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PS 27/2014 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll saksnr. 27/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Innkalling godkjennes.
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Arkivsaksnr

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 28/2014 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll saksnr. 28/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:
PS 39/2014

Høring - Utarbeidelse av delplan for strandområdet Tanaelven, Utsjoki
kommune, Finland

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:
PS 39/2014

Høring - Utarbeidelse av delplan for strandområdet Tanaelven, Utsjoki
kommune, Finland

PS 29/2014 Godkjenning av protokoll fra 18.02.2014
Saksprotokoll saksnr. 29/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag:
Protokoll fra 18.02.2014 godkjennes.
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 18.02.2014 godkjennes.

PS 30/2014 Detaljregulering for g/bnr. 37/14 og 37/66, Bjørkelia Nordre
Saksprotokoll saksnr. 30/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Notat – Tillegg til innstillingen - ettersendt pr. e-post 21.03.14. Utdelt i møtet.
Rebeke Tapio (uavhening repr.) ba formannskapet vurdere hennes habilitet i saken grunnet at
hennes samboer har gitt innsigelser i saken. Tapio framtrådte mens formannskapet vurderte
hennes habilitet. Tapio ble med 6 mot 1 stemme erklært som inhabil i saken, jf.
forvaltningsloven § 6 c)

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Forslag til Detaljregulering for g/bnr. 37/14 og 37/66, Bjørkelia Nordre sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende endringer:
1) Fareområdet langs høyspenttraseen utvides til 15 m på begge sider av linja.
(Øvrige endringsforslag ettersendes innen fredag 21.mars)

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende tilleggsforslag fra rådmannen:
2) Det gis følgende nye planbestemmelser:
a) Nytt punkt 4.1.1 BF1-6 i):
Alle boenhetene i feltet skal ha et privat uteareal der vegtrafikkstøyen ikke overstiger anbefalt
støynivå på Lden = 55 dB. Boliger som får støy over anbefalt støynivå på mest utsatte fasade,
må lages gjennomgående, slik at de får en stille side. Minst halvparten av soverommene i hver
bolig skal ha vindu mot stille side, med støy høyst tilsvarende anbefalt støynivå.
b) Nytt punkt 5.1.1 f_KV1 c):
Ved opparbeiding av atkomstveien, skal de stedegne massene skaves forsiktig av og lagres på et
egnet sted. Når veien er ferdig opparbeidet, skal de stedegne massene tilbakeføres til veiskulder,
veiskråninger og grøfter.
3) Følgende tillegg tas inn i planbeskrivelsen:
a) Nytt punkt 5.9 Natur og miljø
Områdene nærmest FV 890 består av tidligere dyrka mark Dette området er dominert av
sølvbunke på de åpne partiene, med oppslag av vier og bjørk i utkanten av de tidligere dyrka
områdene. I den nordlige delen av området, på platået nord for høyspentledningen, er det en
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ganske ensartet fattig bærlyngskog (A2c) uten innslag av rødlistearter og naturtyper. I den
sørlige delen av området, øst for den tidligere dyrka marka, er vegetasjonen variert med mindre
partier av flere vegetasjonstyper. Blåbærskog (A4c) er hovedtypen, med høgstaudeskog (C2a) i
fuktige søkk. Innenfor dette området ble det kartlagt to avgrensa lokaliteter med rødlistearten
håra myrflatbelg (NT = nær truet), jf. figur 16.

Figur 16: Avgrensing av de to forekomstene av håra myrflatbelg, Bjørkelia Nordre.

Lokalitet A ligger i høyspenttraseen, i en vegetasjonstype av høgstaude-bjørk-utforming (C2a).
Myrflatbelg er en lyskrevende art og det er sannsynlig at forekomsten er sikret gjennom rydding
av trær i høyspenttraseen.
Den andre lokaliteten, B, ligger i og langs eksisterende traktorvei gjennom området. Det er
sannsynlig at arten finnes her, fordi traseen har blitt holdt åpen. Det er mulig at arten hadde en
større utbredelse den gang den dyrka marka i området ble slått. Arten ble ikke funnet på noen av
parsellene som tidligere har vært dyrka. Begge områdene er klassifisert som lokalt viktige, fordi
det dreier seg om en art som kun er nær truet og forekomstene er små.
Verdien av området:
I henhold til kriteriene gitt i Håndbok 140 utgitt av Statens vegvesen (SVV 2006), er verdien av
området middels. Det skyldes at områdene kun inneholder lokaliteter som er klassifisert som
lokalt viktige.
Liten
Middels Stor
I- - - - - - - -I- - - - - - -I- - - - - -I
Omfanget av tiltaket:
Den ene lokaliteten ligger i høyspenttraseen, og vil ikke bli berørt av tiltaket. Den andre
lokaliteten, som ligger i og langs eksisterende traktorvei til området, vil bli delvis nedbygd.
Omfanget vurderes derfor til middels negativt, fordi tiltaket i noen grad vil redusere en
forekomst av en rødlisteart, og forringe vekst- og levevilkårene for arten.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ikke
noe

Lite
positivt
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Middels
positivt

Stort
positivt

I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I

Konsekvensen av tiltaket blir dermed middels negativ, jf. konsekvensvifta (SVV 2006 s 142).
Avbøtende tiltak:
Myrflatbelg er en lyskrevende art og avhengig av rydding/ tynning for å overleve i det aktuelle
området. De stedegne massene der myrflatbelgen finnes på lokalitet B, kan fjernes skånsomt og
lagres under opparbeidingen av atkomstveien til boligområdet. Når veien er ferdig, kan massene
tilbakeføres som toppdekke i veikanter og –grøfter på samme sted. Det er da sannsynlig at arten
får de betingelsene som skal til for at den skal reetablere seg. Det kan derfor utvikle seg en
naturtype «artsrik vegkant» med myrflatbelg, som erstatning for dagens lokalitet. Det er gitt en
bestemmelse som skal sikre dette.
Vurdering etter naturmangfoldloven (NML)
Innenfor planområdet er det ikke registrert prioriterte arter, rødlistearter eller verdifulle
naturtyper, ut over de to forekomstene av håra myrflatbelg. Kunnskapsgrunnlaget for området er
godt, og det er gitt bestemmelser som skal redusere ulempene for naturmangfoldet som en
utbygging fører til. NML § 9 er derfor ikke relevant i denne saken. Det aktuelle tiltaket vil for
øvrig ikke påvirke helheten eller de økologiske funksjonene i økosystemet i området, jf. NML §
10. NML §§ 11 og 12 er dermed ikke relevante i denne saken.

b) Nytt punkt 5.15 Støy
Tana kommune har fått utført en støysonekartlegging som ledd i arbeidet med Kommunedelplan
for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra. Støysonekartet er vedlagt.
Kartleggingen viser at tomt B19 og deler av B18 kommer innenfor gul sone. Ny
boligbebyggelse, kan oppføres i gul sone dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold. På bakgrunn av dette er det nødvendig å gjennomføre avbøtende tiltak, for å hindre
at flere blir utsatt for støyplager.
I dette tilfellet må boligene få en skjermet uteplass og minst halvparten av soverommene må
legges mot øst, dvs. den siden som tilfredsstiller kravene til anbefalt støygrense. Det vil gi
tilstrekkelig forebygging av støyplager. Det er gitt en planbestemmelse for å ivareta dette.

c) Ny tekst i vedlegg 3, skjema 3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet:
Støy

X

To av tomtene ligger innenfor gul sone i støysonekartet.
Se egen omtale i punkt 5.15 i planbeskrivelsen.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.
Rådmannens tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Forslag til Detaljregulering for g/bnr. 37/14 og 37/66, Bjørkelia Nordre sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende endringer:
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1) Fareområdet langs høyspenttraseen utvides til 15 m på begge sider av linja.
(Øvrige endringsforslag ettersendes innen fredag 21.mars)
2) Det gis følgende nye planbestemmelser:
a) Nytt punkt 4.1.1 BF1-6 i):
Alle boenhetene i feltet skal ha et privat uteareal der vegtrafikkstøyen ikke overstiger anbefalt
støynivå på Lden = 55 dB. Boliger som får støy over anbefalt støynivå på mest utsatte fasade,
må lages gjennomgående, slik at de får en stille side. Minst halvparten av soverommene i hver
bolig skal ha vindu mot stille side, med støy høyst tilsvarende anbefalt støynivå.
b) Nytt punkt 5.1.1 f_KV1 c):
Ved opparbeiding av atkomstveien, skal de stedegne massene skaves forsiktig av og lagres på et
egnet sted. Når veien er ferdig opparbeidet, skal de stedegne massene tilbakeføres til veiskulder,
veiskråninger og grøfter.
3) Følgende tillegg tas inn i planbeskrivelsen:
a) Nytt punkt 5.9 Natur og miljø
Områdene nærmest FV 890 består av tidligere dyrka mark Dette området er dominert av
sølvbunke på de åpne partiene, med oppslag av vier og bjørk i utkanten av de tidligere dyrka
områdene. I den nordlige delen av området, på platået nord for høyspentledningen, er det en
ganske ensartet fattig bærlyngskog (A2c) uten innslag av rødlistearter og naturtyper. I den
sørlige delen av området, øst for den tidligere dyrka marka, er vegetasjonen variert med mindre
partier av flere vegetasjonstyper. Blåbærskog (A4c) er hovedtypen, med høgstaudeskog (C2a) i
fuktige søkk. Innenfor dette området ble det kartlagt to avgrensa lokaliteter med rødlistearten
håra myrflatbelg (NT = nær truet), jf. figur 16.

Figur 16: Avgrensing av de to forekomstene av håra myrflatbelg, Bjørkelia Nordre.

Lokalitet A ligger i høyspenttraseen, i en vegetasjonstype av høgstaude-bjørk-utforming (C2a).
Myrflatbelg er en lyskrevende art og det er sannsynlig at forekomsten er sikret gjennom rydding
av trær i høyspenttraseen.
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Den andre lokaliteten, B, ligger i og langs eksisterende traktorvei gjennom området. Det er
sannsynlig at arten finnes her, fordi traseen har blitt holdt åpen. Det er mulig at arten hadde en
større utbredelse den gang den dyrka marka i området ble slått. Arten ble ikke funnet på noen av
parsellene som tidligere har vært dyrka. Begge områdene er klassifisert som lokalt viktige, fordi
det dreier seg om en art som kun er nær truet og forekomstene er små.
Verdien av området:
I henhold til kriteriene gitt i Håndbok 140 utgitt av Statens vegvesen (SVV 2006), er verdien av
området middels. Det skyldes at områdene kun inneholder lokaliteter som er klassifisert som
lokalt viktige.
Liten
Middels Stor
I- - - - - - - -I- - - - - - -I- - - - - -I
Omfanget av tiltaket:
Den ene lokaliteten ligger i høyspenttraseen, og vil ikke bli berørt av tiltaket. Den andre
lokaliteten, som ligger i og langs eksisterende traktorvei til området, vil bli delvis nedbygd.
Omfanget vurderes derfor til middels negativt, fordi tiltaket i noen grad vil redusere en
forekomst av en rødlisteart, og forringe vekst- og levevilkårene for arten.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ikke
noe

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I

Konsekvensen av tiltaket blir dermed middels negativ, jf. konsekvensvifta (SVV 2006 s 142).
Avbøtende tiltak:
Myrflatbelg er en lyskrevende art og avhengig av rydding/ tynning for å overleve i det aktuelle
området. De stedegne massene der myrflatbelgen finnes på lokalitet B, kan fjernes skånsomt og
lagres under opparbeidingen av atkomstveien til boligområdet. Når veien er ferdig, kan massene
tilbakeføres som toppdekke i veikanter og –grøfter på samme sted. Det er da sannsynlig at arten
får de betingelsene som skal til for at den skal reetablere seg. Det kan derfor utvikle seg en
naturtype «artsrik vegkant» med myrflatbelg, som erstatning for dagens lokalitet. Det er gitt en
bestemmelse som skal sikre dette.
Vurdering etter naturmangfoldloven (NML)
Innenfor planområdet er det ikke registrert prioriterte arter, rødlistearter eller verdifulle
naturtyper, ut over de to forekomstene av håra myrflatbelg. Kunnskapsgrunnlaget for området er
godt, og det er gitt bestemmelser som skal redusere ulempene for naturmangfoldet som en
utbygging fører til. NML § 9 er derfor ikke relevant i denne saken. Det aktuelle tiltaket vil for
øvrig ikke påvirke helheten eller de økologiske funksjonene i økosystemet i området, jf. NML §
10. NML §§ 11 og 12 er dermed ikke relevante i denne saken.

b) Nytt punkt 5.15 Støy
Tana kommune har fått utført en støysonekartlegging som ledd i arbeidet med Kommunedelplan
for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra. Støysonekartet er vedlagt.
Kartleggingen viser at tomt B19 og deler av B18 kommer innenfor gul sone. Ny
boligbebyggelse, kan oppføres i gul sone dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
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støyforhold. På bakgrunn av dette er det nødvendig å gjennomføre avbøtende tiltak, for å hindre
at flere blir utsatt for støyplager.
I dette tilfellet må boligene få en skjermet uteplass og minst halvparten av soverommene må
legges mot øst, dvs. den siden som tilfredsstiller kravene til anbefalt støygrense. Det vil gi
tilstrekkelig forebygging av støyplager. Det er gitt en planbestemmelse for å ivareta dette.

c) Ny tekst i vedlegg 3, skjema 3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet:
Støy

X

To av tomtene ligger innenfor gul sone i støysonekartet.
Se egen omtale i punkt 5.15 i planbeskrivelsen.

PS 31/2014 37/220 - søknad om fradeling av parsell til boligformål med
dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 19-2.
Saksprotokoll saksnr. 31/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 bokstav m, jf § 21-4, gis det
dispensasjon til å fradele en parsell på ca 7,4 daa til boligformål med påstående boligbrakke fra
gnr 37 bnr 220.
Vilkår:
Kantsonen på elvemælen mot Tanaelva, rett utenfor tomtegrensa, skal bevares uten inngrep. Ny
bebyggelse tillates ikke nærmere vassdraget enn eksisterende bebyggelse.
Vi gjør oppmerksom på følgende:
Før eventuell videre oppdeling og bebygging av omsøkt parsell stilles det krav om utarbeidelse
av reguleringsplan for den omsøkte parsell, jfr Kommuneplanens arealdel 2002-13.
I parsellens sørlig ende skal det i plan innarbeides en adkomst til elva med inntil 5 meters bredde
mellom Fv 985 og Tanaelva for å sikre beboerne og andre i området adgang til vassdraget.
Adkomsten skal innarbeides i forlengelse av eksisterende gammel adkomst.
Kantsonen skal bevares og ny bebyggelse ikke tillates nærmere vassdraget enn eksisterende
bebyggelse.
Begrunnelse:
I Sentrumsområdet er det etterspørsel etter boligtomter og kommunen vil gjennom kravet om
reguleringsplan bidra til å legge til rette for flere byggeklare boligtomter på eiendommen.
Omsøkte område ligger innenfor området definert som Sentrumsområdet i Kommuneplanens
arealdel 2002-13. Kommunen tillater derfor ikke spredt utbygging i disse områdene. All
utbygging på strekningen Veienden ovenfor Skiippagurra – Luftjok på østsiden av Tanaelva, og
Mohkeveaijohka (Vestre Seida) – Lismajohka, skal skje på bakgrunn av arealplan, reguleringseller bebyggelsesplan, jfr. 2.5.1.1.
Saken har vært sendt til høring og ingen av høringspartene har merknader mot deling.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
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Etter ”adgang til vassdraget” i 3. avsnitt tas følgende setning inn: … gjennom hele året (gjelder
også med motorkjøretøy som snøskuter o.l)
Votering
Rådmannens forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforlag fra ordfører: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 bokstav m, jf § 21-4, gis det
dispensasjon til å fradele en parsell på ca 7,4 daa til boligformål med påstående boligbrakke fra
gnr 37 bnr 220.
Vilkår:
Kantsonen på elvemælen mot Tanaelva, rett utenfor tomtegrensa, skal bevares uten inngrep. Ny
bebyggelse tillates ikke nærmere vassdraget enn eksisterende bebyggelse.
Vi gjør oppmerksom på følgende:
Før eventuell videre oppdeling og bebygging av omsøkt parsell stilles det krav om utarbeidelse
av reguleringsplan for den omsøkte parsell, jfr Kommuneplanens arealdel 2002-13.
I parsellens sørlig ende skal det i plan innarbeides en adkomst til elva med inntil 5 meters bredde
mellom Fv 985 og Tanaelva for å sikre beboerne og andre i området adgang til vassdraget
gjennom hele året (gjelder også med motorkjøretøy som snøskuter o.l). Adkomsten skal
innarbeides i forlengelse av eksisterende gammel adkomst.
Kantsonen skal bevares og ny bebyggelse ikke tillates nærmere vassdraget enn eksisterende
bebyggelse.
Begrunnelse:
I Sentrumsområdet er det etterspørsel etter boligtomter og kommunen vil gjennom kravet om
reguleringsplan bidra til å legge til rette for flere byggeklare boligtomter på eiendommen.
Omsøkte område ligger innenfor området definert som Sentrumsområdet i Kommuneplanens
arealdel 2002-13. Kommunen tillater derfor ikke spredt utbygging i disse områdene. All
utbygging på strekningen Veienden ovenfor Skiippagurra – Luftjok på østsiden av Tanaelva, og
Mohkeveaijohka (Vestre Seida) – Lismajohka, skal skje på bakgrunn av arealplan, reguleringseller bebyggelsesplan, jfr. 2.5.1.1.
Saken har vært sendt til høring og ingen av høringspartene har merknader mot deling.

PS 32/2014 Fornyet behandling - klage på kommunens vedtak av 07.03.13,
saksnr. 20/2013, søknad om fradeling fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida
Saksprotokoll saksnr. 32/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Med bakgrunn i Fylkesmannen i Troms’ opphevelse (i brev av 19.11.2013) av Tana kommunes
vedtak av 07.03.2013, saksnr. 20/2013, har kommunen ved fornyet behandling gjort følgende
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Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, jf. plan- og bygningslovens § 11-6,
avslår Tana kommune søknaden fra Ingvald Andreas Ravna om fradeling til boligformål
fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida.
Begrunnelse:
Den aktuelle eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt
som et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) der det ikke tillates bygging eller
fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring. Ifølge
kommuneplanens arealdel skal all utbygging på strekningen Mohkeveaijohka (Vestre
Seida) – Lismajohka skje på bakgrunn av arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplan.
Kommunen har mottatt negativ høringsuttalelse av berørt sektormyndighet som går imot
søknaden. Kommunen kan ikke se at det finnes grunnlag i dispensasjonsbegrunnelsen
som tilsier at det blir gitt dispensasjon til fradeling slik omsøkt.
Ulempene veier klart tyngre enn fordelene ved en eventuell fradeling og kommunen har
dermed ikke anledning til å dispensere i dette tilfellet.
Det er heller ikke tilfredsstillende offentlig vannforsyning i Seida for å kunne knytte
flere boliger til anlegget.
Hensynet til likebehandling, fordi det er innmeldt flere søkere i området, tilsier også at
det ikke tillates fradeling før ny kommunedelplan for området blir vedtatt.
Til informasjon
Selv om det foreligger en tillatelse etter jordloven betinger en fradeling også tillatelse etter planog bygningsloven. Fradelingen slik omsøkt er dermed avslått med bakgrunn i avslaget etter
plan- og bygningsloven.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra ordfører og Fe/Ol
v/Hartvik Hansen:
Tana kommune anmoder at Fylkesmannen ikke overprøver saker av liten prinsipiell karakter og
som dreier seg om bosetting for unge mennesker. Spesielt i denne saken hvor det er et sterkt
ønske om å bygge egen bolig i nærheten av sine foreldre på sin hjemplass.
Regjeringen har varslet at Fylkesmannen i mindre grad skal gripe inn i lokaldemokratiet og vi
håper dette vil bli fulgt i fremtiden.

Uavhengig repr. v/Rebeke Tapio fremmet følgende fellesforslag fra uavhengig repr. v/Rebeke
Tapio og SP v/Fred Johnsen:
Tana kommune opprettholder tidligere vedtak gjort i formannskapet. Søker får fradelt Gnr. 13
Bnr. 14.
Uavhengig repr. v/Rebeke Tapio trakk fellesforslaget.

Uavhengig repr. v/Rebeke Tapio fremmet følgende fellesforslag fra uavhengig repr. v/Rebeke
Tapio og SP v/Fred Johnsen:
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Tana kommune innvilger søknaden fra Ingvald A. Ravna som omsøkt.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges søknad fra Ingvald Andreas
Ravna om fradeling av inntil 2,5 da til boligformål fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida.
Tana kommune vil være positiv til at unge skal kunne etablere seg i egen bolig. Fordelene er
større en ulempene i denne saken i og med at gjeldende arealplan er mange år gammel (tidlig
2000-tallet) burde det være kurant å gi disp.

Votering
-

Fellesforslag fra uavh. repr. og SP ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune innvilger søknaden fra Ingvald A. Ravna som omsøkt.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges søknad fra Ingvald Andreas
Ravna om fradeling av inntil 2,5 da til boligformål fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida.
Tana kommune vil være positiv til at unge skal kunne etablere seg i egen bolig. Fordelene er
større en ulempene i denne saken i og med at gjeldende arealplan er mange år gammel (tidlig
2000-tallet) burde det være kurant å gi disp.
Tana kommune anmoder at Fylkesmannen ikke overprøver saker av liten prinsipiell karakter og
som dreier seg om bosetting for unge mennesker. Spesielt i denne saken hvor det er et sterkt
ønske om å bygge egen bolig i nærheten av sine foreldre på sin hjemplass.
Regjeringen har varslet at Fylkesmannen i mindre grad skal gripe inn i lokaldemokratiet og vi
håper dette vil bli fulgt i fremtiden.

PS 33/2014 Overdragelse av kirkelige eiendommer fra Tana kommune til
Polmak og Tana kirkelige fellesråd
Saksprotokoll saksnr. 33/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Rådmannen endret ”Formannskapet” til ”Tana kommune” i sitt forslag til vedtak.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Tana kommune overdrar følgende eiendommer til Polmak og Tana kirkelige fellesråd:
≠ Gbnr. 17/116
≠ Gbnr. 18/111
≠ Gbnr. 32/56
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≠
≠
≠
≠

Gbnr. 32/1/13 – må godkjennes av Finnmarkseiendommen som grunneier.
Gbnr. 36/67
Gbnr. 21/17 – skjøteoverdragelse må underskrives av ordfører.
Gbnr. 40/17

Tana kommune stiller vilkår til overdragelsen at det tegnes ny avtale mellom Tana kommune og
Polmak og Tana kirkelige fellesråd med bakgrunn i forslaget det kirkelige fellesråd har fremsatt
men med følgende endringer:
≠ Punkt 4 og 5 tas ut av avtalen.
≠ Polmak og Tana kirkelige fellesråd bærer utgiftene ved tinglysing av skjøtene og
dokumentavgift. Dette føyes inn under punkt om gebyrer.
≠ Med overdragelsen bortfaller alle eventuelle tidligere avtaler om vedlikehold av
veiarealer og brøyting i kommunal regi. Kostnader knyttet til dette skal idet
eiendommene er overdratt bæres av Polmak og Tana kirkelig fellesråd. Dette tilføyes
som et eget punkt i utformingen av ny avtale mellom kommunen og fellesrådet.
Overdragelse er gyldig først når ny avtale er utformet og undertegnet av begge parter.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana kommune overdrar følgende eiendommer til Polmak og Tana kirkelige fellesråd:
≠ Gbnr. 17/116
≠ Gbnr. 18/111
≠ Gbnr. 32/56
≠ Gbnr. 32/1/13 – må godkjennes av Finnmarkseiendommen som grunneier.
≠ Gbnr. 36/67
≠ Gbnr. 21/17 – skjøteoverdragelse må underskrives av ordfører.
≠ Gbnr. 40/17
Tana kommune stiller vilkår til overdragelsen at det tegnes ny avtale mellom Tana kommune og
Polmak og Tana kirkelige fellesråd med bakgrunn i forslaget det kirkelige fellesråd har fremsatt
men med følgende endringer:
≠ Punkt 4 og 5 tas ut av avtalen.
≠ Polmak og Tana kirkelige fellesråd bærer utgiftene ved tinglysing av skjøtene og
dokumentavgift. Dette føyes inn under punkt om gebyrer.
≠ Med overdragelsen bortfaller alle eventuelle tidligere avtaler om vedlikehold av
veiarealer og brøyting i kommunal regi. Kostnader knyttet til dette skal idet
eiendommene er overdratt bæres av Polmak og Tana kirkelig fellesråd. Dette tilføyes
som et eget punkt i utformingen av ny avtale mellom kommunen og fellesrådet.
Overdragelse er gyldig først når ny avtale er utformet og undertegnet av begge parter.
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PS 34/2014 Vei, vann og avløp til Siedd?guolbanat industriområde
Saksprotokoll saksnr. 34/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag som formannskapets innstilling:
Infrastruktur til Sieddaguolbanat Industriområde utbygges etter følgende modell:
Alternativ I:
Arbeidet kan gjennomføres i sin helhet i løpet av siste halvår i 2014 og første halvår 2015. For å
gjennomføre etter dette alternativet må det bevilges penger allerede i år slik at hele arbeidet kan
konkurranseutsettes i sommer.

Votering
Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Infrastruktur til Sieddaguolbanat Industriområde utbygges etter følgende modell:
Alternativ I:
Arbeidet kan gjennomføres i sin helhet i løpet av siste halvår i 2014 og første halvår 2015. For å
gjennomføre etter dette alternativet må det bevilges penger allerede i år slik at hele arbeidet kan
konkurranseutsettes i sommer.

PS 35/2014 Tilskudd til utbedring av bredbåndforbindelsen strekningen
Algasvarre - Vestertana
Saksprotokoll saksnr. 35/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Tana kommune yter et tilskudd på kr. 40.000 til Breiband.no for utbedring av internettløsningen
fra Algasvarre til Šuoššjohka/Sjursjok. Tilskuddet dekkes over bevilgningen til utbygging av
mobil og digital kommunikasjon i Tana – konto 2560801940

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Tana kommune yter et tilskudd på kr. 40.000 til Breiband.no for utbedring av internettløsningen
fra Algasvarre til Šuoššjohka/Sjursjok. Tilskuddet dekkes over bevilgningen til utbygging av
mobil og digital kommunikasjon i Tana – konto 2560801940

PS 36/2014 Organisering av ungdomsrådet - medvirkning og reell innflytelse
Saksprotokoll saksnr. 36/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Barnas representant ved behandling av plansaker i formannskapet erstattes av leder i
Ungdomsrådet.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og vurderes i sammenheng med utredning av den politiske organisering som er
under utredning, jf, budsjettvedtak for 2014.

Votering
Forslag fra ordfører ble satt op mot rådmannens forslag: Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes og vurderes i sammenheng med utredning av den politiske organisering som er
under utredning, jf, budsjettvedtak for 2014.

PS 37/2014 Høringsdokument - Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse 2014 2016
Saksprotokoll saksnr. 37/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Ansgar Aslaksen (Fe/Ol) ble før behandlingen av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet
deltakelse på annet møte, fra kl. 13:00 og for resten av møtet.
Hartvik Hansen (Fe/Ol) ble før behandlingen av saken enstemmig innvilget permisjon, fra kl.
13:10 til kl. 13.30.

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

Side 15 av 18

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til Kunnskapsgrunnlaget for
folkehelse 2014 – 2016 og folkehelseplan 2014-2016 ut på høring og legges ut til offentlig
ettersyn med høringsfrist 9. mai 2014.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til Kunnskapsgrunnlaget for
folkehelse 2014 – 2016 og folkehelseplan 2014-2016 ut på høring og legges ut til offentlig
ettersyn med høringsfrist 9. mai 2014.

PS 38/2014 Referatsaker/Orienteringer - FSK 270314
Saksprotokoll saksnr. 38/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:
RS 8/2014

Brev fra Tana kommune om høring - forskrift om lokal forvaltning av fisk
og fisket i Tanavassdraget

RS 9/2014

Søknad om tilskudd til motorhelg i Austertana

RS 10/2014

Søknad om støtte til helsesportsuka 2014 i Porsanger

RS 11/2014

Søknad om støtte til VAKE2014

Referatsakene tas til orientering.

SP v/Fred Johnsen fremmet følgende forslag:
VAKE2014 innvilges med kr. 10 000,- Dekkes over formannskapets konto.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:
Ordfører Frank M. Ingilæ orienterte:
- melding fra KMD at høringsfristen for forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i
Tanavassdraget ikke forlenges
- ekspertutvalgets syn på kommunesammenslåing legges fram 31. mars.

Rådmann Jørn Aslaksen orientert:
- kort om demens-husleie-kontrakter
- endringstolkning utskrevne beboere
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-

budsjettet er manuelt periodisert månedlig

Møtet ble lukket under rådmannens siste orientering. Orienteringen ble tatt sist i dagens møte.

Orienteringene tas til orientering.

Votering
Forslag fra SP: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene og orienteringene ble tatt til orientering.
VAKE2014 innvilges med kr. 10 000,- Dekkes over formannskapets konto.

PS 39/2014 Høring - Utarbeidelse av delplan for strandområdet Tanaelven,
Utsjoki kommune, Finland
Saksprotokoll saksnr. 39/2014 i Formannskapet - 27.03.2014
Behandling
Hartvik Hansen tiltrådet møte kl. 13.30 under behandling av saken (etter permisjon).
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 26.03.14. Utdelt i møtet.

Fellesforslag:
Ordfører får fullmakt fra formannskapet til å gi uttalelse på vegne av Tana kommune.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ordfører får fullmakt fra formannskapet til å gi uttalelse på vegne av Tana kommune.
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RS 8/2014 Brev fra Tana kommune om høring - forskrift om lokal
forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget
RS 9/2014 Søknad om tilskudd til motorhelg i Austertana
RS 10/2014 Søknad om støtte til helsesportsuka 2014 i Porsanger
RS 11/2014 Søknd om støtte til VAKE2014

Side 18 av 18

