
Tiltaket er 3 dager i uka, med ulike tilbud. Tiltaket varer frem til sommer 2009.
Kostnad kr 20 000, dekkes over ”partnerskap for folkehelse”.

6. Bygdelagsstafett
Tana kommune samarbeider med Tana skiskytterlag om tiltaket. Målet med tiltaket er å få 
befolkningen i bevegelse og samtidig ha det gøy.
Kostnad kr 10 000, dekkes over ”partnerskap for folkehelse”

7. Folk i bevegelse
Trivselstiltak med fysisk aktivitet og kosthold. Det er tiltak for kommunalt ansatte, sykkeltrim 
arrangert av Rustefjelbma bygdelag, skiløyper i Masjok og skileik for barn i Tana bru. Det vil 
være mulig for lag og foreninger å utforme aktivitet som befolkningen ønsker.
Kostnad kr 50 000, dekkes over ”partnerskap for folkehelse”

8. Turkart
Tana kommune inngår samarbeid med Gamvik kommune om et felles turkart for området 
Lebesby, Gamvik og Tana. Tiltaket er under planlegging.



Vurdering

Handlingsprogrammet for 2009 for anlegg, områder og aktivitet bygger på Kommunedelplan for 
idrett og fysisk aktivitet Tana 2009 – 2012 og folkehelseplan 2007 – 2009.

Tiltak innen anlegg og område for idrett og fysisk aktivitet er det kun tatt hensyn til innkomne 
søknader. 

Når det gjelder tiltak innen aktivitet er flere av disse startet opp i forbindelse med 
Folkehelseplanen og vil vare ut prosjektperioden. Tana kommune er avhengig av at lag og 
foreninger også er med på igangsette tiltak som er med å fremme folkehelsa. Det kan være 
aktiviteter som fot- og skiturer, stavgang, sykkelturer etc.
Utfordring er å holde engasjementet opp og beholde samarbeidet med lag og foreninger varmt 
for å få i gang nye aktiviteter. Tana kommune ønsker få til aktiviteter som både styrker helsa og 
skaper trivsel blant befolkningen i kommunen. Det er et langsiktig målsetning og som vil være 
vanskelig å måle med umiddelbar effekt. 



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2008/2026-1

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø- og kulturkomiteen 50/2008 09.12.2008
Kommunestyret 18.12.2008

Veiplan 2009 - 2013

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til veiplan for perioden 2009-2013.
2. Vedtak om gjennomføring av de enkelte tiltak gjøres i kommunestyrets budsjettvedtak.
3. Takten i gjennomføringen må vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av

budsjett og økonomiplan.
4. Søknad om tilskudd til vedlikehold eller standardheving av bygde- og jordbruksveier 

behandles av rådmannen innenfor budsjettrammen.
5. Gjennomføring av drift og vedlikehold i henhold til Drifts- og vedlikeholdsinstruksen er 

avhengig av de årlige bevilgninger til sommer- og vintervedlikehold av veier. 
6. Rådmannen prioriterer drifts- og vedlikeholdstiltak i forhold til de årlige budsjett. 

Saksopplysninger

Veiplan 2009 – 2013 er videreføring/rullering av ”Vegplan for jordbruksveier i Tana kommune” 
som ble vedtatt den 17.2.2005.
Ettersom planen omfatter alle kommunalt eide veier i Tana har administrasjonen valgt å endre 
planens navn til Veiplan for 2009-2013.
I rulleringen er endringen som ble vedtatt av kommunestyret i 2005 innarbeidet. Videre er 
veiene inndelt i jordbruksveier og kommunale veier.
Kommunale veier i boligfelt er nevnt spesielt i den grad det er foreslått iverksatt tiltak i 
planperioden.
Tiltaks- og prioriteringslisten er oppdatert.
Vedlikeholdsinstruksen er endret når det gjelder utløsende standard og tidsfrister.



Vurdering

Veiplanen er et nødvendig verktøy for planlegging av tiltak i økonomiplanperioden, spesielt når 
det gjelder heving av standarden (breddeutvidelse, forsterknings- og bærelag og fast dekke).

Etterlevelse av vedlikeholdsinstruksen er i høyeste grad avhengig av de årlige bevilgningene til 
veivedlikehold. Selv om en del av sommervedlikeholdet kan gjøres i egenregi, så medfører det 
kostnader til innkjøp av materialer (grus, asfalt, skilt, rekkverksmateriell etc). Mer drift i 
egenregi krever investering i ny traktorgraver.
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DEANU GIELDA
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Denne planen er en rullering av ”Vegplan for jordbruksveger 2004 – 2013” som ble vedtatt av 
kommunestyret den 17.2.2005.

Tana kommune har som mange andre kommuner tidligere ikke hatt noen helhetlig plan for kommunale 
veger. Vegplan for jordbruksveier 2004 -20013 omhandlet kun det som tidligere var definert som 
jordbruksveier
Denne rulleringen har tatt hensyn til kommunestyrets vedtak av 17.2.2008, sak nr 10/05. I vedtaket ble 
status for veiene fastsatt: kommunal-, bygde- eller jordbruksvei. Samtidig ble det vedtatt hvem som har 
vedlikeholdsansvaret for de enkelte veikategorier.
I denne rulleringen er samtlige veier der kommunen har vedlikeholdsansvaret tatt med. 
Planen er retningsgivende for ressursbruk og bevilgninger til veiformål i kommunen.

2 Om planen

2.1 Oppbygging av planen
Veiplanen består av todelt, en strategiplan og en handlingsplan. 
Handlingsplanen gjelder for et år om gangen, iverksetting av tiltak vedtas hvert år av kommunestyret 
som en del av kommunens investeringsbudsjett. 
Endring av prioritet for de enkelte veier gjøres i budsjettvedtakene.

2.2 Plandokumentet omhandler
Plandokumentet omhandler kommunale veier. 
Jordbruksveiene er opplistet selv om vedlikeholdsansvaret tilligger grunneierne.

Planen har status som sektorplan, dvs. at den ikke har juridisk status, men vil legge føringer for 
utbedring av veier i perioden.

Veier der det ikke er nødvendig å iverksette tiltak er ikke spesielt nevnt i planen.

2.3 Organisering
Opprinnelig veiplan ble utarbeidet av bygg- og anleggsavdelingen i samråd med landbrukskontoret. 
Rulleringen er gjennomført av BA.
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3 Definisjoner

Kommunal vei:
Hovedvei med primært betydelig allmenn- og offentlig trafikk.
Kommunale veier vedlikeholdes av kommunen.

Jordbruksvei
Jordbruksvei er som hovedregel en vei som benyttes hovedsakelig til transport innen jordbruksnæringen. 
Jordbruksveier vedlikeholdes av grunneierne som bruker veien. 

Privat vei:
Vei som eies, vedlikeholdes og forvaltes av privatpersoner eller privatrettslige foretak. Kan være en 
samlevei som går over eller fører til en eller flere private eiendommer.

Bygdevei
Kan være en samlevei som fører til flere eiendommer langs eller ved veitrasèen.

4 Gjennomføring

4.1 Kommunestyrets ansvar
Kommunestyret gir i veiplanens handlingsplan føringer for prioritering av vedlikeholdet av kommunale 
veier.  
Ut fra planen kan rådmannen legge inn investeringstiltak i sitt budsjettforslag.

4.2 Rådmannens ansvar
Rådmannen har i henhold til budsjettvedtak hvert år ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
tiltakene i veiplanen.

5 Oversikt over veier
Her inngår begrepet veiformål som sier noe om formålet veien ble byget for.
Jordbruksveiene er tatt med i oversikten som orientering selv om vedlikeholdsansvaret ligger hos 
grunneierne

5.1 Jordbruksveier:

Vei fra Rv 98 til Golggotjohka
Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei
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Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Vei lengde totalt: 1,8 km
Vei lengde jordbruksfonnål: 1,6 km
Veidekke: Grus, ok standard
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 Rv98 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 Rv98 - 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: Ingen
Skilting: ingen
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneiere
Jordbrukseiendommer: Ja, flere eiendommer som høstes
Merknader: Ikke behov for standardhevning
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Vei fra søndre Luftjok til Gorzi 
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 Rv895 opp Polmakdalen
Veiformå1: Antatt opparbeidet som bygde vei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Veilengde totalt: 5,4 km
Veilengde jordbruksformål: 2,8 km
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
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Merknader: Minimalt slitelag av grus, bør stedvis forsterkes med grusmasser. Behov 
for grøfting av enkelte strekninger.

Vei fra E6 til vestre Skiippagurra (Hedeguohppi)
Veiformål: Opprinnelig opparbeidet som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Veilengde totalt: ca. 1 km
Veilengde jordbruksformål: ca 1 km
Veidekke: Grus 
Veibredde: 3,5 - 4 m
Stikkrenner: Antall 2 stk.
Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien.
Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes, veien er også transportvei for innhøsting

av eiendommer vest for E6.
Merknader: Grusdekket på veien bør få en oppjustering.

Vei fra E6 til Hillagurra moen
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.

Vei fra boligfelt Sirma til Bjellemyra
Veiformål: Antatt bygd som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport
Veilengde totalt: 1,8 km
Veilengde jordbruksfonnål: 1,8 km
Veibredde: 3 m
Vegdekke: Sand blandet grus, ujevn vegbane 
Stikkrenner: Antall 3 stk
Grøfer: Ja, stedvis vegetasjonsvekst
Fartsgrense: 30 km/t
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Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien 
Jordeiendommer: Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk. 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra Rv890 til Austertana (gammelveien)
Veiformål: Antatt bygd som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport
Veilengde totalt: km 
Veilengde jordbruksfonnål: km
Veibredde: 3-4 m
Vegdekke: Sand blandet grus, ujevn vegbane 
Stikkrenner:
Grøfer: Ja, stedvis vegetasjonsvekst
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Ingen vedlikehold 
Jordeiendommer: Ja? 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

5.2 Kommunale veier:

Sirma fra E6 gjennom boligfelt (mot Bjellemyra)
Veiformål: Antatt bygd som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport
Veilengde totalt: 0,7 km 
Veibredde: ca. 3,5 m 
Vegdekke: Nytt grusdekke lagt sommeren 2007
Stikkrenner: Antall 3 stk
Grøfter: Veien grøftet sommeren 2007 
Fartsgrense: 30 km/t
Øvrig skilting: 202 vikeplikt
Vedlikehold: Vedlikeholdes av kommunen
Merknader: Behov for fast dekke for å hindre utvasking av grusen i vårløsningen. 

Vei fra Rv98 til Masjokdalen
Veiformål: Antatt bygd som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig trafikk
Veilengde totalt: 4,2 km
Veidekke: Fast dekke
Veibredde: 3 – 3,5 m
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Stikkrenner: 11 stk totalt, ok standard
Grøfter: Ja, gode noe vegetasjonsvekst
Fartsgrense: 50/60 km/t
Øvrig skilting: 202 vikeplikt, 108 ujevn veg, 106.1 smalere veg, 102 farlig sving 
Gatelys: 6 stk ved boligfeltet
Vedlikehold: Kommunalt, sommer/vinter
Merknader: Stedvis hullet asfalt, stedvis setninger i veg dekke pga telehiv.

Vei til Nornes (sør for Masjok bru) fra Rv98
Veiformål: Antatt bygd som gårdsvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Veilengde totalt: 0,7 km
Veidekke: Grus, delvis ok standard
Veibredde: 3 m
Stikkrenner: 1 stk.
Grøfter: Delvis, vegetasjonsvekst til veiskulder
Fartsgrense. 50 km/t
Øvrig skilting: 202 vikeplikt
Vedlikehold: Kommunalt, sommer/vinter
Merknader: Noe nedslitt toppdekke/slitelag på vegbanen, enkelte steder under nivå 

veiskulder.

Vei fra Rv98 til Mohkeveaijdalen (linkstasjonen Maskevarri)

Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- allmenn- og offentlig trafikk
Veilengde totalt: 1,5 km
Veidekke: Grus, delvis ok standard
Veibredde: 3,5 – 4 m
Stikkrenner: 2 stk.
Grøfter: Delvis, noe vegetasjonsvekst
Fartsgrense: 50 km/t
Øvrig skilting: 202 vikeplikt, 155 kryssende ridevei, 102 farlig sving og barn leker 
Vedlikehold: Kommunalt sommer/vinter
Merknader: Veien bør grøftes og det bør legges nytt grusdekke.

Vei fra Rv98 til Golggotjeakkit (gartneriveien) til øverste husstand
Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Vei lengde totalt: 1,2 km
Veidekke: Grus, ok standard, lite hullet
Veibredde: 3 – 3,5 m
Stikkrenner: Ingen
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Grøfter: Delvis, mye vegetasjonsvekst
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Kommunalt sommer/vinter.
Merknader: Ikke behov for standardhevning

Vei fra Rv 890 til Hana brus 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.
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.

Vei fra Rv890 til Søndre Luftjok
Veiformål: Antatt opprinnelig opparbeidet som jordbruksvei 
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig trafikk
Veilengde totalt: 2,2 km
Veidekke: Asfalt 1,1 km, siste 0,4 km grusdekke.
Veibredde: 3 -4 m
Stikkrenner: 3 stk
Grøfter: Ja, enkelte områder med vegetasjonsvekst
Fartsgrense: 50 km/t
Øvrig skilting: 202 vikeplikt, 102 farlig sving, 108 ujevn vei, 142 barn 
Gatelys:
Vedlikehold: Kommunal sommer/vinter
Merknader: Behov for utbedring av hullet asfalt. Nytt asfaltdekke fra Rv890 til 

Montesoriskolen.

E6 - Holmesund nord/sør
Veiformål: Opprinnelig bygd som jordbruksvei.
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Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig trafikk
Veilengde totalt: 3,6 km
Veidekke: Store deler av veien ble opprustet i 2007 med breddeutvidelse og nytt 

asfaltdekke. Resterende del er veien hevet, forsterket og oppgruset.
Veibredde: 3 – 4,5 m
Stikkrenner: Antall 4 stk.
Bruer: 2 stk små med armert støpt dekke og fundament, rekkverk av trevirke på 

begge 
Grøfter: Ja, grøftet i 2007
Fartsgrense: 50/30 km/t
Øvrig skilting: 202 vikeplikt, fartsdumper
Vedlikehold: Kommunalt sommer/vinter
Merknader: Ikke behov for ytterligere standardheving, bru rekkverket bør skiftes.

Vei fra E6 – Båteng – E6
Veiformål: Antatt opprinnelig opparbeidet som bygdevei. 
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-,- allmenn- og offentlig trafikk. 
Veilengde totalt ca. 1 km
Veidekke: Grus, ok standard.
Veibredde: ca 4 m
Stikkrenner: Ingen
Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekant.
Fartsgrense: 50 km/t
Øvrig skilting: 202 vikeplikt
Vedlikehold: Kommunalt sommer/vinter.
Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes langs vegen. 
Merknader: Veien er vurdert som et prosjekt for fast dekke.
Gatelys: Ja, boligfeltet
Vedlikehold: Kommunal sommer/vinter
Merknader: Nedslitt toppdekke/slitelag, mangler ca 0,3 km grøfter i boligfeltet. Ujevnt 

veg dekke pga vår vann og regnvann.
Det er nødvendig med standardheving i form av etablering av veigrøfter og 
fast dekke.

Vei fra Rv98 til Leibosdalen
Veiformål: Opprinnelig opparbeidet som gårdsvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, og allmenn trafikk
Veilengde totalt: 0,7 km
Veidekke: Grus standard ok
Veibredde: ca 3 m
Stikkrenner: 5 stk.
Grøfter: Delvis, vegetasjonsvekst langs veikant
Fartsgrense: Ingen
Øvrig skilting: 202 vikeplikt
Vedlikehold: Kommunalt, sommer/vinter
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Merknader: Noen delvis igjen fylte renner, skilt må omplasseres nærmere Rv98

Alleknjarg (elvestrandveien) fra Rv895
Veiformå1: Antatt opprinnelig opparbeidet som bygde veg
Trafikkgrunnlag: Allmenn trafikk
Veilengde: 0,3 km
Veibredde. 3 m
Stikkrenner: Ingen
Grøfter: Ja, noe vegetasjonsvekst
Fartsgrense: ingen
Øvrig skilting: ingen
Vedlikehold: Kommunalt sommer/vinter .

Jordbrukseiendommer: Ukjent om disse er tilknyttet veien som transport veg
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Høyholmveien
Veiformå1: Antatt opprinnelig opparbeidet som bygde veg
Trafikkgrunnlag: Allmenn trafikk
Veilengde: km
Veibredde. m
Stikkrenner: 
Grøfter: 
Fartsgrense:
Øvrig skilting: 
Vedlikehold: Kommunalt vinter v/behov, sommervedlikehold av velforening
Merknader: Gruset og asfaltert av velforeningen.

Vei til Gárggogeahci
Veiformå1: Antatt opprinnelig opparbeidet som bygde veg
Trafikkgrunnlag: Allmenn trafikk
Veilengde: km
Veibredde. m
Stikkrenner: 
Grøfter: 
Fartsgrense: 
Øvrig skilting: 
Vedlikehold: Kommunalt 
Merknader: 

Vei til Kaldbakknes
Veiformå1: Antatt opprinnelig opparbeidet som bygde veg
Trafikkgrunnlag: Allmenn trafikk
Veilengde: km
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Veibredde. m
Stikkrenner: 
Grøfter: 
Fartsgrense: 
Øvrig skilting: 
Vedlikehold: Kommunalt
Merknader: 

Vei til Gavesluft
Veiformå1: Antatt opprinnelig opparbeidet som bygde veg
Trafikkgrunnlag: Allmenn trafikk
Veilengde: km
Veibredde. m
Stikkrenner: 
Grøfter: 
Fartsgrense: 
Øvrig skilting: 
Vedlikehold: Kommunalt sommervedlikehold.
Merknader: 

Veier i kommunale boligfelt

I denne samlebetegnelsen inngår veiene i boligfeltene. Generelt er disse asfaltert og i god stand. Noen 
krever vedlikehold i form av reasfaltering av grøftekutt og vegetasjonsrydding. 

Andre veier krever standardheving i form av fast dekke, belysning og fortau.

Flere veier mangler gatenavnskilt og husnummerering.

Stedsnavnskilt er også mangelfull i hele kommunen

5.3 Bygdeveier

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
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Vedlikehold: Kommunalt, sommertid
Merknader: Ikke behov for standardhevning

6 Plan for standardhevning
Beskriver utbedringstiltak som bør iverksettes. 

Vei Tiltak/beskrivelse Veistatus
Leibos - endring av skiltplassering

- stikkrenner
Komunal

Masjokdalen - reparasjon av asfaltdekke

- utbedring av telehiv/setninger
- grøfting

Kommunal

Nordnes - grøfting/fjerning av vegetasjon
- oppjustering av grusdekke

Kommunal

Mohkkeveaij - grøfting
- oppjustering av grusdekke

Kommunal

Basavzi ingen Bygdevei

Nordre Luftjok - nytt rekkverk på bru og kulvert

- Oppjustering av grusdekke
- Fast dekke på deler av veien
- Stikkrenner

- Grøfting

Kommunal

Søndre Luftjok - utbedring av asfaltdekke Kommunal

Luftjokelva - ingen

Alleknjarg - ingen Kommunal

Hedeguohppi -oppjustering av grusdekke Jordbruk

Holmesund - rekkverk begge bruer Kommunal

Båteng - grøfting
- fast dekke

Kommunal

Sirma fra E6 – boligfelt - grøfting
- oppjustering av grusdekke

- fast dekke

Kommunal
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Persenveien - fast dekke Kommunal

Lahmveien - fast dekke Kommunal

Tyttebærsletta - fast dekke Kommunal

Meieriveien mot 
Flerbrukshallen

- breddeutvidelse
- fortau

Kommunal

Veier i øvrige boligområder - fast dekke Kommunal

Vei mellom Rv98 og Ringveien 
v/Tana Lavpris

- fortau
- belysning

Kommunal

Tana bru industriområde - ny adkomst til Mats hus AS

- flytting av kryss mot Rv98
- parkeringsplass for tingretten
- trailerparkering

Kommunal

7 Kostnader og prioriteringsliste

7.1 Prioriteringsliste

Prioritet Vegstrekning Status Kostnad Gjennomføres
1 Nordre Luftjok fra Rv98 til kryss 

ved Caravanklubben (ca 2,2 km)
Kommunal 1 500 000 2009-2012

2 Sirma Kommunal 250 000 2010

3 Meieriveien mot Tana flerbrukshall Kommunal 1 000 000 2012

4 Persveien Kommunal 100 000 2013

5 Lahmveien Kommunal 100 000 2013

6 Tyttebærsletta Kommunal 100 000 2013

7 Båteng Kommunal 300 000

8 Masjokdalen Kommunal

9 Vei mellom Rv98 og Ringveien 
v/Tana Lavpris

Kommunal 1 000 000
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10 Søndre Luftjok Kommunal

11 Mohkkeveaijdalen Kommunal vei 281 000

12 Nordnes Kommunal vei 200 000

13 Leibostaddalen Kommunal vei 200 000

7.2 Finansiering
Prosjektene med standardheving innarbeides i investeringsbudsjettet for hvert år, samt i økonomiplanen. 
Prosjektene finansieres ved låneopptak. Utføres om entrepriser eller i egenregi, eller som kombinasjon 
av disse.

Realisering av de ulike prioriterte tiltak, sees i sammenheng med de finansieringsmuligheter som til 
enhver tid finnes.

Kostnaden som er angitt i planen er ikke kalkulert, men bygger på erfaring og overslag. 
Detaljprosjektering det enkelte år vil gi budsjettrammen som legges inn i investeringsbudsjettet.

8 Drift- og vedlikeholdsinstruks

8.1 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 en fastsatt kvalitetsnivå. 
- Vedlikehold kan være reparasjon av skader planlagte periodiske tiltak. 
- Vedlikeholdsoppgaver gir langsiktige virkninger og påvirker levetiden til vegen.



17

8.2 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.



8.3 Utløsende standard

8.3.1. 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. Torvkanter som hindrer 

vannavrenning skal fjernes.

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. Eventuell rist foran bekkelukking skal 

være i orden. Ved skade som medfører sikkerhetsrisiko, skal reparasjon utføres umiddelbart.
- 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.

8.3.2. 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 l uke når

hastigheten må senkes med mer enn 20 km/t i forhold til normal forsvarlig kjørehastighet.
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.
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- 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:

For samleveg: 2 uker
For adkomstveier: 5 uker

Utløsende standard for sprekker:
- Sprekker som er over 10 mm brede, må fuges.

8.3.3. Installasjoner og spesielle arbeider

Reparasjon og vedlikehold av rekkverk.

Utløsende standard:
- Skadet rekkverk som kan representere trafikkfare, skal merkes omgående og repareres innen 3

uker.
- 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 skal 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 før 

10. oktober.

8.3.4 Bruer og stikkrenner/kulvert
Utbedring av vegbruer
Ved omfattende reparasjonsarbeider, f.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.
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- 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.

8.3.5 Vinterarbeider
Tining og merking, driftsarbeider.
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 brøytentreprenør.

Tining av stikkrenner og sluk, vannavledning
- Arbeidene 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.

8.3.6 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.

Utløsende standard
- Enkeltpunkt skal utbedres i løpet av 1 mnd.
- Hele lysserier skal utbedres innen 1 uke, eller så snart det er praktisk mulig av hensyn til 

tilgjengelig utstyr og entreprenør.

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

Reparasjon og renhold av skilter og kantstolper
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Om våren etter teleløsning skal en systematisk kontrollere og rette opp skiltstolper som er synlig 
skjeve. En slik kontroll bør også utføres om høsten innen 10. oktober. Lesbarheten av skilt bør 
kontrolleres i mørket.

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. Ved skilt som 
har stor trafikksikkerhetsmessig betydning, skal tiltak iverksettes umiddelbart.

- Øvrige skilt som ikke tilfredsstiller kravene til lesbarhet, skal skiftes innen l. september.
- Skadede kantstolper skal utbedres etter brøytesesongen.
- Om vinteren kostes snø av skilt etter avsluttet brøyting/snøvær, senest innen 1 døgn etter 

avsluttet snøfall.
-

8.3.8 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 å 
oppsamling og bortkjøring av gresset.

Utløsende standard for plener:
- Høyden på gressplener i sentrumsområde, på 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.
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Saksprotokoll saksnr. 3/2008 i Stedsnavnutvalget - 24.11.2008 

Behandling

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet fellesforslag som sendes MKK og KST for behandling: 

A. Retningslinjer for stedsnavnutvalgets arbeid med navnesaker
1) Kommunal myndighet i navnesaker:

a) Stedsnavnutvalget, som består av de samme medlemmene som miljø- og 
kulturkomiteen, er politisk ansvarlig i navnesaker og fatter endelige vedtak etter 
Lov om stadnamn (stadnl) med hjemmel i delegert myndighet fra kommunestyret 
i møtet 19.06.2008.

b) Rådmannen er administrativt og faglig ansvarlig for å tilrettelegge 
beslutningsgrunnlaget i navnesaker. 

2) Saksbehandlingsprosedyrer:
a) Nye navn:

Som hovedregel skal navn på nye veier / plasser fastsettes som ledd i 
reguleringssaker etter plan- og bygningsloven (pbl). Navnesaken skal kunngjøres 
sammen med reguleringssaken etter reglene i pbl § 27-1 og for øvrig følge 
bestemmelsene i stadnl. Bygdelag og andre lag/ foreninger i området for 
regulering underrettes i særskilt brev.

b) Eksisterende navn:
• Når det er tale om å fastsette navn på eksisterende, navneløse veier/ 

steder, eller nye navn på veier/ steder, skal kommunen be om innspill 
fra bygdelag og andre lag/ foreninger i de aktuelle områdene. 



• Når stedsnavnutvalget har utarbeidet et begrunnet forslag til nytt (nye) 
navn på bakgrunn av innkomne forslag og rådmannens innstilling, 
underrettes lagene som har sendt inn forslag, i særskilt brev med en 
frist på 1 måned for å komme med evt. nye merknader. 

• Etter at høringsfristen er gått ut, vurderer stedsnavnutvalget 
innspillene og beslutter hvilke forslag som skal oversendes til 
navnekonsulentene, jf. stadnl. 

• Når navnekonsulentene (Sametinget og Statens kartverk) har avgitt sin 
uttalelse, fatter Stedsnavnutvalget vedtak etter bestemmelsene i stadnl.

B. Kriterier for fastsetting av nye, offentlige navn
a) Det fastsettes kun ett navn på alle veier i kommunen. Navneformen skal være på ett av 

de språkene som nyttes i området. 
b) Som hovedregel bør eksisterende navn i området, eller en variant av dette navnet, 

benyttes. 
c) Dersom det ikke finnes eksisterende navn som kan benyttes, bør veier få navn etter 

landskapsformer/-elementer, naturfenomener, planter eller dyr i området.
d) Der en eksisterende bedrift, institusjon, funksjon eller lignende langs veien utgjør et 

begrep på folkemunne, kan navnet på veien/ stedet henspille på denne funksjonen, (for 
eksempel Skuvlageaidnu/ Skoleveien).

e) Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver tvil at 
vedkommende har gjort en innsats som fortjener en slik heder. 

f) Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer.
g) Der det er mulig bør det velges navn som ikke har ”geaidnu” eller ”vei” i navnet, for å 

skape variasjon i navnsettingen. 

C. Forslag til nye, offentlige navn på steder/veier i Tana kommune
Stedsnavnutvalget fatter selv beslutning om forslagene som skal sendes på ny høring basert 
på rådmannens forslag og innkomne forslag gjennom høringsrundene.

TAFE v/Karen Inga Vars fremmet følgende tilleggsforslag: 

• Stednavnutvalget ber administrasjonen om å finne dokumenter av arbeidet som ble gjort i 
1993-1994 av en egen arbeidsgruppe som jobbet med stedsnavn i Tana kommune 

• Dette dokumentet må sendes navnekonsulentene på Sametinget og Statens Kartverk så snart 
som mulig 

• Det er et omfattende arbeid som er blitt utført av denne arbeidsgruppa, der blant annet Aage 
Solbakk var sentral 

• Dette er et viktig dokument for Stedsnavnutvalget som vil lette arbeidet i utvalget betraktelig 

Votering

Fellesforslag: Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra TAFE v/Karen Inga Vars: Enstemmig vedtatt.



Vedtak

Leder Ulf Ballo (AP) fremmet fellesforslag som sendes MKK og KST for behandling: 

A. Retningslinjer for stedsnavnutvalgets arbeid med navnesaker
1) Kommunal myndighet i navnesaker:

a) Stedsnavnutvalget, som består av de samme medlemmene som miljø- og 
kulturkomiteen, er politisk ansvarlig i navnesaker og fatter endelige vedtak etter 
Lov om stadnamn (stadnl) med hjemmel i delegert myndighet fra kommunestyret 
i møtet 19.06.2008.

b) Rådmannen er administrativt og faglig ansvarlig for å tilrettelegge 
beslutningsgrunnlaget i navnesaker. 

2) Saksbehandlingsprosedyrer:
a) Nye navn:

Som hovedregel skal navn på nye veier / plasser fastsettes som ledd i 
reguleringssaker etter plan- og bygningsloven (pbl). Navnesaken skal kunngjøres 
sammen med reguleringssaken etter reglene i pbl § 27-1 og for øvrig følge 
bestemmelsene i stadnl. Bygdelag og andre lag/ foreninger i området for 
regulering underrettes i særskilt brev.

b) Eksisterende navn:
• Når det er tale om å fastsette navn på eksisterende, navneløse veier/ 

steder, eller nye navn på veier/ steder, skal kommunen be om innspill 
fra bygdelag og andre lag/ foreninger i de aktuelle områdene. 

• Når stedsnavnutvalget har utarbeidet et begrunnet forslag til nytt (nye) 
navn på bakgrunn av innkomne forslag og rådmannens innstilling, 
underrettes lagene som har sendt inn forslag, i særskilt brev med en 
frist på 1 måned for å komme med evt. nye merknader. 

• Etter at høringsfristen er gått ut, vurderer stedsnavnutvalget 
innspillene og beslutter hvilke forslag som skal oversendes til 
navnekonsulentene, jf. stadnl. 

• Når navnekonsulentene (Sametinget og Statens kartverk) har avgitt sin 
uttalelse, fatter Stedsnavnutvalget vedtak etter bestemmelsene i stadnl.

B. Kriterier for fastsetting av nye, offentlige navn
a) Det fastsettes kun ett navn på alle veier i kommunen. Navneformen skal være på ett av 

de språkene som nyttes i området. 
b) Som hovedregel bør eksisterende navn i området, eller en variant av dette navnet, 

benyttes. 
c) Dersom det ikke finnes eksisterende navn som kan benyttes, bør veier få navn etter 

landskapsformer/-elementer, naturfenomener, planter eller dyr i området.
d) Der en eksisterende bedrift, institusjon, funksjon eller lignende langs veien utgjør et 

begrep på folkemunne, kan navnet på veien/ stedet henspille på denne funksjonen, (for 
eksempel Skuvlageaidnu/ Skoleveien).

e) Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver tvil at 
vedkommende har gjort en innsats som fortjener en slik heder. 

f) Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer.
g) Der det er mulig bør det velges navn som ikke har ”geaidnu” eller ”vei” i navnet, for å 

skape variasjon i navnsettingen. 

C. Forslag til nye, offentlige navn på steder/veier i Tana kommune



Stedsnavnutvalget fatter selv beslutning om forslagene som skal sendes på ny høring basert 
på rådmannens forslag og innkomne forslag gjennom høringsrundene.

TAFE v/Karen Inga Vars fremmet følgende tilleggsforslag: 

• Stednavnutvalget ber administrasjonen om å finne dokumenter av arbeidet som ble gjort i 
1993-1994 av en egen arbeidsgruppe som jobbet med stedsnavn i Tana kommune 

• Dette dokumentet må sendes navnekonsulentene på Sametinget og Statens Kartverk så snart 
som mulig 

• Det er et omfattende arbeid som er blitt utført av denne arbeidsgruppa, der blant annet Aage 
Solbakk var sentral 

• Dette er et viktig dokument for Stedsnavnutvalget som vil lette arbeidet i utvalget betraktelig 

Rådmannens innstilling

A. Retningslinjer for stedsnavnutvalgets arbeid med navnesaker
3) Kommunal myndighet i navnesaker:

a) Stedsnavnutvalget, som består av de samme medlemmene som miljø- og 
kulturkomiteen, er politisk ansvarlig i navnesaker og fatter endelige vedtak etter 
Lov om stadnamn (stadnl) med hjemmel i delegert myndighet fra kommunestyret 
i møtet 19.06.2008.

b) Rådmannen, ved Utviklingsavdelingen, er administrativt og faglig ansvarlig for å 
tilrettelegge beslutningsgrunnlaget i navnesaker. 

4) Saksbehandlingsprosedyrer:
a) Nye navn:

Som hovedregel skal navn på nye veier / plasser fastsettes som ledd i 
reguleringssaker etter plan- og bygningsloven (pbl). Navnesaken skal kunngjøres 
sammen med reguleringssaken etter reglene i pbl § 27-1 og for øvrig følge 
bestemmelsene i stadnl. Bygdelag og andre lag/ foreninger i området for 
regulering underrettes i særskilt brev.

b) Eksisterende navn:
• Når det er tale om å fastsette navn på eksisterende, navneløse veier/ 

steder, eller nye navn på veier/ steder, skal kommunen be om innspill 
fra bygdelag og andre lag/ foreninger i de aktuelle områdene. 

• Når stedsnavnutvalget har utarbeidet et begrunnet forslag til nytt (nye) 
navn på bakgrunn av rådmannens innstilling, underrettes lagene som 
har sendt inn forslag, i særskilt brev med en frist på 1 måned for å 
komme med evt. nye merknader. 

• Etter at høringsfristen er gått ut, vurderer stedsnavnutvalget 
innspillene og beslutter hvilke forslag som skal oversendes til 
navnekonsulentene, jf. stadnl. 

• Når navnekonsulentene har avgitt sin uttalelse, fattes vedtak etter 
bestemmelsene i stadnl.



B. Kriterier for fastsetting av nye, offentlige navn
h) Det fastsettes kun ett navn på alle veier i kommunen. Navneformen skal være på ett av 

de språkene som nyttes i området. 
i) Som hovedregel bør eksisterende navn i området, eller en variant av dette navnet, 

benyttes. 
j) Dersom det ikke finnes eksisterende navn som kan benyttes, bør veier få navn etter 

landskapsformer/-elementer, naturfenomener, planter eller dyr i området.
k) Der en eksisterende bedrift, institusjon, funksjon eller lignende langs veien utgjør et 

begrep på folkemunne, kan navnet på veien/ stedet henspille på denne funksjonen, (for 
eksempel Skuvlageaidnu/ Skoleveien).

l) Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver tvil at 
vedkommende har gjort en innsats som fortjener en slik heder. 

m) Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer.
n) Der det er mulig bør det velges navn som ikke har ”geaidnu” eller ”vei” i navnet, for å 

skape variasjon i navnsettingen. 

C. Forslag til nye, offentlige navn på veier i Tana kommune
Stedsnavnutvalget fatter selv beslutning om forslagene som skal sendes på ny høring basert 
på vedlegg 1, rådmannens forslag, og vedlegg 2, innkomne forslag gjennom høringsrundene.

Saksopplysninger

Det er i denne saken foreslått å fatte vedtak om retningslinjer for saksbehandlingen i offentlige 
navnesaker og kriterier for navnefastsetting. Samtidig er det foreslått at stedsnavnutvalget selv 
fatter beslutning om forslag til navn på eksisterende, navneløse veier i kommunen som sendes 
på høring til lokale lag og foreninger, før oversending av forslag til navnekonsulentene.

Det er kommunen som har ansvaret for å ”gjere vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og 
av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o.l.” 
(Lov om stadnamn § 5). I Tana kommune er det mange boligområder som ikke har en entydig 
adresse, og der det er behov for å fastsette navn. Kommunestyret (KST) fattet i sitt møte 
19.06.2008 vedtak om å opprette et stedsnavnutvalg (SNU). Dette utvalget består av de samme 
medlemmene som miljø- og kulturkomiteen (MKK). 

KST vedtok at oppgavene til SNU i prioritert rekkefølge vil være:
1. Å vedta navn på gater, veier, torg og andre kommunale arealer i Tana som mangler navn.
2. Å fullføre arbeidet med å sikre at skrivemåten på navnet til bygder og bosettinger i Tana

blir korrekt i forhold til gjeldende samisk, finsk og norsk rettskriving. Komiteen bør her
ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalelsen av stedsnavn og finne naturlige
geografiske avgrensinger mellom bygdene.

3. Utvalget bør i sitt arbeid med oppgaven under pkt 1 invitere innbyggerne til å komme
med navneforslag og vektlegge at kommunen i historisk sammenheng bygger på tre
kulturer, samisk, kvensk/finsk og norsk.

4. Punkt 3.8 i Delegasjonsreglementet oppheves. Myndigheten delegeres til det nye
stedsnavnutvalget.



Å VEDTA NAVN PÅ GATER, VEIER, TORG OG ANDRE KOMMUNALE AREALER I 
TANA SOM MANGLER NAVN:

1) Saksgangen og saksbehandlingsprosedyrer:

I møtet i SNU den 30.09.2008, ga utvalget sin tilslutning til rådmannens forslag til videre 
saksgang. Den videre saksgangen blir derfor som følger:
a) Administrasjonen gjennomgår forslagene som er kommet inn i tidligere prosesser og

utarbeider en begrunnet anbefaling som legges fram for SNU. 
b) SNU forbereder sin anbefaling som sendes på høring til bygdelag og andre lag/ 

organisasjoner i kommunen, og gjøres offentlig kjent gjennom avisannonser i 2 aviser. Det 
bes om nye forslag/ innspill, og det settes en uttalefrist på 1 måned, jf. stadnl § 6.

c) Der det er tale om private veier underrettes beboerne med særskilt brev, jf. stadnl § 6.
d) Etter at høringsfristen er gått ut utarbeider SNU en ny anbefaling som sendes

navnekonsulentene for uttalelse ang. skrivemåten, jf. lov om stadnamn § 6.
e) Etter at navnekonsulentene har avgitt sin uttalelse oversendes saken til SNU for endelig 

vedtak.
f) Nye skilt settes opp i løpet av sommeren 2009.

Bakgrunn/ tidligere prosesser
Det har vært en lang prosess å fastsette navn på enkelte veier her i kommunen. Allerede i 1984 
fattet kulturutvalget vedtak om saksbehandlingsprosedyrer for fastsetting av veinavn i 
kommunen (sak 71/84). Saken ble oversendt formannskapet, men stoppet opp der. 

Forslaget var som følger:

”STEDSNAVNEARBEIDET
I kommunale navnesaker skal flg. prosedyre følges.
1. Teknisk etat oversender til kulturutvalget liste over de områder hvor navning skal foretas.
2. Kulturutvalget ber om forslag fra lokallagene i de områder hvor navning skal foretas.
3. Disse lag deltar i navnearbeidet: Historie og Museumslag, Idrettslag, bygdelag, samiske

organisasjoner og sanitet og helselag.
4. Kultursekretæren fremsetter navneforslag på bakgrunn av lagenes henvendelser og 
faglige

vurderinger. 
5. Navneforslaget sendes navnekonsulenten til vurdering før saken fremsettes for
 kulturutvalget til behandling.

6. Formannskapet/ kommunestyret fastsetter navninga på bakgrunn av kulturutvalgets 
forslag
 og i h.h.t. lov og utfyllende regelverk.”

Dette forslaget til saksbehandlingsprosedyre kan legges til grunn for arbeidet med stedsnavn 
også i dag, men i og med at kommunen har vært gjennom diverse omorganiseringer, er det 
behov for en revisjon av disse retningslinjene. Rådmannens forslag til 
saksbehandlingsprosedyrer framgår av innstillingen A ovenfor.

2) Kriterier for fastsetting av nye, offentlige navn
Statens kartverk har i sin kontakt med kommunene anbefalt følgende retningslinjer for veinavn:

• Passe i et samordnet system
• Bygge på lokal navnetradisjon
• Passe til stedet
• Navnene bør variere



• Lett å skrive og uttale
• Unngå nålevende personer
• Følge reglene i Stadnamnlova 

Rådmannen mener det er hensiktsmessig å utarbeide generelle kriterier for fastsetting av nye, 
offentlige navn i kommunen. Kriteriene er tenkt å sikre en enhetlig navnsetting i kommunen, 
basert på retningslinjene fra kartverket. Rådmannens forslag framgår av innstillingen B ovenfor. 

Det er behov for å kommentere noen av forslagene til kriterier nærmere:
a) Det fastsettes ett navn på alle veier i kommunen, ... 

Det er nødvendig med kun ett navn på veiene i kommunen for å gi entydige adresser. Det 
vil lett kunne oppstå problemer ved for eksempel brann eller annen utrykning, om både
et samisk, finsk og/ eller norsk navn brukes. Alternativt kan en se for seg et kompromiss 
der veiene får sammensatte navn, for eksempel Diddigeaidnu – Smålakseveien, 
Luossageaidnu – Lakseveien. Dette vil virke svært tungvint. Rådmannen vil derfor 
primært anbefale at det fastsettes ett navn.

b) Som hovedregel bør eksisterende navn i området, (…), benyttes. 
Eksisterende navn har allerede vært gjennom en utvelgingsprosess, og funnet å være 
beskrivende for et område/ sted. Det vil derfor være bra om nye navn knytter seg til et 
eksisterende navn i det aktuelle området. 

c) (…) bør veier få navn etter landskapsformer/-elementer, naturfenomener, (…).
I Tana kommune er forholdet til naturen av stor betydning, og natur- og 
landskapselementer er bakgrunn for svært mange eksisterende stedsnavn i kommunen. 
Dette er et trekk rådmannen mener bør videreføres.

e) Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver (…)
Det bør utvises forsiktighet med å gi steder/ veier navn etter personer. Det bør kun gjøres 
i de tilfellene der det er hevet over enhver tvil at vedkommende har gjort en innsats som
fortjener en slik heder, og der det er ventelig at hele kommunens befolkning vil kunne
slutte seg til en slik oppkalling. Dette er viktig for å forhindre strid og at noen opplever at 
personer blir forbigått. Et ordtak sier: ”Ingen nevnt, ingen glemt”. Det kan være en 
hensiktsmessig tilpasning i dette tilfellet. Et alternativt kriterie kan være at eks. alle 
regjeringsmedlemmer el. stortingsrepresentanter fra kommunen skal få en vei oppkalt 
etter seg.

f) Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer.
Dette inngår i retningslinjene fastsatt av Statens kartverk. Begrunnelsen for dette kriteriet 
er delvis den samme som for e). Det er et godt prinsipp at rollen til en person vurderes i 
ettertid. Å oppkalle en vei etter en nålevende person vil kunne gi enkelte innbyggere 
negative opplevelser, fordi de ikke kan identifisere seg med det disse personene står for. 

3) Forslag til nye navn til navneløse veier/ steder
I vedlegg 1 er det en sammenstilling av alle de navneforslagene som er kommet inn gjennom 
tidligere høringsrunder.  I 2004  sendte Tana kommune brev til alle bygdelagene i kommunen og 
ba om innspill til navn på navneløse veier. I tillegg var det bred dekning av saken i lokalavisene 
Finnmarken og Sagat, og hjemmesidene på internett ble brukt for å få innspill til navn. 
Høringsperioden var fra 07.09 – 31.10.2004. I tillegg er forslagene som kom inn gjennom en 
tilsvarende prosess i 1985 tatt med i tabellen i vedlegg 1. 



Det er kommet inn forslag på navn på veier som ikke krever adressering etter forskrift til 
delingsloven. Dette gjelder veien på elveforbygningen i Sirma. Rådmannen mener det ikke er 
grunnlag for å tildele veien/ anlegget offentlig navn. Det er svært mange tilsvarende veier i 
kommunen, og det vil ikke være hensiktsmessig å navnsette alle disse veiene. For øvrig har 
rådmannen foreslått navn på starten av RV 98 som utgjør en ”miljøgate” fra krysset E6 –
tingretten. Rådmannens forslag til navn på de aktuelle veiene i kommunen, med begrunnelse, 
framgår av vedlegg 2. Kriteriene angitt i innstillingens punkt B er benyttet, og det aktuelle 
kriteriet er angitt med bokstav i feltet ”begrunnelse.

Riks- og fylkesveistrekningene i kommunen
Det er svært mange boliger og andre bygg som ligger langs riks- og fylkesveistrekningene i 
kommunen. Disse byggene krever også en entydig adresse. Rådmannen mener denne saken kan 
utsettes, men anbefaler at SNU drøfter de ulike mulighetene og gir signaler til den videre 
prosessen.  

Rådmannen ser for seg to muligheter:
a) at det settes nye navn på alle hovedveistrekninger i kommunen (jf. forslag i vedlegg 2), 

eller
b) adressering av husstander foretas ved at grendenavnet benyttes, for eksempel 

Levvajohka 1 – 100, for bebyggelsen langs hovedveinettet i Levvajohka og Harrelv/ 
Harrejohka om tilsvarende bebyggelse i Harrelv.

Dersom alternativ b velges, vil adressene først kunne fastsettes etter at forholdene knyttet til 
punkt 2 i KST-vedtaket er klart, Å fullføre arbeidet med å sikre skrivemåten på navnet til bygder 
og bosettinger i Tana. Det må skje i nært samarbeid med Statens Kartverk. 



Vedlegg 1: Fullstendig liste over forslag til veinavn innkommet gjennom høringsrundene

Veistrekning Forslagsstiller Navneforslag
Gatekode 5350: Fra RV 98, ved 
CC Tana Lavpris, til Ringveien 
ved fylkeskommunens boliger

Alleknjarg bygdelag Alfreds vei/ Alfred geaidnu

Torhop og Tarmfjord 
bygdelag

Postveien

Randi I. Pedersen og 
Odd Arild Losoa

Martin Schankes gate, Smuk 
Rollstads vei, Mørkereddsveien

Frank M. Ingilæ Alpinveien eller Lemmenveien
Gatekode 3600: Fra Ringveien 
ved Røberg fiskemat til gatekode 
5350

Alleknjarg bygdelag Pahpa Elle geaidnu (Prest Ellens vei)

Torhop og Tarmfjord 
bygdelag

Røbergveien

Randi I. Pedersen og 
Odd Arild Losoa

Røbergsgate, Røbergsvei, 
Snuteveien

Gatekode 5330: Fra gatekode 
5350 ved det gamle posthuset til 
fotballbanen.

Alleknjarg bygdelag Fotballveien (Spabbageaidnu)

Torhop og Tarmfjord 
bygdelag

Tivoliveien

Randi I. Pedersen og 
Odd Arild Losoa

Idrettsveien

Åshild Bye Idrettsveien (Valástallangeaidnu)
Gatekode 5340: Fra RV 98 til 
Comfort hotell Tana.

Anonym Gullveien, Sølvveien, Lautzveien, 
Lautzeveien

Alleknjarg bygdelag Bjarne Simonsens vei
Torhop og Tarmfjord 
bygdelag

Sølvveien/ Tingrettveien

Randi I. Pedersen og 
Odd Arild Losoa

Sølvsmedgaten, Lautzveien, 
Hotellgaten, Tingrettsveien

Åshild Bye Sølvveien/ Silbbatgeaidnu
Gatekode 5310: Fra RV 98 via 
Tollpost til enden av 
industriområdet

Alleknjarg bygdelag Povel Chr. Balchen veien/ Povel 
Chr. Balchen geaidnu

Torhop og Tarmfjord 
bygdelag

Tollpostveien

Randi I. Pedersen og 
Odd Arild Losoa

Industrigata, Industriveien

Åshild Bye Industriveien
Gatekode 5320: Fra gatekode 
5310 ved FFR til renseanlegget.

Alleknjarg bygdelag Peski-Heikkin tie/ Peski-Hendriks 
vei

Torhop og Tarmfjord 
bygdelag

FFR-veien

Randi I. Pedersen og 
Odd Arild Losoa

Aage Pedersens gate, Bassoveien, 
Elvebakken

Åshild Bye Miljøveien
Veien mellom tingretten og 
sølvsmia

Alleknjarg bygdelag Tingveien/ Diggigeaidnu



Veien inn til Sameskolen og 
skiskytterstadion
Veier ved Tana bru generelt:

Anna-Bergitte 
Henriksen

Jeagilguolbba (Reinmosemoen)

Coarvegiella (Lassoringen)
Torhop og Tarmfjord 
bygdelag

En vei ved Tana bru bør oppkalles 
etter Alfred Andersen

Sverre Pavel En vei ved Tana bru bør oppkalles 
etter Per Fokstad

Tana bru sentrum
Alleknjarg bygdelag Deanu markan/ Tana marked/ Teno 

markina

Veier utenfor Tana bru:
Regulert boligfelt i 
Rustefjelbma.                           

Torhop og Tarmfjord 
bygdelag

Strandveien/ Elvestrandveien/ 
Rustefjelbmaveien

Ole Ravna Risok
Kulturutvalget (1985) Moski/ Moskiveien/ Moskigeaidnu

Veien fra RV98 i Boftsa til 
Tanaelva.

Olav Johansen Holmeveien 

Felt for lærerboliger i Boftsa Åsmund Johansen Skolemo
Felt for spredt boligbygging i 
Gulbojok.
Fra RV 98 i Vestre Seida og opp 
dalen mot Linken

Alleknjarg bygdelag Ollin Klemmi tie/ Clemet 
Samuelsens vei 

To veier i felt for spredt 
boligbygging i Søndre Luftjok 
fra RV 890.

Barn, barnebarn og 
oldebarn til Solveig 
Olsen v/ Frank Vian

Den øverste veien: Solveien

Karin Vorren Den øverste veien: Skogstadveien 
eller Skogstadlia

Torill M. Børresen Den øverste veien:
Sadduvarrestien (Saattuvaara-polku),
Rypekrattet (Riekko-pajukko), 
Harestien (Jänis-polku)

Boligfelt langs Holmesundveien Mildrid Sofie Mudenia Leaibenjárga/ Oldernes
Vei til elva i Alleknjarg Alleknjarg bygdelag Strandveien/ Gáddegeaidnu/ Rantatie
Veien til Polmak aldershjem/ 
boligfelt

Kulturutvalget (1985) Fielbmageaidnu/ Fielbmaveien/ 
Bekkeveien/ Bjørkeveien/ Kjosveien

Båteng boligfelt Kulturutvalget (1985) Baktegeaidnu/ Klippeveien/ 
Ospestien

Jordbruksvei i Sirma fra E 6 til 
Hilda Olsen.

Sirbmá gilisearvi/ 
Sirma bygdelag

Doaresluohkka(Doaresluohkgeaidnu) 
(Tverrbakken) (Tverrbakkveien)

Felt for spredt boligbygging  i 
Suveguolba, Sirma, fra E 6.

Sirbmá gilisearvi/ 
Sirma bygdelag

Suvegeaidnu
(Suveguolba)

Alleknjarg bygdelag Duoddargeaidnu/ Viddeveien
Veien forbi Sirma skole Sirbmá gilisearvi/ 

Sirma bygdelag
Skuvlageaidnu

Private veier
Felt for spredt boligbygging fra 
RV 890 til Thor Aage Pedersen

Alleknjarg bygdelag Bjørkeveien/ Soakkigeaidnu

Svein Ursin Bjørklia, Soahkeluohkka



Felt for spredt boligbygging fra 
RV 890 til Jan Ervik.

Ingen forslag kommet inn

Boligene på elvesida av E6 
mellom Tana bru og 
Gassanjarga

Ingen forslag kommet inn

Felt for spredt boligbygging ved 
Stolpebakken til brødrene Biti

Skiippagurra bygdelag Guoikkamiellegeaidnu

Alleknjarg bygdelag Stolpebakken
Torhop og Tarmfjord 
bygdelag

Bitiveien

Felt for spredt utbygging i 
Holmesund v/Viktor Trosten

Ingen forslag kommet inn
(Noen av beboerne i området bruker 
betegnelsen Árbánatjohka)

Felt for spredt boligbygging i 
Skogstadbakken fra E 6.

Anna-Bergitte 
Henriksen

Lallošluohkka

Unni T. Og Åsmund 
Nilsen

Lallošluohkka, Lallošgeaidnu,
Lallošdievva

Ingjerd V. Og Magnus 
Henriksen

Lállušgeaidnu/ Skogstadveien

Kulturutvalget (1985) Lallusgeaidnu/ Skogstadveien
Veien forbi skolen/ grendehuset 
til Karen Marit og Einar Varsis 
bolig.

Sirbmá gilisearvi/ 
Sirma bygdelag

Roavvegeaidnu

Kulturutvalget (1985) Roavvegeaidnu
Jordbruksvei på 
elveforbygningen i Sirma

Sirbmá gilisearvi/ 
Sirma bygdelag

Duskangeaidnu 

Riksveistrekningene i 
kommunen

Olav Johansen Rustefj. – Langnes: Langnesveien
Langnes – Kalbakknes: 
Kalbakknesveien
Kalbakknes – Gavesluft: 
Gavesluftveien
Tana bru – Gaksa: Båtsfjordveien
Tana bru – Skipagurra: Vadsøveien
Skipagurra – Grensen: Finlandsveien
Tana bru  - Levajok: Karasjokveien
Tana bru – Rustefjelbma: 
Rustefjelbmaveien
Rustefj. – Vestertana: Ifjordveien



Vedlegg 2: Rådmannens forslag til nye, offentlige navn på veier i Tana kommune
I forslagene nedenfor er kriteriene angitt i innstillingens punkt B benyttet. Hvert kriterium som 
er benyttet, er angitt med bokstav i feltet ”begrunnelse. Det navnet som er listet først, i de fleste 
tilfeller det samiske, er rådmannens forslag til veinavn. Betydningen av navnet på hhv. norsk el. 
samisk er satt i parentes. Forslagene er hovedsakelig basert på forslag som kom inn ved 
høringen, men i enkelte tilfeller er andre navn foreslått, for å gi en enhetlig navnsetting i 
kommunen.
Veistrekning Navneforslag Begrunnelse
Kommunale veier/ 
steder
Gatekode 5350: Fra RV 
98 (ved CC Tana Lavpris)
til Ringveien (ved 
fylkeskommunens 
boliger)

Poastageaidnu 
(Postveien) 

Posten er et begrep som er etablert og 
innarbeidet på folkemunne (d). 

Gatekode 3600: Fra 
Ringveien ved Røberg 
fiskemat til gatekode 5350

Guollegávpegeaidnu 
(Fiskematveien)

Røbergs fiskematforretning har gjort 
veien kjent av folk fra hele Øst-Finnmark. 
Dette bør gjenspeiles i navnet (d).

Gatekode 5330: Fra 
gatekode 5350 ved det 
gamle posthuset til 
fotballbanen.

Valáštallangeaidnu 
(Idrettsveien)

Veien fører til fotballbanen i Tana bru og 
navnet ”Idrettsveien” har allerede blitt 
brukt en del (d). 

Gatekode 5340: Fra RV 
98 til Comfort hotell 
Tana.

Guovssahasgeaidnu
(Nordlysveien)

Tingretten er et viktig identitetsbygg i 
Tana bru. Bygget har fått navnet 
”Nordlysbygget”, og dette kan med fordel 
gjenspeiles i veinavnet (d).

Gatekode 5310: Fra RV 
98 via Tollpost til enden 
av industriområdet

Deatnodearbmi
(Elveterassen)

Navn som henspiller på stedet veien er 
(c). Må ses i sammenheng med vei 5320 
(jf. neste vei). Navnet ”Industriveien” er 
et opplagt alternativ. Rådmannen mener 
det kan ha en negativ klang det ikke er 
ønskelig at skal hefte ved området. 

Gatekode 5320: Fra 
gatekode 5310 ved FFR til 
renseanlegget.

Deatnomielli 
(Elvebakken) 

Et navn som henspiller på hvor veien 
leder (c), jf. forslag for vei 5310 ovenfor.

Veien mellom tingretten 
og sølvsmia

Silbarávdegeaidnu 
(Sølvsmedveien)

Denne veien trenger ikke noe navn ut fra 
adressehensyn, men det er hensiktsmessig 
at alle veier ved Tana bru har navn. 
Navnet henspeiler på sølvsmia som har 
vært et varemerke for Tana bru i lang tid 
(d). 

Veien inn til Sameskolen, 
flerbrukshallen og 
skiskytterstadion

Sámeskuvlageaidnu Navnet henspiller på at vein går til 
Sameskolen (d).

Veien inn til de nye 
omsorgsboligene ved 
flerbrukssenteret

Jeagilguolbba 
(Reinlavmoen)

Navnet har en god stedstilknytning ved å 
henspeile på de store områdene med 
reinlav som tradisjonelt har vært i 
området (c) og som fortsatt finnes mot 
nord. 

Første delen av RV 98 
forbi tingretten

Per Fokstad geaidnu Per Fokstad gjorde en enorm innsats for 
det samiske folket. Han bør hedres ved å 
få en vei oppkalt etter seg (f). 



Regulert boligfelt i 
Rustefjelbma.                           

Moski (Elvevik) Navnet ble foreslått i 1985 og henspiller 
på vikene/ tjernene som dannes i 
elveløpet etter vårflommen.

Veien fra RV98 i Boftsa 
til Tanaelva.

Dárosuolluodda, 
alternativt
Bokcánjárluodda

Atkomstvei til Norskholmen (d). 
Navnet på neset veien fører til er 
Bokcanjárga (b og c).

Felt for lærerboliger i 
Boftsa

Oahpaheaiguolbba 
(Lærermo)

Området har vært bosted for lærere ved 
Boftsa skole i lang tid (d).

Felt for spredt 
boligbygging i Gulbjok

Golgotjohtguolbba Det opprinnelige navnet på området. 
Henspiller på nærheten til elva 
Golggotjohka (b og c).

Fra RV 98 i Vestre Seida 
og opp dalen mot Linken

Mohkkeveajgeaidnu Henspiller på nærheten til elva 
Mohkkeveajohka (c).

Veien opp Luftjokdalen Luovttejohtgeaidnu
Alternativt: 
Luftjokdalen 

Veletablert navn (b)

To veier i felt for spredt 
boligbygging i Søndre 
Luftjok fra RV 890.

Den nederste veien (som 
starter ved RV 890): 
Søndre Luftjok

Veien leder til Søndre Luftjok og det er 
hensiktsmessig å benytte denne 
betegnelsen også på selve veien (b).

Den øverste veien (som 
danner en bue på den 
første veien): 
Rievssatluodda
(Rypeveien)

Henspiller på at det er mye ryper i 
området  (c)

Boligfelt langs 
Holmesundveien

Leaibenjárgeaidnu 
(Oldernesveien)

Det mest brukte, eksisterende navnet på  
området er Leaibenjárga (b) 

Vei til elva i Alleknjarg Gáddegeaidnu 
(Strandveien/Rantatie)

Veien leder til elva og elvestranda som 
benyttes mye i sommermånedene (c) 

Veien til Polmak 
aldershjem/ boligfelt

Fielbmágeaidnu Henspiller på bekken som renner 
gjennom området (c).

Båteng boligfelt Báktegeaidnu Et forslag som fikk tilslutning i 1985, og 
som viser til den bratte knausen i 
nærheten (c).

Jordbruksvei i Sirma fra E 
6 til Hilda Olsen.

Doaresluohkka 
(Tverrbakken)

Et navn som har lokal tilslutning og viser 
til funksjonen på veien (c).

Felt for spredt 
boligbygging  i 
Suveguolba, Sirma.

Suveguolbba Et allerede eksisterende navn på området 
(b).

Veien forbi Sirma skole Skuvlaluohkka Et navn som viser til institusjonen langs 
veien (d).

Private veier
Felt for spredt 
boligbygging fra RV 890 
til Thor Aage Pedersen

Bjørkelia
(Soahkeluohkká)

Et navn som allerede er etablert av 
beboerne (b og c). Den norske formen er 
etablert og kan derfor foretrekkes.

Felt for spredt boligbygging fra RV 890 
til Jan Ervik.

Fjellbjørkbakken
(Skierasluohkká)

Navnet er i samme kategori som navnet 
på nabofeltet (Bjørkelia) og samsvarer 
med kriterie (c).

Boligene på elvesida av 
E6 Tana bru - Gassanjarga

Sieiddáguoikgeaidnu Eksisterende navn i området (b)

Felt for spredt 
boligbygging i 
Stolpebakken 

Stoalpoluohkká
(Stolpebakken)

Eksisterende navn i området. Allerede 
etablert av beboerne. (b)



Felt for spredt utbygging i 
Holmesund v/Viktor 
Trosten

Árbánatjohka Eksisterende navn i området. Betegnelse 
på bekken som renner forbi feltet (b). 
Brukes av enkelte av beboerne.

Felt for spredt 
boligbygging i 
Skogstadbakken fra E 6.

Lallošluohkka
(Skogstadbakken)

Eksisterende navn i området (b). Allerede 
etablert av beboerne.

Veien forbi skolen/ 
grendehuset til Karen 
Marit og Einar Varsis 
bolig.

Roavvegeaidnu Et navn med lokal tilknytning (c). 
Foreslått allerede i 1985.
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Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Det kan i møtet bli gitt orienteringer.
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