542000

542500

543000

543500

544000

544500

545000

545500

546000

546500

547000

547500

548000

7793500
7793000

Prosjektnr:
99692001

7787500
7786500
7786000
7783000

7783500

7784000

7784500

7785000

7785500

7787000

7788000

7788500

7789000

7789500

7790000

7790500

7791000

7791500

7792000

7792500

7793500
7787500
7786500
7786000
7783000

7783500

7784000

7784500

7785000

7785500

7787000

7788000

7788500

7789000

7789500

7790000

7790500

7791000

7791500

7792000

7792500

7793000

Vedlegg 1
Støysonekart

542000

542500

543000

543500

544000
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544500

545000

545500

546000

546500

547000

547500

548000

Utregningshøgde:
h=4m
Utregnet med
rutenett på:
5x5m
A3 = 1:27903
Indikator:
Lden [dBA]
55.0 <= ... < 65.0
65.0 <= ...

544400

544600

544800

545000

545200

7790400

544200

7790200

544000

7790400

543800

7790200

543600

Vedlegg 2
Støysonekart
Utsnitt Tana bru

7790000
7789800
7789600
7789400
7789200
7789000
7788800
7788600
7788200

7788400

7788800
7788200

7788400

7788600

7789000

7789200

7789400

7789600

7789800

7790000

Prosjektnr:
99692001

Utregningshøgde:
h=4m
Utregnet med
rutenett på:
5x5m
A3 = 1:7658

7788000
7787800
7787600

7787600

7787800

7788000

Indikator:
Lden [dBA]

543600

543800

544000

544200
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544400

544600

544800

545000

545200

55.0 <= ... < 65.0
65.0 <= ...

Direktoratet for

mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Ta n a kom m u n e
Rå dh u sv. 3
9845 TANA

Deres ref.:

2008/1614

Vå r ref.:

14/00755-3

Da t o:

02.06.2014

Offe n tlig e tte rs y n av k o m m u n e d e lp la n fo r s e n tru m s o m rå d e t Lu ftjo k Ta n a bru - S k iip p ag u rra i Ta n a k o m m u n e
Dir ekt or a t et for m in er a lfor va lt n ing m ed Ber gm es t er en for Sva lba r d (DMF ) viser
t il oven n evn t e sa k, m ot t a t t 15.05.2014.
DMF h a r in gen kom m en t a r er t il kom m u nepla n en .
In n s ig e ls e fra F y lk e s m a n n e n i F in n m a rk
I br ev fr a La r s Sm ela n d, da t er t 19.05.14, blir det vist t il va r sel om in n sigelse fr a
fylkesm a n n en .
DMF h a r in gen m er kn a der t il va r selet om in n sigelse fr a fylkesm a n n en .
F or u t set n in gen for det t e er a t a kt u elt u t videlsesom r å de for gr u st a ket u t ov er det
som ligger in n e i r egu ler in gspla n en for Lišm m a joh ka , ikke blir a vsa t t t il for m å l
som u m u liggjør en even t u ell sen er e u t videlse a v gr u sfor ekom st en .

Med h ilsen

Ma r t e Kr ist offer sen
seksjon sleder

An der s Lu n d
over in gen iør

Dok u m en tet er elek tron isk sign ert og h ar d erfor ik k e h ån d sk revn e sign atu rer.

Sa ksbeh a n dler : An der s Lu n d

Leiv E ir iksson s vei 39, post boks 3021 La de, N -7441 Tr on dheim --- Telefon +47 73 90 40 50 --- Telefax +47 73 92 14 80
E -post : m a il@dirm in .n o --- www.dir m in.no --- Gir o: 7694.05.05883 Swift : DNBANOKK --- IBAN: NO5376940505883
Or g.nr . NO 974 760 282 MVA --- Sva lba r dkon t or : Telefon +47 79 02 12 92
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Deanu gielda - Tana kommune

 :

K01

     :

2013/2319-87



  : Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Kommunestyret

Utvalgssak
29/2014
36/2014

Møtedato
03.06.2014
12.06.2014

Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad til Fylkesmannen om
forskriftsendring.
Saksprotokoll saksnr. 29/2014 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 03.06.2014
Behandling
Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Miljø-, landbruks- og
utmarkutvalgets innstilling:
1. Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende Forskrift om
snøskuterløyper, Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48)
(endringer i gjeldende forskrift er merket med fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv).
Løyper hvor det ikke er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor.
Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnjušjávri
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over
E6- opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover
langs skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til
Gurtejávri nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover
til Gaskamuš Lavdnjušjávri- Bajimuš Lavdnjušjávri (gjeldende trase).
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over
E6- opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til
Juvrritjàvri- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávrinordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til
Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).
Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)
Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og
kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkkejávrit etter
etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri
og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávri-
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over høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved
Gurteluoppal.
Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på
nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til
Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassájávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør
for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for
Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalatvestover mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til
kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis.
Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik.
Løype 9 (Tanaelva)
Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass
ved Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.
Løype 10 B (Riidoveai- Geresjávri)
Deler av løype 10 A utgår og slås sammen med 10 BØ:
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Riidovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé
med 13 B i 1,4 km- vestover nord for Loamoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre
sørover langs Čammájohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken. Avstikker
Mielkeveaijohka til Mielkeveaijávri.
Løype 10 A (Čámmájohka- Hearrágorsa)
Resterende deler av løype 10 A slås sammen med løype 13 i Austertana:
Fra utløp av Čammájohka- langs fjordbunnen til Bil og Maskin- felles trasé med 13 B
til Hánájohka- videre østover til Hearrágorsa.
Løype 10 C i gjeldende forskrift utgår
Løype 13 (Luftjok- Boatka)
Fra Tanalelva via Søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Boatka.
Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinjelangs høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype
10 A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit,
deretter langs Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til
Fáhccabealjohka via Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot
kommunegrensen til Berlevåg kommune.
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri
(eksisterende trasé).
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Alleknajarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).
Det vises til høringsdokument og sakspapirer for begrunnelse av endringsforslagene,
inkludert vurderinger etter naturmangfoldsloven for hvert enkelt nye traséforslag. Nye
traséer er foreslått utifra en helhetlig vurdering av kravene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Forslaget omfatter i all hovedsakelig mindre endringer på eksisterende løypenett. Det legges
til grunn at forslaget ikke øker belastningen på økosystemet, blant annet ved at antall
løypekilometer ikke økes og at det ikke legges nye løyper i inngrepsfrie områder.
2. Eksisterende Arctic trail løype gjennom Hanadalen fra Søndre Luftjok til Austertana utgår
(løype 13). Ny forbindelse til Båtsfjord og Berlevåg blir løype 12 via Harrevann.
3. Parkeringsplass ved løypestart i Båteng (Ámmonluohkka) utredes nærmere. Midler til
tiltaket settes av i budsjettet for 2015.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
1. Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende Forskrift om
snøskuterløyper, Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48)
(endringer i gjeldende forskrift er merket med fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv).
Løyper hvor det ikke er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor.
Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnjušjávri
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over
E6- opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover
langs skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til
Gurtejávri nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover
til Gaskamuš Lavdnjušjávri- Bajimuš Lavdnjušjávri (gjeldende trase).
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over
E6- opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til
Juvrritjàvri- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávrinordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til
Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).
Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)
Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og
kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkkejávrit etter
etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri
og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávri-
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over høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved
Gurteluoppal.
Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på
nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til
Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassájávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør
for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for
Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalatvestover mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til
kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis.
Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik.
Løype 9 (Tanaelva)
Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass
ved Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.
Løype 10 B (Riidoveai- Geresjávri)
Deler av løype 10 A utgår og slås sammen med 10 BØ:
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Riidovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé
med 13 B i 1,4 km- vestover nord for Loamoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre
sørover langs Čammájohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken. Avstikker
Mielkeveaijohka til Mielkeveaijávri.
Løype 10 A (Čámmájohka- Hearrágorsa)
Resterende deler av løype 10 A slås sammen med løype 13 i Austertana:
Fra utløp av Čammájohka- langs fjordbunnen til Bil og Maskin- felles trasé med 13 B
til Hánájohka- videre østover til Hearrágorsa.
Løype 10 C i gjeldende forskrift utgår
Løype 13 (Luftjok- Boatka)
Fra Tanalelva via Søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Boatka.
Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinjelangs høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype
10 A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit,
deretter langs Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til
Fáhccabealjohka via Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot
kommunegrensen til Berlevåg kommune.
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri
(eksisterende trasé).
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Alleknajarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).
Det vises til høringsdokument og sakspapirer for begrunnelse av endringsforslagene,
inkludert vurderinger etter naturmangfoldsloven for hvert enkelt nye traséforslag. Nye
traséer er foreslått utifra en helhetlig vurdering av kravene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Forslaget omfatter i all hovedsakelig mindre endringer på eksisterende løypenett. Det legges
til grunn at forslaget ikke øker belastningen på økosystemet, blant annet ved at antall
løypekilometer ikke økes og at det ikke legges nye løyper i inngrepsfrie områder.
2. Eksisterende Arctic trail løype gjennom Hanadalen fra Søndre Luftjok til Austertana utgår
(løype 13). Ny forbindelse til Båtsfjord og Berlevåg blir løype 12 via Harrevann.
3. Parkeringsplass ved løypestart i Båteng (Ámmonluohkka) utredes nærmere. Midler til
tiltaket settes av i budsjettet for 2015.

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

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

Løype 9 (Tanaelva)
Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass
ved Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.
Løype 10 B (Riidoveai- Geresjávri)
Deler av løype 10 A utgår og slås sammen med 10 BØ:
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Riidovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé
med 13 B i 1,4 km- vestover nord for Loamoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre
sørover langs Čammájohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken. Avstikker
Mielkeveaijohka til Mielkeveaijávri.
Løype 10 A (Čámmájohka- Hearrágorsa)
Resterende deler av løype 10 A slås sammen med løype 13 i Austertana:
Fra utløp av Čammájohka- langs fjordbunnen til Bil og Maskin- felles trasé med 13 B
til Hánájohka- videre østover til Hearrágorsa.
Løype 10 C i gjeldende forskrift utgår
Løype 13 (Luftjok- Boatka)
Fra Tanalelva via Søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Boatka.
Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinjelangs høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype
10 A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit,
deretter langs Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til
Fáhccabealjohka via Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot
kommunegrensen til Berlevåg kommune.
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri
(eksisterende trasé).
Alleknajarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
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Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).
Det vises til høringsdokument og sakspapirer for begrunnelse av endringsforslagene,
inkludert vurderinger etter naturmangfoldsloven for hvert enkelt nye traséforslag. Nye
traséer er foreslått utifra en helhetlig vurdering av kravene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Forslaget omfatter i all hovedsakelig mindre endringer på eksisterende løypenett. Det legges
til grunn at forslaget ikke øker belastningen på økosystemet, blant annet ved at antall
løypekilometer ikke økes og at det ikke legges nye løyper i inngrepsfrie områder.
5. Eksisterende Arctic trail løype gjennom Hanadalen fra Søndre Luftjok til Austertana utgår
(løype 13). Ny forbindelse til Båtsfjord og Berlevåg blir løype 12 via Harrevann.
6. Parkeringsplass ved løypestart i Båteng (Ámmonluohkka) utredes nærmere. Midler til
tiltaket settes av i budsjettet for 2015.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken:
Bakgrunnen for saken er to vedtak i kommunestyret:
Vedtak den 15.05.2013 (sak 26/2013):
1. Tana kommune vurderer å søke Fylkesmannen i Finnmark om endring av løype 8 i forskrift
om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001. Det
vurderes søkt om omlegging av løype 8 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:
Fra Storelva – langs østsiden av RRBD 9 i beitegrense – Stuorra Ilis.
2. Tana kommune ved MLU får i oppdrag å se nærmere på saken, og om der er andre løyper
som bør endres før et endelig vedtak om søknad fattes av kommunestyret.

Vedtak den 08.11.2012 (sak 83/2102):
1. Tana kommune ved MLU må i 2013 også starte arbeidet med å finne bedre løsninger
for løype 5 Masjok. Løypestart ved Geainnušjohka og opp til høyda ved Geainnodatvárri,
er i dag en farlig ferdselsåre på snescooter på vinterstid. Alternativt bør man søke om å ta
i bruk den gamle traseen nord for dagens trasé, men der må man utbedre traseen på
sommertid, og det bes derfor at prosessen rundt dette kan starte snarest mulig.
2. Tana kommune ved MLU må i 2013 starte arbeidet med å finne bedre løsninger for den
åpne skuterløypa 2A som i Sirma går gjennom Reatkenroggi i Njuorgganvuopmi og
oppover. Dette er en meget vanskelig og farlig trase i forbindelse med møtetrafikk og
trygg løypeandvendelse. Den gamle løypa går ovenfor Njuorgganvuopmi og over fjellet
hvor det er mye lettere og enklere å ta seg frem. Det foreslås at begge traseene gjøres om
til lovlige traseer da det er vær og vind som avgjør hvilke som er best å bruke. Dette kan
løses ved et samarbeid med reindrifta.

Når det gjelder øvrige behov for endringer (vedtakets punkt 2 den 15.05.2013) er tre forhold lagt
til grunn:
≠ Flere grunneiere har meldt inn til kommunen at de trekker tilbake grunneiertillatelser.
Kommunen har ikke anledning til å åpne løyper uten grunneiertillatelser, slik at man
har måttet vurdere nye løypetraséer i disse tilfellene.
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≠ Videre er det flere løyper hvor dagens løypestikking og praksis ikke er i samsvar med
vedtatt forskrift, herunder omstikkingsløyper i deler av sesongen.
≠ I tillegg er det løyper hvor det er behov for endringer på grunn av at løypen krysser
eller går langs offentlig veg.
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) fastsatte videre den 04.02.2014 (sak 6/2014) en
tidsplan for arbeidet, samt et overordnet formål med forskriftsendringen (vedtakets punkt 1):
« Revisjonen omfatter strekninger på gjeldende løypenett hvor det av ulike årsaker er
konkrete behov for endringer. Prosessen omfatter ikke en fullstendig revisjon av
samtlige løyper og det samlede løypenettet».

Om saksbehandlingen:
Utviklingsavdelingen har hatt ansvar for saksbehandlingen, i nært samarbeid med Bygg- og
anleggsavdelingen som har ansvar for merking og drift av løypene. Det er gjennomført 3
arbeidsmøter mellom avdelingene som del av prosessen. I arbeidsmøtene har man gått
systematisk gjennom samtlige løypetraséer og drøftet aktuelle løsninger i forhold til rammene
for arbeidet. En rekke grunneiere har blitt tilskrevet underveis i prosessen angående
grunneiertillatelser. Det har også vært en dialog med reinbeitedistrikter, vegmyndigheter og
andre særskilt berørte tidlig i prosessen for å vurdere aktuelle løsninger.
Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet et høringsdokument med beskrivelser av og bakgrunn
for de ulike høringsforslagene (vedlegg 1). Dette dokumentet ble sendt på en bred høring til
berørte grunneiere, lag- og foreninger, bygdelag og myndigheter i perioden 15.april- 15. mai
2014. Det kom inn 15 høringssvar innen høringsfristens utløp (vedlegg 2).
Høringen oppsummeres i dette dokumentet, og saken fremmes med dette for endelig behandling
i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) og kommunestyret. Når kommunen har fattet
vedtak om at det skal søkes om forskriftsendring, sendes søknaden over til Fylkesmannen for
endelig behandling og vedtak.
Gjeldende forskrift har en rekke feil i staving av samiske stedsnavn. Det vil bli foretatt en
gjennomgang av hele forskriften før den endelige søknaden sendes over til Fylkesmannen.
Det er fastsatt en rekke krav til hvilke forhold som skal vurderes i forbindelse med oppretting og
endring av skuterløyper:
≠ Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorferdsel, slik at grunneiers
tillatelse skal innhentes
≠ Løypene skal dekke reelle transportbehov, og bør legges slik at de gir atkomst til
områder som har interesse for andre aktiviteter (f.eks fast bosetting, fiskevann,
hytter, turgåing osv).
≠ Løypene bør legges til ubrøytede veger og godt adskilt fra tradisjonelle skiløyper
≠ Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften (MD-brev av
12.06.97)
≠ Løypene må heller ikke legges i sårbåre naturvern-, vilt- eller friluftsområder, eller
komme i vesentlig konflikt med andre interesser. Vurderinger etter
naturmangfoldloven skal foreligge.
≠ Der skuterløype krysser vei må det foretas trafikksikkerhetsvurderinger. Ved
kryssing av riksveg eller fylkesveg må det foreligge godkjenning fra Statens
vegvesen
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≠ For skuterløyper som legges i tilknytning til bebyggelse må støyforholdene
vurderes/utredes
≠ Sikkerhet ved bruk at løypa må være tilfredsstillende, både i forhold til snøforhold,
skredfare, fare for dårlig is (råker), farlig helning og oversikt.
Finnmarkseiendommen ønsket å vurdere grunneiertillatelsen etter at samtlige høringsinnspill var
oppsummert. De vil avgi uttalelse innen saken fremmes for politisk behandling. Dokumentasjon
vil bli framlagt i møtet.
Vurdering og begrunnelse for endelig forslag per løypetrasé
Nedenfor er det foretatt en vurdering per løypetrasé av de ulike forslagene som kom fram under
høringen i forhold til kriteriene ovenfor. Vurderingene bygger på høringsdokumentet. Der hvor
det ikke er kommet inn merknader, foretas det ikke noen gjennomgang her utover det som er
beskrevet i høringsdokumentet.
Løype 1 (Levajok-Leavvajávri):
Ny løypeforbindelse til Porsanger ble ikke fremmet gjennom høringen og kommenteres derfor
ikke nærmere her (se høringsdokument).
Løype 2A (Sirbma- Bajimuš Lavdnjusjávri)
Gjennom høringen foreslo kommunen en forskriftsfesting av en omstikkingsløype over Urroaivi
(Gáritoaivit) som har vært brukt på våren. En forskriftsfesting er en forutsetning for at
omstikkingsløypen skal kunne brukes videre.
I tillegg til allerede innleverte merknader fra reinbeitedistrikt 9 og Sirma bygdelag, kom det inn
et forslag om å flytte løypen permanent til omstikkingsløypens trasé. Av hensyn til reindriften er
dette ikke aktuelt. Man viderefører dagens praksis. Dette innebærer at kun en av løypene vil
være merket og åpen til enhver tid. Reinbeitedistriktet melder til kommunen straks reinflokkene
flyttes ut av området, og da vil løypen kunne omstikkes umiddelbart.
Løype 3A (Båteng- Gurteluoppal)
Det er behov for å endre løypen ved starten i Båteng (se høringsdokumentet for bakgrunn).
Kommunen sendte på høring et forslag om en tilknytning fra øverste del av det kommunale
boligfeltet i Båteng. I høringen ba kommunen om innspill på støy og trafikksikkerhet i forhold
til denne løypeforbindelsen og parkeringsplassen øverst i boligfeltet. Det er kommet inn
høringssvar fra naboer som bemerker at forbindelsen er lite ønskelig utifra bla. trafikksikkerhet
og adkomst. Det er derfor ikke aktuelt å gå videre med dette traséforslaget.
Flere parter har imidlertid foreslått å ta i bruk den alternative traséen ved Àmmonluohkka som
er beskrevet i høringsdokumentet. Dette alternativet forutsetter imidlertid at:
≠ Det gis grunneiertillatelse til etablering av løypen for eiendom 10/26 og festegrunn
10/1/30. Forespørsel er sendt til grunneier og det forventes svar innen saken
behandles i politiske organer. Det vil bli orientert nærmere om dette i møtet.
≠ Etablering av parkeringsplass ved E6 i Ámmonluohkka for brukere som ikke
kommer via løypen fra Tanaelva
≠ Godkjenning av krysningspunktet skuterløype/vei fra Statens vegvesen. Saken er
oversendt og forventes avklart innen politisk behandling. Orientering vil bli gitt i
møtet.
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Løype 3A:
Kart over forslag til
ny trasè ved
løypestart i Båteng.
Detaljert løypetrasé
ved Àmmonluohkka
avklares i samarbeid
med grunneier
dersom aktuelt.

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende løypeendringen,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye
traséforslaget.
Dersom forutsetningene ovenfor ikke innfris vil skuterløypen 3A måtte utgå i ny forskrift (fra
Tanaelva og til kryss med løype 3B fra Storfossen). Det forutsettes uavhengig av dette at
Storfossen løypen videreføres slik den er i dag.
For beskrivelse av endringer ved Oađašanalaš (Soavelljávri) vises det til høringsdokumentet.

Ny løypeforbindelse mellom Båteng og Hillagurra:
Kommunen fremmet gjennom høringen forslag om en ny forbindelsesløype mellom løype 4
(Hillagurra) og løype 3A fra Båteng sør for Mihkiljeaggi. Det er kommet inn flere innvendinger
mot dette med begrunnelse at løypen kommer i konflikt med eksisterende skiløype.
Retningslinjene som kommunen må forholde seg til i saken er at skuterløyper skal være godt
adskilt fra tradisjonelle skiløyper. Det er derfor ikke aktuelt for Tana kommune å gå videre med
dette forslaget.
Det er imidlertid kommet flere forslag om å legge samme forbindelsesløype lenger inne på
fjellet (via Duottar Gukčearuš-Asajávri-Ladnjajávri-Njirranjávri og fra Hillagurraløypa (4)-langs
Ciikohjohka og til løype 3A). Disse forslagene er omfattende og faller derfor utenfor mandatet
til prosessen, som ikke skulle omfatte en fullstendig revisjon av hele løypenettet. Videre vil slike
forslag måtte utredes nærmere av hensyn til reindriftsnæring, naturvernhensyn og andre
brukerinteresser, noe som vil forutsette en ny høring. I forhold til samtlige nye forslag av
omfattende art legger rådmannen til grunn at de eventuelt må vurderes i nye prosesser på senere
tidspunkt.
Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Tana kommune fremmet gjennom høringen forslag til ny trasé ved i Masjok (se kart nedenfor).
Masjok bygdelag har i høringen kommet med to alternative forslag over Spierkuvárri noe lenger
inne i inngrepsfritt område (se kartvedlegg nedenfor). Forslaget er ikke begrunnet, vurderes til å
være relativt omfattende og dermed utenfor mandatet til denne høringen. Konklusjonen er at
kommunens opprinnelige forslag opprettholdes.
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Forslag til ny trasé ved
Masjok (merket med rødt)

Endringsforslag fra Masjok
bygdelag merket med rødt
(merk at forslagene er
omtrentlige).

Løype 7 (Ifjordfjellet):
Kommunen foreslo gjennom høringen at løype 7 forkortes med ca. 12 km. fra starten i
Šuošjohka til Storelva. Begrunnelse var at løypa går langs offentlig veg og må flyttes av
trafikksikkerhetshensyn. Det ble bedt om høringsinnspill i forhold til om ny løypestart blir fra
Gillaš eller fra Storelva. Eneste innspill i forhold til dette er kommet fra Statens vegvesen, som
støtter kommunens vurderinger om at det vil være fornuftlig med løypestart fra Storelva hvor
det tilrettelegges allerede med en stor parkeringsplass. Dette er derfor lagt til grunn i det
endelige forslaget at løypen starter fra Storelva (se kart nedenfor).
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Løype 7: Strekning som
utgår vist med rødt.

Det er kommet inn forslag fra en brukergruppe på 24 personer om etablering av en ny løype fra
Sjuršjohka til Sommervann-Geassejávri som erstatningsløype. Et annet forslag er fra Vestertana
til Sommervann. Saken er allerede lagt fram for reinbeitedistrikt 9 (RBD 9) som har vedtatt
følgende:
« RBD 9 vil på det sterkeste gå i mot forslaget. Området er sentralt både under parring,
førjulsvinteren og våren. Løypeforslaget vil føre til mye konflikt, da en løype her vil
måtte kreves stengt store deler av sesongen. Områdene Šuošjokskaidi-Čohkalaš er RBD
9 avhengige av som beiteområder på våren, og da må rein absolutt ha ro rett før flytting
og kalving. Området er og sentralt høstbeite, frem til ut i januar. Parring foregår og i det
området. Området er også nødvendig som oppsamlingsområde ved flyttinger».
Kommunen skal i sin saksbehandling legge vekt på om løypen er til skade eller ulempe for
reindrifta. Området er som beskrevet ovenfor særlig viktig for RBD 9. Det er derfor ikke aktuelt
å søke om ny løypetrasé i dette området.
Løype 8 (Storelva- Stuorra Ilis):
Kommunestyret vedtok den 15.05.2013 at kommunen skulle vurdere endring av løype 8 slik at
den går fra Storelva langs østsiden av RBD 9’ s beiteområder. Forslaget ble ikke videreført i
høringen, da RBD 9 ikke har gitt sin tilslutning. De leverte inn følgende høringsuttalelse i
forbindelse med forarbeidene:
«Vedtak: Styret i RBD 9 anbefaler ikke foreslåtte endring.
Bakgrunn: Den gang distriktsgrensene ble fastsatt var det sentralt å ta hensyn til
vannskiller. Det er grunnen til at grensen går langs elvene og vann. RBD 9 ønsker ikke at
skuterløypa endres til å gå over Divgaoaivi, da den da vil gå tvers gjennom naturlig
avgrenset beiteområdet slik flokken beiter. RBD 9 bruker området store deler av vinteren, og
området er spesielt viktig førjulsvinter og vår. Styret sender også med et kart som viser den
planlagte gjerdetraseen, kommunen bør ta det også med i vurderingene. RBD 9 er i mot foreslåtte
endring. Styret kjenner til bakgrunnen for endringsforslaget, og har forståelse for ønsket om å
legge løypa ut av RBD 13, noe som i stor grad skyldes ønske om forlenget åpning på våren. RBD
9 vil heller foreslå at kommunen vedtar en omstikking om våren, etter at RBD 9 har flyttet
nordover til sommerbeite».

Administrasjonen gjorde før høringen med bakgrunn i dette følgende vurdering:
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”Kommunen skal i sin vurdering vektlegge om løypeendringene er til «vesentlig skade
eller ulempe» for reindriften. For RBD 9 vil en omlegging være til ulempe i høstvinterperioden,
mens dagens løype kan skape problemer for RBD 13 på våren (som har vårbeiter i området). Det
innebærer at dagens løype bør videreføres, da det er denne løsningen som er til minst ulempe for
reindriften samtidig som den kan holdes åpent i lengst periode for allmennheten. Videre vil det
planlagte reingjerdet gå langs distriktsgrensene. For å unngå problemer i forhold til gjerdet er den
en fordel at skuterløypen ikke krysser distriktsgrensene. Med bakgrunn i det
planlagte reingjerdet vil kommunen heller ikke foreslå en egen «omstikkingsløype».

Det kom i løpet av høringen ikke inn merknader som gjelder løype 8. Det foreslås derfor ingen
endringer i dagens løypetrasè.
Løype 9 (Tanaelva)
Som del av forarbeidene ble det vurdert en ny trasé mellom Levajok og Sirma som følger
dagens Finnmarksløpstrasé (se nærmere beskrivelse i høringsdokumentet). Av hensyn til
reindriftsnæringa og sikkerhet i forhold til vær/kjøreforhold ble dette forslaget ikke fremmet
gjennom høringen, men det ble bedt om innspill. Det kom inn en merknad i saken fra RBD 9 om
at traséen ikke er ønskelig. Kommunen vil ikke gå videre med saken.
Det kom ikke inn merknader til tilførselsløypene ved Tana bru. Forslag om forskriftsfesting av
tilførselsløype i sør ved Sieiddajohka innarbeides dermed i endelig forslag. Den nye løypen blir
del av løype 9, og ikke 17B som i høringsdokumentet. For nærmere beskrivelser av forhold
knyttet til løypenettet i Tana bru, se høringsdokument.
Løype 10A, 10 C og 13B ved Austertana.
I Austertana ble det av kommunen foreslått en rekke endringer i forbindelse med høringen (se
kartene nedenfor). Austertana scooter og friluftsforening går imot at deler av løypenettet ikke
skal videreføres i ny forskrift.
Endringene for løype 10 A skyldes delvis at det er falt bort en grunneiertillatelse ved
Čammajohka. Det har gjennom forarbeidene til saken ikke vært mulig å finne en annen trasé,
men et alternativt langs Geaidnojohka og videre langs et traktorspor kan være aktuelt på senere
tidspunkt. Dette er også foreslått av Austertana scooter- og friluftsforening. Utfordringen er at
dette alternativet har vært for ressurskrevende å utrede på nåværende tidspunkt. Man vil måtte
komme tilbake til dette alternativet ved neste gjennomgang av forskriften. Kommunen har ikke
anledning til å videreføre løyper hvor det ikke foreligger grunneiertillatelse.
De øvrige endringene er foreslått med bakgrunn i at det er naturlig at flere tilførselsløyper kuttes
når det etableres nye traséer. Traséen over Julelva som nå foreslås forskriftsfestet har vært brukt
over mange år, men har altså ikke vært i samsvar med gjeldende forskrift. Dersom den skal
videreføres må den inn i forskriften, og den kommer da i tillegg til eksisterende løypenett.
Utover dette er det også lagt vekt på forenkling, både med hensyn til merking og annen
ressursbruk.,
For å komme innspillene i møte foreslås det imidlertid at noen av de foreslåtte løypene
beholdes. Rådmannens endelige forslag er basert på trafikksikkerhetshensyn (kutte løyper langs
offentlig veg) og løyper som går på elv (se kart nedenfor). Forslaget innebærer at hele løype 10
C faller bort.
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Løype 10A og 13B i Austertana.
Traséer som foreslås fjernet er
merket med rødt (ca. 7,5 km). Det
kommer som erstatning en
forbindelse mellom løype 13 og 13B.

Når det gjelder forslagene fra Austertana scooter og friluftsforening om ny løype langs
fylkesvegen i Leirpollen, så er det ikke aktuelt av trafikksikkerhetshensyn.
Det foreslås videre at traséen over Julaelva fremdeles skal gå over eiendom 27/131. Det
vurderes imidlertid som en fordel at denne traséen heretter legges på FeFo- grunn.

Løype 12 (Austertana-Harrelv)
Kommunen foreslo i høringen å legge om løypetraséen ved Harrevann. Ny trasé ble foreslått på
østsiden av vannet. Det er kommet inn flere innspill i løpet av høringen om at dette ikke er
ønskelig. Det er begrunnet i at forslaget innebærer behov for nye bruer, ny trasé kommer 25
meter fra eksisterende hytte og at det vil vanskeliggjøre bruken av Lions anlegg og
gjennomføring av fiskekonkurranse. Med bakgrunn i de innspillene som er kommet inn fremmet
det ikke forslag om endring. Gjeldende løypetrasé videreføres.
Ny løypetrasé Arctic trail (Skiippagurra til kommunegrense Nesseby).
Ny trasé fra Skiippagurra til kommunegrensen med Nesseby var foreslått gjennom høringen. En
forutsetning var at eiendomsforholdene knyttet til en konkret eiendom (Mesta) var avklart. Det
er imidlertid ikke tilfelle, slik at denne saken må utsettes og kan ikke vedtas på nåværende
tidspunkt.

Løype 13 mellom Luftjok og Austertana:
a) Søndre Luftjok:
Kommunen ba i høringen om innspill i forhold til dagens løypetrasé ved Søndre Luftjok.
Årsaken er at dagens trasé går langs kommunal vei, gjennom et gårdstun og for øvrig i nær
tilknytning til øvrig bebyggelse. Under forarbeidene kom det inn klager fra naboer på grunn av
støy fra eksisterende løype.
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To av høringssvarene berørte Søndre Luftjok, og begge framhevet at løypen fra elva og langs
kommunal vei bør utgå. Rådmannen er enig i at dette bør utredes på sikt, men på nåværende
tidspunkt er det en utfordring knyttet til løypestarten. Her er det eventuelt behov for en
parkeringsplass, noe som må utredes nærmere. Berørte naboer til parkeringsplass/løypens start
må videre involveres. Det er derfor behov for ny høring om dette punktet.
Rådmannen legger til grunn at denne saken behandles videre av kommunen for en avklaring
samtidig med at Arctic trail traséen ved Skiippagurra vedtas. På nåværende tidspunkt fremmes
ingen endringer ved løypestart.

b) Trasé gjennom Hanadalen:
Kommunen ba gjennom høringen om innspill i forhold til rasfare i Hanadalen. Det kom inn et
konkret forslag fra Austertana scooter og friluftsforening om endring av traseéen, men utover
dette ingen merknader fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forhold til sikkerheten.
I løpet av høringsperioden har det også gått et snøskred i området som berører eksisterende
løype. Kommunen vurderer at sikkerheten ved dagens løype ikke er god nok og at endringer er
nødvendige. Spørsmålet er hva som bør gjøres videre. I retningslinjene til kommunene for
saksbehandling står det at sikkerheten skal være tilfredsstillende. Kommunen har derfor på nytt
bedt NVE vurdere nærmere hva som er tilfredsstillende sikkerhet. Eventuelle nye merknader i
saken vil bli lagt fram i møtet.
Austertana scooter og friluftsforening har fremmet forslag om å flytte løypa til motsatt side av
dalen. Dette krever en hel rekke grunneiertillatelser som ikke er i orden på nåværende tidspunkt,
i tillegg til skogrydding. Den foreslåtte endringen vurderes ikke til å bedre sikkerheten
betydelig.
Kommunen har med bakgrunn i skredhendelsen i april 2014 befart en ny trasé nederst i
dalbunnen som vil kreve færre inngrep. Heller ikke denne traséen går i sin helhet utenom
utløpsområdet. Det er ikke mulig å finne traséer i dette området som går utenom
utløsningsområder og utløpsområder for skred (se skredkart nedenfor). Selv om løypa stenges
ved varsler om skredfare fra lokalbefolkning og andre, vurderer rådmannen at kommunen ikke
kan ta ansvar for sikkerheten i områder med skredfare. Brukere vil oppfatte at sikkerheten er
klarert nå løyper er åpne. Tana kommune har ikke beredskap og bemanning for bla. å få stengt
løyper i helger.

6LGH

NVE skredatlas. Utdrag
av område i Hanadalen.

De delene av løype 13 som foreslås
kuttet av sikkerhetshensyn
(skredfare) (merket med rødt- 6,3
km.)
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Det endelige forslaget er at løype 13 fra Luftjok opprettholdes inntil videre fra Luftjok og til
Boatka (se kartforslag ovenfor). Avstikkerløypa fra Bil og Maskin i Austertana, fra Hanajohka
og østover til Hearrágorssa opprettholdes. Denne slås sammen med 10 A i ny forskrift.
Den aktuelle løypa er en del av Arctic trail nettet i Norge og Finland. Eksisterende Arctic trail
trasé til Berlevåg og Båtsfjord foreslås erstattet med løype 12 (Harrevann).

Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri):
Kommunen fremmet gjennom høringen forslag om å forskriftsfeste en omstikkingsløype som
har vært mye brukt på våren. Denne løypa må forskriftsfestet for å kunne videreføres.
Det er ikke kommet inn formelle høringssvar i saken. Det er gjennomført møte med
reinbeitedistrikt 7 som ikke har merknader til den nye traséen. Forutsetningen er at den brukes
som tidligere kun til omstikking på våren der hvor det er nødvendig av hensyn til
reindriftsnæringen. Praksis blir samme som omstikkingsløypa i Sirma.
Det er kommet uformelle innspill om å foreta mindre endringer på dagens omstikkingsløype (se
høringsdokumentet). Nærmere begrunnelser for dette er ikke gitt. Videre ville endringer bety at
forslaget må sendes på ny høring. Rådmannen mener at det ikke er grunnlag for å gjøre dette, og
opprettholder det opprinnelige forslaget.

Avsluttende merknad:
Som det framgår av gjennomgangen ovenfor, så er det flere løyper hvor de opprinnelige
problemstillingene ikke er avklart og det er behov for ytterligere utredning/ny høring.
Rådmannen velger imidlertid å ikke utsette hele saken. Vedtak om endringer på de øvrige
løypene er viktige å få foretatt innen skutersesongen 2015, blant annet av sikkerhetshensyn. For
at dette skal være mulig er det viktig at søknad om forskriftsendring behandles av
kommunestyret innen sommerferien og oversendes til Fylkesmannen.
Dette innebærer at følgende forhold følges opp i senere prosess, med virkning tidligst fra
sesongen 2016:
≠
≠
≠
≠

Ny løype (Arctic trail) fra Skiippagurra til kommunegrense Nesseby
Løype 10A: Ny trasé ved løypestart (Čammájohka)
Løype 13: Ny løypestart ovenfor offentlig veg i Søndre Luftjok/Luftjokdalen.
Løype 6A (Rustefjelbma): Vurdere forslag om endring av trasé opp til Første
Bjørnevann (av sikkerhetshensyn)

Endring i antall løypekilometer:
En foreløpig beregning av endringer i total antall løypekilometer etter gjennomgang av
høringssvar er gitt i tabellen nedenfor.
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Traséendring
Løype 3A ved Båteng
Løype 7 (Ifjordfjellet): Sjuršjohka- Storelva
Løype 9 (Tana bru)
Løype 10 A (Čámmájohka) og 13B
Tilknytning mellom løype 13 og 10 A
(Austertana)
Løype 14 i Hanadalen
Omstikkingsløype Alleknjarg (Skidalen)
Omstikkingsløype, Sirmaløypa
Totalt

Endring i km. (ca)
- 1
- 12
+ 0,5
- 7,5
+ 1,3
- 6,3
+ 9,5
+ 9,6
- 5,9

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

Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnušjávri
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over
E6- opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover
langs skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til
Gurtejávrinordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover
til Gaskamuš Lavdnušjávri- Bajimuš Lavdnušjávri (gjeldende trase).
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over
E6opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til
Juvrritjàvri- over
Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til
Gurtejávri- nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávriøstover til Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ
trasé/omstikkingsløype).
Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)
Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og
kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkejávrrit etter
etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri
og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávriover høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved
Gurteluoppal.
Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen
videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på
nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til
Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassajávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør
for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for
Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalat-
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vestover mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til
kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis.
Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik.

Løype 9 (Tanaelva)
Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass
ved Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.
Løype 10 B (Ridovei- Geresjávri)
Deler av løype 10 A utgår og slås sammen med 10 BØ:
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Ridovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé med
13 B i 1,4 km- vestover nord for Luomoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre sørover
langs Čammájohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken. Avstikker Mielkeveaijohka til
Mielkeveaijávri.
Løype 10 A (Čámmájohka- Hearragorsa)
Resterende deler av løype 10 A slås sammen med løype 13 i Austertana:
Fra utløp av Čammájohka- langs fjordbunnen til Bil og Maskin- felles trasé med 13 B
til Hánájohka- videre østover til Hearrágorsa.
Løype 10 C i gjeldende forskrift utgår
Løype 13 (Luftjok- Boatka)
Fra Tanalelva via Søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Boatka.
Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinjelangs høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammajohkdalen til løype
10 A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit,
deretter langs Riiduvealjávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til
Fáhccabealjohka via Guorrulattu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot
kommunegrensen til Berlevåg kommune.
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri
(eksisterende trasé).
Alleknajrg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).

6LGH

19.05.2014

2013/2319-81

Notat

Løype 3A (Båteng)

Løype 3A

Oddmund Aslaksen

Magne Ballovara

3

4

Løype 3A (BåtengGurteluobbal)

Løype 5 (Masjok)

Masjok bygdelag v/
Henrik Kollstrøm
Ottar Wigelius, Truls
Halvari, Carl Steinar
Aslaksen, Kathinka
Wigelius, Magnar
Aslaksen m.fl.

1

2

Løypenr.

Høringspart

Nr.
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To alternative traséforslag (tegnet inn på kart) opp Geinasjohka og
over Spierkuvárri.
To alternative traséforslag:
1) Tar av fra Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser
hovedveien og kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi, men
rundt Erkkeoaivi til Erkkeladdut til ny trasé møter dagens
skuterløype over Gamasuoiláddu (3A).
2) Felles løypetrasé som Hillagurraløypen til Havgajávri. Derfra
rundt Fállenjosvarri og langs Ciikojohka til man møter dagens
løype 3a.
Forslag til nye traséforslag:
1) Tar av fra Tanaelva 2 km. ovenfor Båteng, krysse veien og opp
langs hesteveier (antas å være samme som forslag 2-1 ovenfor)
2) Avstikker fra Hillagurraløype ved Njuorganjávri til Båtengløypa.
Går imot ny trasé fra boligfeltet i Båteng.
Begrunnelse:
≠ Trafikkfarlig område ved løypestart (lekeareal for barnulykkesrisiko)
≠ Bratt bakke opp til området hvor løypen starter, hvor det er

Innkommet forslag/merknad

Forslaget tas til følge. Ny løypetrasé fra
boligfeltet fremmes ikke i endelig forslag.

1) Se forslag 2-1 ovenfor
2) Forslag tas ikke til følge. Se
saksframlegg.

Tas til følge/tas ikke til følge i enmdelig
forslag til MLU/ kommunestyret
Forslagene tas ikke til følge. Se nærmere
begrunnelse i saksframlegget.
1) Forslag 1 tas til følge.
2) Forslag 2 tas ikke til følge. Vurderes til å
være utenfor mandatet til denne
forskriftsendringen (stor grad av endring).

Høringsfrist var satt til 15.mai 2014. Tabellen nedenfor gir en oppsummering av innkomne uttalelser inkludert opplysninger om forslagene er tatt
til følge i endelig forslag som fremmes for Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) den 03.06.2014 og kommunestyret den 12.6. 2014. For
nærmere begrunnelse og vurderinger, se saksframlegget.

Høring om endring i skuterløyper, Tana kommune. Oppsummering av høringsuttalelser.

Dato

Referanse

Utviklingsavdelingen

Deanu gielda – Tana kommune

Forslag om ny trasé fra Sjuršjohka til Sommervann.
Begrunnelse: Behov for erstatningsløype for traséen SjuršjohkaStorelva som foreslås fjernet.

Uttalelse fra 9.12. 2013 opprettholdes.
≠ Løype 2A: Ønsker at omstikkingsløype for våren

Løype 7 fra
Sjuršjohka

Ny løype
SjuršjohkaSommervann
(Geassejávri)

* Løype 8 og 2A.
*Ny løype mellom

Statens vegvesen

Kurt Lilleng, Einar
Kristiansen, Bente
Nyheim, Jon E.Joks,
LIlv Berg, Juha Einar
Siri, Ellen M. Store,
Jeanett B. Store, Mette
Midtgård Lilleng,
Alfred Larsen, Nelly
Joks, Alexander
Kollstrøm, Helene M.
Kristiansen, Ester
Katrine Aronsen Siri,
Ingemar Store, Vegard
Blien, Tor Odd
Rasmussen, Siv Laila
Pedersen, Ståle Utsi
Pettersen, Børge Aune
m.fl.
Reinbeitedistrikt 9

8

9

10
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Det gis ikke tillatelse til videre drift av løype 7 fra Sjuršjohka da
denne går paralellt med fylkesvegen (trafikksikkerhetshensyn).
Støtter forslag om løypestart fra Storelva da det her etableres en
større parkeringsplass
Øvrige krysningspunkt veg- skuterløype godkjent.

1) Løype 2B og 3A stenges. Ny forbindelse til Bajimuš
Lavdnjus fra Hillagurraløype ved Duottar Gukčaruš via
Ásajávri- Biggejávri- Ládnajávri-Njirranjávri
2) Ny løype fra Tanaelva v /Mannsholmen, over E6 og langs
vannverksveien til sauebru- deretter hundeløype opp
Máskevarri.
Ny vinterløype fra Tanaelva til øvre Vuohppejávri.

Ny løype

Løype 2B
(Storfossen) , 3A
(Båteng) og 4
(Hillagurra).

Polmak bygdelag

vanskelig å komme seg opp med scooterhengere.
Går imot sammenknytning av løype 3A og 4. Begrunnelse: Det er en
skiløypetrasé i det aktuelle området som blir benyttet av beboere i
området og andre.

7

6

Forslag til
sammenknytning av
løype 4 (Hillagurra)
og 3A (Båteng)

Magnar Aslaksen,
Astrid L. Aslaksen,
Carl Stephan Aslaksen
og Chris Robert
Gjermund
Holmesund og Gardak
bygdelag

5
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Merknader fra den 9.12. 2013 allerede tatt til
følge i høringsforslag.

Forslaget tas ikke til følge. Se saksframlegget.

Forslaget tas ikke til følge. Utenfor mandatet
til denne forskriftsendringen.
Forslaget tas til følge.

Forslagene tas ikke til følge. Omfattende
forslag som faller utenfor mandatet til denne
forskriftsendringen. Se nærmere begrunnelse i
saksframlegg.

Forslaget tas til følge. Sammenknytning av de
to løypene fremmes ikke som endelig forslag
til kommunestyret.

Løype 2A

Løype 2A (Sirma)

Løype 12
(AustertanaHarrelv)

Løype 10A ved
Cammajohka.

Sirma bygdelag

Dagny Somby

Karl G. Myrli

Austertana scooter og
friluftsforening

10

11

12

13

Vestertana og
Geassajávri
* Ny trasé mellom
Levajok og Sirma
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forskriftsfestes, men ikke holdes åpen permanent.
Tidsfesting av bruken av de to løypene ikke ønskelig.
≠ Går sterkt imot ny løype Vestertana- Geassejávri
≠ Ny trasé mellom Levajok og Sirma ikke ønskelig
Ingen merknader til øvrige forslag.
Opprettholder uttalelse av 11.12.2013 om at dagens løype ikke må
endres, men stikkes om på våren. Ønsker ikke forskriftsfesting av
omstikkingsløype.
≠ Ingen øvrige merknader til høringsforslaget
1) Flytte dagens løype permanent til over alternativ trasé over
Urroiaivi til Deavkehanjohka.
2) Merke om løypen etter at reinbeitedistrikt 9 har flyttet fra
området om våren.
Går imot forslag om å flytte dagens løype ved Harrevann på østsiden
av innsjøen. Begrunnelse:
≠ Krever kryssing av elver (behov for bruer)
≠ Behov for rydding av skog
≠ Ny trasé kommet 25 meter fra eksisterende hytte
≠ Vil ikke bli mulig å kjøre på vestsiden, noe som vil gjøre det
vanskeligere å bruke Lions anlegg og arrangere
fiskekonkurranse
1) Løype 10A: ny trase ved Čámmájohka. Løype langs fjordbunn
fra Bil og maskin opprettholdes som tidligere.
2) Løype 10 og 13B: Ingen løyper bør gå som i kommunens
forslag. Bør ikke fjernes deler av løype 13B på Julelva. 13 B bør
gå slik den er merket i dag. Ønsker at løypen fremdeles skal
krysse eiendom 27/131, ikke på FeFo grunn.
3) Foreslår å endre løype 13 fra Austertana ved Hanaelva til å gå på
motsatt siden av elven enn forskriftsfestet løype.
4) Løype 13 slutter der vegen slutter i Luftjokdalen, ved eiendom

Side 3 av 3

1) Forslag 1 om løypeendring tas ikke til følge
på nåværende tidspunkt. Løypeendringen
krever nærmere befaringer/skogrydding og vil
måtte vurderes for senere prosess med
forskriftsendring. Forslaget om å opprettholde
løypen fra Bil og Maskin langs fjordbunnen
og til Cammajohka tas heller ikke til følge. Se
saksframlegget.
2) Forslaget tas delvis til følge. For nærmere

Forslaget tas til følge. Dagens trasé
opprettholdes.

Merknader fra 11.12.2013 om at dagens løype
2A og omstikkingsløype allerede tatt til følge i
høringsforslag. Merknad om forskriftsfesting
av omstikkingsløype ikke tatt til følge.
Forslag 1 om permanent endring av løypen
ikke tatt til følge. Forslag 2 tas til følge.

2

1

Vegard Blien og Petteri
Soini

Løype 12
(Harrevann)
Løype 6A
(RustefjelbmaSommervann)
Løype 13
(Hanadalen)
Ny løype fra
Vestertana til
Sommervann
1) Løype 12: Dagens løype over Harrevann bør ikke endres
2) Løype 6A: Problem fra Siidaleakladdot og opp til 1. Bjørnvann
pga. trang trasé. Ny trasé bør legges innerst i dalen.
3) Løype 13: Forslag om å legge løypen lenger nede i dalen, og
ikke ved fjellfoten slik at rasfare reduseres.
4) Løype 13 ved Luftjok: Løypen forkortes og starter innenfor
eiendom 35/91 i Luftjokdalen.
5) Forslag om ny løype fra Vestertana til Sommervann
(Geassejávri)2
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Flere innspill som gjelder merking og rydding på eksisterende løyper. Oversendes BA for videre behandling.
Flere innspill som gjelder merking og rydding på eksisterende løyper. Oversendes BA for videre behandling.

14

35/91
5) Løype 12: Ønsker ikke endringer på dagens løype ved Harrevann.
6) Foreslår ny forbindelse fra Bil og maskin over Leirpollen bru til
krysset ved skolen (eget kartvedlegg).
7) Stiller seg generelt uforstående til hvorfor så mange løyper skal
endres, og hvorfor det foreslås fjernet løyper i Austertana1.

Side 4 av 4

1) Forslag tas til følge. Dagens løypetrasé
opprettholdes.
2) Forslag tas ikke til følge, men vurderes
senere. Se begrunnelse i saksframlegg.
3) Forslag tas til følge. Nytt traséforslag
fremmes i endelig forslag.
4) Forslaget tas ikke til følge nå da det
krever ytterligere utredninger. Saken
vurderes på senere tidspunkt. Se nærmere
begrunnelse i saksframlegg.
5) Forslag til ny løype tas ikke til følge. Se

begrunnelse, se saksframlegget.
3) Forslaget tas ikke til følge. Dagens
løypetrasé opprettholdes med de endringer
foreslått i høringsdokumentet.
4) Forslaget tas ikke til følge nå da det krever
ytterligere utredninger. Saken vurderes på
senere tidspunkt. Se nærmere begrunnelse i
saksframlegg.
5) Forslaget tas til følge. Dagens løypetrasé
opprettholdes.
6) Forslages tas ikke til følge. Ikke aktuelt å
opprette nye løyper på offentlig veg
(trafikksikkerhetshensyn)
7) Se saksframlegg.

Reinbeitedistrikt
14

Løype (Levajok)

Forslag om forbindelse fra Levajokløype og over til Porsanger støttes
ikke. Begrunnelse: Tålegrensen for friere snøskuterferdsel er nådd for
vårt reinbeitedistrikt. Tilknytning vil skape interessekollisjoner i
forhold til de distriktene som har sommerbeite i området.
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saksframlegg.
Merknadene allerede tatt inn i
høringsdokumentet og opprinnelig forslag om
ny løype videreføres ikke.

Generelle merknader:
≠ Finnmarkseiendommen vil ta stilling til om de vil gi grunneiers tillatelse til opprettelse av løyper på FeFo-grunn først etter at
høringsfristen er gått ut den 15. mai, og kommunen har foretatt en oppsummering og vurdering av innspill.
≠ Sametinget: Ingen merknader til de spesifikke forslagene. Forutsetter at de blir utformet i dialog og samforståelse med bygdefolk,
reindrift og andre tradisjonelle brukere av områdene.
≠ Fylkesmannen i Finnmark: Ingen merknader på nåværende tidspunkt. Avventer endelig forslag fra kommunestyret.
≠ Statens vegvesen: Eventuelle nye krysningspunkt offentlig veg- skuterløype må gis egen godkjenning.

BA= Bygg- og anleggsavdelingen, Tana kommune.
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Deanu gielda – Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Notat
Referanse

Dato

2013/2319-44

03.04.2014

Høringsdokument: Forslag til endring i forskrift om skuterløyper, Tana
kommune (2014).
1. Rammer for arbeidet med forskriftsendring
Bakgrunnen for saken er to vedtak i kommunestyret:
Vedtak den 15.05.2013 (sak 26/2013):
1. Tana kommune vurderer å søke Fylkesmannen i Finnmark om endring av løype 8 i forskrift
om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001. Det
vurderes søkt om omlegging av løype 8 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:
Fra Storelva – langs østsiden av RRBD 9 i beitegrense – Stuorra Ilis.
2. Tana kommune ved MLU får i oppdrag å se nærmere på saken, og om der er andre løyper
som bør endres før et endelig vedtak om søknad fattes av kommunestyret.

Vedtak den 08.11.2012 (sak 83/2102):

2. Tana kommune ved MLU må i 2013 også starte arbeidet med å finne bedre løsninger
for løype 5 Masjok. Løypestart ved Geainnušjohka og opp til høyda ved Geainnodatvárri,
er i dag en farlig ferdselsåre på snescooter på vinterstid. Alternativt bør man søke om å ta
i bruk den gamle traseen nord for dagens trasé, men der må man utbedre traseen på
sommertid, og det bes derfor at prosessen rundt dette kan starte snarest mulig.
3. Tana kommune ved MLU må i 2013 starte arbeidet med å finne bedre løsninger for den
åpne skuterløypa 2A som i Sirma går gjennom Reatkenroggi i Njuorgganvuopmi og
oppover. Dette er en meget vanskelig og farlig trase i forbindelse med møtetrafikk og
trygg løypeandvendelse. Den gamle løypa går ovenfor Njuorgganvuopmi og over fjellet
hvor det er mye lettere og enklere å ta seg frem. Det foreslås at begge traseene gjøres om
til lovlige traseer da det er vær og vind som avgjør hvilke som er best å bruke. Dette kan
løses ved et samarbeid med reindrifta.

Høringsdokument. Endring i forskrift om skuterløyper, 2014. Høring og offentlig ettersyn 15.0415.05. 2014.
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Når det gjelder øvrige behov for endringer (vedtakets punkt 2 den 15.05.2013) er tre forhold lagt
til grunn:
≠ Flere grunneiere meldt inn til kommunen at de trekker tilbake grunneiertillatelser (se kap.
2 nedenfor for en gjennomgang). Kommunen har ikke anledning til å åpne løyper uten
grunneiertillatelser, slik at man har måttet vurdere nye løypetraséer i disse tilfellene.
≠ Videre er det flere løyper hvor dagens løypestikking og praksis ikke er i samsvar med
vedtatt forskrift, herunder omstikkingsløyper i deler av sesongen.
≠ I tillegg er det løyper hvor det er behov for endringer på grunn av at løypen krysser eller
går langs offentlig veg.
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) fastsatte videre den 04.02.2014 (sak 6/2014) en
tidsplan for arbeidet, samt overordnet formål med forskriftsendringen (vedtakets punkt 1):
« Revisjonen omfatter strekninger på gjeldende løypenett hvor det av ulike årsaker er
konkrete behov for endringer. Prosessen omfatter ikke en fullstendig revisjon av
samtlige løyper og det samlede løypenettet».

Høringsperioden er fastsatt til 15. april- 15. mai 2014.

2. Arbeidsprosessen forut før høring
Rundskriv T-1/96, Ot. Prp 48 (1983-84) og senere presiseringer til motorferdselsloven angir
rammer for hvilke forhold som skal være vurdert i søknader om forskriftendring:
≠ Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorferdsel, slik at grunneiers tillatelse
skal innhentes
≠ Løypene skal dekke reelle transportbehov, og bør legges slik at de gir atkomst til områder
som har interesse for andre aktiviteter (f.eks fast bosetting, fiskevann, hytter, turgåing
osv).
≠ Løypene bør legges til ubrøytede veger og godt adskilt fra tradisjonelle skiløyper
≠ Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften (MD-brev av
12.06.97)
≠ Løypene må heller ikke legges i sårbåre naturvern- , vilt- eller friluftsområder, eller
komme i vesentlig konflikt med andre interesser. Vurderinger etter naturmangfoldloven
skal foreligge.
≠ Der skuterløype krysser vei må det foretas trafikksikkerhetsvurderinger. Ved kryssing av
riksveg eller fylkesveg må det foreligge godkjenning fra Statens vegvesen
≠ For skuterløyper som legges i tilknytning til bebyggelse må støyforholdene
vurderes/utredes
≠ Sikkerhet ved bruk at løypa må være tilfredsstillende, både i forhold til snøforhold,
skredfare, fare for dårlig is (råker), farlig helning og oversikt.
Av dette følger også at søknader om opprettelse/endring av løyper skal være grundig vurdert og i
størst mulig grad avklart. Det legges vekt på å knytte løyper sammen over kommunegrensene.
Med bakgrunn i dette har det vært gjennomført et forarbeid i forkant av høringen, i henhold til
tidsplan fastsatt av MLU den 04.02.2014:

Side 2 av 2

6LGH

≠ Utviklingsavdelingen har ansvar for saksbehandlingen . Bygg- og anleggsavdelingen har
ansvar for merking av løypene.Det har så langt vært gjennomført 3 arbeidsmøter mellom
avdelingene og en befaring i felt. I arbeidsmøtene har man gått systematisk gjennom
samtlige løypetraséer og drøftet aktuelle løsninger i forhold til rammene for arbeidet (kap.
1).
≠ En rekke grunneiere ble videre tilskrevet i desember 2013 angående grunneiertillatelser.
≠ Det er innhentet foreløpig uttalelse fra reinbeitedistrikt 9 angående flere av forslagene.
≠ Statens vegvesen er kontaktet angående godkjenning av krysningspunkter mellom vei og
skuterløype.
Det er ikke innhentet grunneiertillatelser fra Finnmarkseiendommen (FeFo) i forkant. FeFo er en
stor grunneier og forslagene berører flere eiendommer. Kommunen legger derfor til grunn at
FeFo får vurdere det samlete forslaget under høringen.
Reindriftsnæringen har vurdert noen enkeltforslag så langt i prosessen, men bes om en samlet
gjennomgang i forbindelse med høringen.

3. Prosess i etterkant av høringen
Etter at høringen er gjennomført og innspillene bearbeidet vil en søknad om endring i gjeldende
forskrift fremmes for MLU og kommunestyret for endelig behandling (juni 2014, alternativt
september). Søknaden sendes deretter videre til Fylkesmannen i Finnmark for endelig vedtak.

4. Vurderinger og begrunnelse for forslagene per løypetrasé
Beskrivelsene nedenfor tar utgangspunkt i hvordan de ulike skuterløypene per i dag er
forskriftsfestet. Forskriften i sin helhet finnes på www.lovdata.no. Løypene i kartversjon ligger
på www.nordatlas.no (se under løyper).
Løype 1 (Levajok-Leavvajávri):
Denne løypen ble endret i 2013-forskriften og har derfor ikke vært særskilt vurdert fra
kommunens side i denne omgangen. Levajok fjellstue har imidlertid fremmet forslag om en
tilknytningsløype fra Leavvajávri over til nærmeste punkt ved Luostejokløypa i Porsanger.
Fjellstuen begrunner forslaget i at man kunne fått flere besøkende fra Alta og Porsanger dersom
disse løypene hadde blitt knyttet sammen.
Forslaget er utenfor mandatet til denne revisjonsprosessen og vil innebære en økning i
løypekilometer på mellom over 10 km i inngrepsfritt område/reinbeiteområde (reinbeitedistrikt
13, 14 og 16).
RBD 13 har i brev til Tana kommune (5/3-2014) kommet med følgende merknad i saken:
Styret for RBD 13 —Lagesduottar går helt imot skuterløype tilknytning mellom Tana og
Porsanger ved Levajok.
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Begrunnelse:
Distriktet viser til at distriktets vintersiidaene har måttet starte med reinflytting om våren til
sommerbeite så tidlige som i februaer måned allerede pga dårlig beiteforhold på vinterbeite
etter de seineste års endrede klimatiske forhold. Og de resterende siidaer flytter nordover i
april måned.
En slik omsøkte skuterløype vil dermed forlenge dagens løype som starter fra Leavajok og
frem til Leavajavri, og forlenges videre nord-vestover inn i Porsanger kommune område.
Denne forlengelsen av skuterløype vil i utgangspunkt berøre mest distriktets lovlige flytteleier
som går rett nordvest for Leavajavri. En slik tilknytning mellom løypene i Deanu gielda og
Porsanger kommune vil skape store utfordringer for vårflyttingen. Hele skuterløypa vil
dermed gå tvers gjennom distriktets flytteleier som benyttes om våren, og den framtidige
skutertrafikken vil kunne ut arte seg som en stengsel av dagens lovlige flytteleier.
Distriktet er redd for at det blir betydeligere større skutertrafikk på løyper som går over
kommunegrenser og løyper som har betydeligere større lengdestrekninger enn dagens løyper.
For øvrig henvises til Reindriftsloven om blant annet at lovlige flytteleier ikke tillates stengt.

Vurdering:
Kommunen skal legge vekt på om løypen er til skade eller ulempe for reindriften. Området er
som begrunnet ovenfor særlig viktig for RBD 13 i forbindelse med vårflyttingen. Det er også
høst- og vinterbeiteområde for RBD 16. Det er ikke aktuelt å utrede dette løypeforslaget
nærmere.

Løype 2A (Sirbma-Bajimuš Lavdnjusjávri)

a) Omlegging ved Gáritoaivit:
Mandatet fra kommunestyret (08.11.2012) var å utrede bedre løsninger for løype 2A gjennom
Reatkenroggi i Njuorgganvuopmi og oppover på grunn av en vanskelig og farlig trasé ved
møtetrafikk. Alternativet er en eldre trase (omstikkingsløype) over Gáritoaivit (se kart
nedenfor).
RBD 9 skriver følgende om saken i en foreløpig uttalelse fra 09.12.2013:
« Omlegging Garitoaivi: Denne saken har vært nøye drøftet på et åpent folkemøte i Sirbmá i regi
av bygdelaget. Alternativet her om en fast endring vil føre til at løypa går tvers gjennom
beiteområdet, og således føre til at den muligens må stenges oftere. Folkemøtet var enig om at
man heller ønsket en omstikking på vårparten. (problemet med dagens trase gjelder stort sett på
våren). Det er positivt om omstikkingen forskriftfestes. Ang. tidsfesting vil det føre til en mindre
fleksibel ordning, og RBD 9 ser det som bedre for alle parter om det etableres en rutine men at
RBD 9 melder i fra til kommunen straks flokkene flyttes ut av området, og da vil løypen kunne
omstikkes umiddelbart».

Videre kommer Sirma bygdelag med følgende uttalelse (styremøte 11.12.13):
« Angående den årlige omstikkingen som bygdelaget har stått for: Bygdelaget ønsker at denne
ordningen forskriftsfestes. Bygdelaget ønsker IKKE at løypa endres, omstikkingen har vært en
ordning til alles beste og ønskes videreført».
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Vurdering: Omstikkingsløypen må forskriftsfestes for å være i henhold til lovverket, men det
innebærer ikke at den øvrige løypen ikke videreføres. For å komme de ulike innspillene fra
bygda i møte foreslår kommunen at omstikkingsløypen på våren forskriftsfestes i tillegg til
gjeldende løype. Vi ber om flere innspill på om begge løyper skal holdes åpne samtidig, eller
om at det tas inn i forskrift at det er kun en av dem som er åpen til enhver tid. Dersom begge
løyper holdes åpne samtidig innebærer det en økning i løypekilometer i Tana kommune på
9,6 km.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende løype over Gáritoavit,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye
traséforslaget.

Kart over
omstikkingsløype ved
Gáritoaivit (ny
løypekm.= 9,6 km)

b) Omlegging ved løypestart i Sirma:
Der hvor løypa går på starten kan det være vanskelig å kjøre, så i stedet kjører folk
på veien. Det er i utgangspunktet ingen andre alternativer enn dagens løype eller veien. Det er
av trafikksikkerhetshensyn lite aktuelt å legge en ny løype etter veien. Konklusjonen er derfor
at dagens løypetrasé bør beholdes. Utfordringen med at brukere kjører på veien i stedet for i
løypen må eventuelt løses gjennom bedre merking/andre tiltak.

Løype 3A (Båteng- Gurteluoppal)
a) Løypestart i Båteng:
I Båteng er tillatelsen til eksisterende skuterløype over eiendom 10/48 trukket tilbake.
Kommunen sendte derfor i desember 2013 på høring et forslag til ny trasé i samme område (se
kart nedenfor). Det ble ikke gitt nødvendige grunneiertillatelser til denne traséen.
Det har tidligere vært gjennomført grundige prosesser for å finne andre forbindelser fra Tanaelva
gjennom Båteng, men dette har ikke lykkes.
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Forslag til ny løypetrasé ved Båteng som
er utredet, men hvor det mangler
grunneiertillatelse.

Videre har det vært foreslått en kjøretrasé langs et traktorspor vest i bygda (se kart nedenfor).
Utfordringen med denne traséen er flere. Det er en forholdsvis bratt bakke ved oppstigningen
som sannsynligvis vil skape problemer for brukere med tunge sleder på slep. Videre er det ingen
parkeringsmuligheter ved veien, noe som vil innebære et behov for å opparbeide en ny
parkeringsplass.

Alternativ trasé
(mulig, men krever
terrenginngrep)
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Med bakgrunn i dette foreslår Tana kommune derfor et tredje alternativ: å opprette en ny
forbindelse mellom løype 4 i Hillagurra og løype 3A ved Båteng, som gir forbindelse til
Tanaelva (se omtale i neste kapittel).
Bygdefolket i Båteng får videre ny forbindelse til løype 3A fra det kommunale boligfeltet (se
kart nedenfor), men ingen direkte forbindelse til løypen på Tanaelva. Ved løypestarten i
boligfeltet planlegges en parkeringsplass. Parkeringen samordnes med en snuplass som allerede
planlegges i forbindelse med brøyting.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omleggingen i Båteng,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.
Forslaget berører ikke inngrepsfrie naturområder.
Kommunen ønsker imidlertid innspill i forhold til hvordan en ny løypeforbindelse fra boligfeltet
kan innvirke på nærliggende bebyggelse, blant annet i forhold til støy og sikkerhet.

Kart over forslag til ny
løypeforbindelse fra boligfeltet, Båteng.
Total reduksjon i løypekm.: 0,8 km.

2) Jeakkaš:
Det er utfordrende kjøreforhold i området pga. myr, særlig om våren. Kommunen ønsker
imidlertid ikke en endring av løypene her. Det er vanskelig å finne en annen trase pga. mye skog.
Det framheves at når alt er tint, så er det uansett uframkommelig og løypene bør stenges. I disse
periodene kan Sirma løypen benyttes som alternativ.
3) Kryss ved Gárppejohguolbba:
I krysset ved Gárppejohguolbba går bekken tidlig opp slik at løypa må stenges. Det er ikke
aktuelt å endre selve løypetraséen her. Det må gjøres et inngrep for å løse problemet, enten hogge
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skog eller bygge en bru. Saksbehandling i forhold til søknad om tillatelse til bygging av bru
pågår.

4) Oađašanalaš (Soavelljávri)
Det en endring ved Oađašanalaš (Soavelljávri) (se nedenfor). Formålet med endringen er å få en
mindre ulendt og lunere trasé. RBD 9 har uttalt seg i saken og hadde ingen merknader.

Kart som viser foreslått endring
ved Oađašanalaš (Soavelljávri)

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende løype over Oađašanalaš,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.

Ny løypeforbindelse mellom Båteng og Hillagurra:
Det er to alternativer for løypeforbindelse mellom Båteng og Hillagurra, henholdsvis nordvest
og sør for Njuorggánvárri. Av hensyn til inngrepsfri natur og reindrift vurderes alternativet som
ligger lengst fra bebyggelsen som lite aktuell. Kommunen fremmer derfor løypeforslag som
skissert i kartet nedenfor.
Løypen legges på FeFo grunn nord for landbrukseiendommer i Hillagurra. Løypen krysser en
privat eiendom i nærheten av Mihkkiljeaggi hvor det er gitt grunneiers tillatelse.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase, jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen
kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder eller fredede kulturminner som blir berørt
av det nye traséforslaget. Det er imidlertid observert en rødlisteart (nær truet) insektart i området
ved traséen (huldresmeller, Diacanthous undulatus). Denne arten utvikles under tykk bark på
liggende stammer av bla. bjørk, og er dermed en karakterart for gammel skog. Da etableringen av
skuterløypen ikke innebærer fjerning av gamle trestokker og hogging av skog, så vurderer
kommunen at arten ikke vil påvirkes av den nye skuterløypen.
Forslaget berører ikke inngrepsfrie naturområder, men går i ytterkanten av et slikt område ved
Mihkiljeaggi. Det er forsøkt å ta hensyn til dette ved å legge løypen så langt vest som mulig ved
Mihkiljeaggi.
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Forslag til ny løypeforbindelse Hillagurra-Båteng. Økning i antall løypekilometer: ca. 4 km.

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Det vises til vedtak i kommunestyret i 2012 hvor administrasjonen bes om å finne bedre
løsninger fra løypestart ved Geainnušjohka og opp til høyda ved Geainnodatvárri, eventuelt
vurdere å ta i bruk den gamle traséen (ved tidligere vannverk) nord for dagens trasé.
I tillegg er et traséforslag langs gammel traktorvei vurdert (se kart nedenfor). Det siste
alternativet er ikke aktuelt fordi traséen blir for bratt, det er for smalt på grunn av fjellknauser og
det går en bekk i traséen som åpnes tidlig. Denne traséen vil i tilfelle kreve store terrenginngrep.
Vurdering:
Etter befaring i felt har Bygg- og anleggsavdelingen konkludert med at den gamle traséen ved
tidligere vannverk er mest egnet. Forslag til ny trasé er gitt i kartet nedenfor.
Masjok vannverk A/L har i 2011 sendt inn en bekreftelse til kommunen på at vannverket benytter
grunnvannsbrønner og at «en eventuell omlegging av skuterløypen ved Geinosjok ikke på noen
måte vil påvirke drikkevannet vårt».
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Forslag til ny trasé ved Masjok (merket
med rødt).

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omleggingen,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.

Løype 7 (Ifjordfjellet):
a) Løypestart fra Sjursjok:
Dagens trasé som merkes er ikke i samsvar med forskrift. Videre så går den vedtatte løypen
hovedsakelig langs hovedveien fra Sjursjok til Storelva. Statens vegvesen har i brev til Tana
kommune den 11/3-2014 opplyst at man av trafikksikkerhetshensyn ikke tillater offentlig
skutertrafikk på riksveger eller fylkesveger. Eksisterende skuterløype må derfor flyttes.
Det er så bratt i området at det ikke finnes noen alternativ trasé. De nederste delene av løypen må
derfor utgå, noe som i praksis innebærer hoveddelen av løypen. Det må vurderes om løypestart
blir fra Gillaš eller fra Storelva. Av hensyn til krysningpunkt med vei samt parkering foreslår
kommunen at løypen starter ved Storelva (se kart nedenfor). Dette innebærer at løypen faller bort
på en strekning på om lag 12 km.
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Løype 7: Forslag til strekning som
utgår (ca. 12 km).

b) Ny løype fra Vestertana til Geassájávri (Sommervann)?
Som ledd i saksbehandlingen har det vært kontakt med hytteeiere i Sjursjok. Det har blitt ytret
ønske om at løypen som blir borte på grunn av Ifjordveien erstattes med en forbindelse fra
Vestertana til Geassájávri (Sommervann) etter traktorløypen ved Heargečohkka. Saken har vært
til en foreløpig vurdering hos RBD 9. De sier følgende i sin høringsuttalelse:

« RBD 9 vil på det sterkeste gå i mot forslaget. Området er sentralt både under parring,
førjulsvinteren og våren. Løypeforslaget vil føre til mye konflikt, da en løype her vil
måtte kreves stengt store deler av sesongen. Områdene Šuošjokskaidi-Čohkaláš er RBD 9
avhengige av som beiteområder på våren, og da må rein absolutt ha ro rett før flytting og
kalving. Området er og sentralt høstbeite, frem til ut i januar. Parring foregår og i det
området. Området er også nødvendig som oppsamlingsområde ved flyttinger».
Vurdering: Kommunen skal legge vekt på om løypen er til skade eller ulempe for reindriften.
Området er som dokumentert ovenfor særlig viktig for RBD 9. Det er derfor ikke aktuelt å utrede
dette løypeforslaget nærmere.

Løype 8 (Storelva- Stuorra Ilis):
Kommunestyret vedtok den 15.05.2013 at kommunen skulle vurdere endring i løype 8 slik at den
går fra Storelva- langs østsiden av RBD 9 i beitegrense- Stuorra Ilis.
Det er foreløpig innhentet uttalelse fra RBD 9 i saken (datert 09.12.2013):
«Vedtak: Styret i RBD 9 anbefaler ikke foreslåtte endring.
Bakgrunn: Den gang distriktsgrensene ble fastsatt var det sentralt å ta hensyn til
vannskiller. Det er grunnen til at grensen går langs elvene og vann. RBD 9 ønsker ikke at
skuterløypa endres til å gå over Divgaoaivi, da den da vil gå tvers gjennom naturlig
avgrenset beiteområdet slik flokken beiter. RBD 9 bruker området store deler av vinteren,
og området er spesielt viktig førjulsvinter og vår. Styret sender også med et kart som viser
den planlagte gjerdetraseen, kommunen bør ta det også med i vurderingene. RBD 9 er i
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mot foreslåtte endring. Styret kjenner til bakgrunnen for endringsforslaget, og har
forståelse for ønsket om å legge løypa ut av RBD 13, noe som i stor grad skyldes ønske
om forlenget åpning på våren. RBD 9 vil heller foreslå at kommunen vedtar en
omstikking om våren, etter at RBD 9 har flyttet nordover til sommerbeite».

Vurdering: Kommunen skal i sin vurdering vektlegge om løypeendringene er til «vesentlig skade
eller ulempe» for reindriften. For RBD 9 vil en omlegging være til ulempe i høst-vinterperioden,
mens dagens løype kan skape problemer for RBD 13 på våren (som har vårbeiter i området). Det
innebærer at dagens løype bør videreføres, da det er denne løsningen som er til minst ulempe for
reindriften samtidig som den kan holdes åpent i lengst periode for allmennheten.
Videre vil det planlagte reingjerdet gå langs distriktsgrensene. For å unngå problemer i forhold til
gjerdet er den en fordel at skuterløypen ikke krysser distriktsgrensene. Med bakgrunn i det
planlagte reingjerdet vil kommunen heller ikke foreslå en egen «omstikkingsløype».

Løype 9 (Tanaelva)
a) Strekningen Levajok- Sirma
På grunn av dårlige isforhold har ikke strekningen Levajok-Sirma vært åpen de siste årene.
Med bakgrunn i dette er det foreslått at løypen legges på land. Aktuell trasé er
hundeløypetraséen som brukes under Finnmarksløpet (se kart nedenfor), men med mindre
justeringer for å legge løypen innenfor kommunegrensen. En eventuell omlegging vil
medføre at antall løypekilometer økes med 20 km. I og med at løypen omlegges i svært stor
grad og omfatter en helt ny løype vurderes forslaget til å falle delvis utenfor mandatet til
denne prosessen.

Dagens trase for
Finnmarksløpet, LevajokSirma.
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Vurdering:
Løypeforslaget må vurderes i forhold til om det medfører «vesentlig skade eller ulempe» for
reindriften. Løypen går gjennom vinterbeitet til RBD 9 og høstbeite for RBD 13. Løypen går
videre gjennom et større inngrepsfritt område. Løypen går også høyt i fjellet, og sikkerheten ved
dårlig vær og kjøreforhold vurderes ikke som god. De samlede ulempene ved forslaget vurderes
til å være vesentlige. Forslaget fremmes derfor ikke som del av høringen, men reindriften og
andre høringparter bes om innspill og merknader.

b) Tilførselsløyper til Tana bru
I dagens forskrift er det kun en av tilførselsløypene til Tana bru som er forskriftsfestet. Løypen i
sør (17B) må inn i forskriften dersom den skal videreføres (se kart nedenfor). For øvrig regnes
ikke løypenettet inne i Tana bru som utmark, og er derfor ikke gjenstand for vurdering i denne
sammenheng.
Statens vegvesen har i brev til Tana kommune den 11/3-2014 godkjent krysningspunktet
skuterløype og offentlig veg under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i Statens vegvesens
håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes.

Kart over løypenettet i Tana
bru. Tilførsesløype 17 B i
sør foreslås forskriftsfestet.
Økning i antall løypekm: ca.
0,5 km.

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende ny tilknytningsløype ved
Tana bru jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede
områder, fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye
traséen.

Løype 10A (Austertana- Ridovei bru)
Ved løypestarten ved Čammajohka er det trukket tilbake en grunneiertillatelse. Øvrige
grunneiere er kontaktet, samt at kommunen utførte en befaring i området den 10/12-2013.
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Det eneste alternativet dersom løypen skal videreføres fra starten er å følge Geaidnojohka fra
veien mellom eiendom 27/61 og 27/1/17 (FeFo- grunn) og deretter følge traktorspor opp fjellet til
man kan krysse Čammajohka tilbake på eksisterende løype 10 A.
Forslaget er ikke nærmere utredet på nåværende tidspunkt. Administrasjonen har lagt til grunn at
det vil kreve mye ressurser å utrede ny trasé, samt til å tilrettelegge for bruk gjennom hogging av
skog osv. Forslaget er videre lite gunstig da løypen etableres midt i et boligområde, med de
støyproblemer dette kan medføre.
Det foreslås derfor at løype 10 A fra Ridovei forkortes og kuttes fra krysset med 10 B, over
Leirpollen og Julelvmunningen og fram til Bil og Maskin (se trasé merket med rødt nedenfor).

Løype 10A: Løypetrase som
foreslås tatt ut av forskrift (4
km. innkorting).

Løype 13 og 10 C (Austertana):
Dagens stikking gjennom bygda Austertana er ikke i samsvar med gjeldende forskrift, men vil
dersom den innføres innebære en reduksjon i antall løypekilometer (om lag 7 km). Kommunen
har innhentet grunneiertillatelser fra eier av eiendommene 30/53 og 30/71 til omlegging av
løypen. I tillegg er det behov for tillatelse fra FeFo (eiendom 30/1) og fra en øvrig grunneier
(under arbeid).
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Forslag til forbindelse mellom løype 13 og
løype 10 A i Austertana (1,3 km. økning).

Tilsvarende som for løype 10 A foreslås flere løypekilometer utelatt (se kartene nedenfor). Løype
13 B på Julaelva utgår, samt løype 13 mellom Hanaelva og Basávžžejohka.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase, jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen
kan ikke se at det finnes vernede områder, fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete
arter som har sine leveområder ved det nye traséforslaget.
Statens vegvesen har videre i brev til Tana kommune den 11/3-2014 godkjent krysningspunktet
skuterløype og offentlig veg under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i Statens vegvesens
håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes.

Kart over løypekilometer som
foreslås tatt ut av forskrift (8,2 km
innkorting).
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Løype 12 (Austertana-Harrelv)
Kart over forslag til løypeendring, Harrevann

Det er kommet inn en henvendelse fra Sandlia og
omegn bygdelag om at man ønsker løypen flyttet til
østsiden av Harrevann, langs eksisterende kjørespor.
Pga. dårlig is i påsketider og enkelte år, er isen dårlig slik
at en ikke kan kjøre over Harrevannen på vinteren i
skutersesongen.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase
vedrørende endringen i løypen ved Harrevann
jf.naturmangfoldsloven § 8. Det finnes ikke fredete
kulturminner på eller ved det nye traséforslaget. Når
det gjelder rødlistearter så har Harrevann en bestand av
oter (fredet art, kategori «nær truet», ikke-prioritert
art). En flytting av løypen til elvebredden vurderes til
ikke å ha noen innvirkning på oteren. Betydningen av
Harrevann som yngleområde for fugl har heller ikke relevans i denne sammenhengen, da det
dreier seg om vintertrafikk. Kommunen vurderer derfor at forslaget om flytting av løypen bør
gjennomføres.

Løype 13 mellom Luftjok og Austertana
Utfordringene på denne løypen omhandler to ulike lokaliteter, som er beskrevet hver for seg
nedenfor.
a) Løypetraséen ved Søndre Luftjok:
Ved Søndre Lutftjok går dagens løypetrase langs kommunal vei, gjennom ett gårdstun og
for øvrig i nær tilknytning til øvrig bebyggelse. Av sikkerhets- og støyhensyn har
kommunen derfor hatt et ønske om å endre løypetraséen. Det ble i desember 2013
oversendt et forslag om løypeendring til en rekke grunneiere (se kart nedenfor), men vi
har ikke fått de nødvendige grunneiertillatelser til å endre løypen. Det finnes ikke
alternative traséer, slik at man må enten beholde eksisterende løype eller legge ned
løypeforbindelsen gjennom bebyggelsen ved Søndre Luftjok og ned til Tanaelva. Det er et
generelt forbud mot bruk av snøskuter på offentlig veg i Finnmark (forskrift om bruk av
snøskuter på offentlig veg i Finnmark), men hvor Luftjokdalen er unntatt.
Kommunen har videre gjennom denne prosessen fått inn klager fra grunneiere på grunn av
støy fra eksisterende skuterløype.
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Løype 13: Trasé gjennom Søndre Luftjok som er utredet, men hvor det mangler
grunneiertillatelser.

b) Trasé gjennom Hanadalen:
Ved særskilte vær og føreforhold kan det oppstå store snøras i Hanadalen. Det har i årenes
løp gått mange store ras i området. I NVEs skredatlas er strekningen oppgitt som
«aktsomhetsområde». Lokalbefolkningen har imidlertid vært påpasselig med å informere
kommunen slik at løypene er blitt stengt i rasfarlige perioder. Det finnes ikke alternativer til
den rasfarlige traséen. Den må enten opprettholdes som i dag eller legges ned.
I forbindelse med høringen ber Tana kommune om innspill på om hele eller deler av løype 13
bør legges ned av sikkerhetshensyn (trafikk og/eller skredfare) og på grunn av støy ved
bebyggelse (gjelder Søndre Luftjok) jmf. forholdene beskrevet ovenfor.

Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
På løype 14 har det vært i bruk en omstikkingsløype på våren, av hensyn til reindriften (se kartet
nedenfor). Denne må forskriftsfestet for å være lovlig.
Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omstikkingsløypen,
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder,
fredede kulturminner eller prioriterte og/eller truete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.
Det er observert jerv i området ved på sør- og nordsiden av Jussávadda. Kommunen legger til
grunn at det ikke vil ha vesentlig betydning for jerven hvordan selve løypetraséen legges så lenge
det allerede eksisterer en løype i området. Vi kan heller ikke se at forslaget legger til rette for økt
skutertrafikk i området. Kommunen forutsetter at de to løypene ikke er åpne samtidig.
Omstikkingsløypen går inne i inngrepsfritt område, men det gjør også eksisterende løype.
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Løype 14: Omstikkingsløype til bruk på våren.

Ny løypetrasé Arctic trail (Skiippagurra til kommunegrense Nesseby).
Det har over mange år vært arbeidet med en skuterløype forbindelse fra Tana og over til
Nesseby. Det har vært vanskelig å finne en egnet trasé i området fra Tana bru til Skiippagurra
(Korselva), da det ikke er gitt tillatelser fra grunneiere.
Siste alternativ som er undersøkt er oppkjøring fra Tanaelva over Mestas (37/220) og Statens
vegvesens eiendommer (37/76)(se kart nedenfor). Statens vegvesen har allerede gitt tillatelse
(datert 27/1-2014). Mesta har opplyst om at de skal selge eiendommen for videre regulering til
boligformål, og vil derfor ikke gi grunneiertillatelse til løypen. Saken legges fram for høring nå,
med forutsetning om at eiendommen bli solgt videre og at ny eier avgir grunneiertillatelse.
Kommunen vil ikke kunne ta denne løypen inn som del av søknad om forskriftsendring dersom
forholdene ovenfor ikke er avklart innen saksbehandlingsfristen til MLU og kommunestyret i
juni.
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Forslag til trasé mellom hovedveien og boligfeltet i Skiippagurra er gitt i kartet nedenfor. Av
hensyn til reindriften er det ikke aktuelt å legge løypen lenger fra bygda enn det som foreslås. Av
samme hensyn er traséen fra Skiippagurra til kommunegrensen lagt så nære hovedveien som
mulig, men så langt unna at den ikke er synlig fra veien.
Det vil bli tilrettelagt for tilknytning til løype fra hyttefeltet ved Seidafjellet. Videre vil det bli
tilknytning til boligfeltet i Skiippagurra via kommunens eiendom 37/55 ovenfor Dows spisested.
Statens vegvesen har gitt en foreløpig godkjenning av krysningspunktet på vegen mot Polmak
(befaring datert 14/6-2013). Videre vil det bli en krysning av E6 ved hyttefeltet på Seidafjellet.
Statens vegvesen har i brev til Tana kommune den 11/3-2014 godkjent også dette
krysningspunktet, men da under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i Statens vegvesens
håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes.
Skuterløypen vil krysse skiløypen til Skiippagurra bygdelag på to punkt. Det er foreløpig ikke
foretatt noen grundig vurdering av dette krysningspunktet. Tana kommune ber om innspill i
saken.

Oversiktsbilde. Skuterløype
(Arctic trail) fra Skiippagurra
til kommunegrensen Nesseby
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Detaljkart: Arctic trail ved
Skiippagurra.

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende ny tilknytningsløype ved
Tana bru jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede
områder eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséen. Løypen går utenom
inngrepsfritt område.
Det er et større fangstgropanlegg i nærområdet, men på høydedraget ovenfor der hvor løypen
skal gå ovenfor Stuorrarohtu. Disse kulturminnene vil dermed ikke være berørt av løypen.
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Løypen vil videre krysse trekkvei for elg mellom Guollejávri og Cuoppoláddot. Forholdet er
problematisk, da løypen vil medføre forstyrrelser for elgen. Samtidig vil reindriften berøres og
være utsatt for forstyrrelser dersom løypen trekkes lenger bort fra E6. Tana kommune har derfor
konkludert med at løypeforslaget fremmes ned de konsekvenser dette vil ha for elgtrekket. Det
foreslås at løypen på dette punktet legges ved høyspentlinjen.
5. Endringer i antall løypekilometer
I følge rundskriv fra Miljøverndepartementet til Fylkesmannen i Finnmark datert 17.02.2014 så
legger departementet til grunn at det «eksisterende løypenettet i Nord-Troms og Finnmark er
omfattende og at det ikke bør utvides ytterligere». Departementet legger til grunn at prinsippet
kan fravikes i konkrete tilfeller når det gjelder sammenknytning av løyper over kommunegrenser
og til Finland.
Med bakgrunn i dette er det foretatt en foreløpig beregning av endringer i total antall
løypekilometer med forslagene som nå ligger inne (se tabellen nedenfor). De strekningene hvor
samlet løypestrekning i liten grad endres er ikke tatt med her. Resultatet viser en reduksjon på 13,
2 km. dersom omstikkingsløypene ikke regnes med. Dersom samtlige løypeendringer regnes med
blir det en økning på 5,9 km. Dette tilsvarer det samme kilometerantall som den nye løypen
mellom Skiippagurra og kommunegrensen til Nesseby.

Traséendring
Ny løype Hillagurra-Båteng
Løype 3A ved Båteng
Løype 7 Ifjordfjellet: Sjursjok- Storelva
Løype 17, Tana bru
Løype 10 A, Čammajohka
Løype 13, Austertana
Tilknytning mellom løype 13 og 10A , Austertana
Arctic trail, Skiippagurra til grense Nesseby
Totalt
Omstikking Gáritoaivit
Omstikking Skidalen
Totalt med omstikkingsløyper

Endring i km.
+4
- 0,8
- 12
+ 0,5
- 4
- 8,2
+ 1,3
+6
- 13, 2 km
+ 9,6
+ 9,5
+ 5,9 km.
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6. Konklusjon
Tana kommune sender på høring følgende forslag til forskrift om snøskuterløyper, Deanu gieldaTana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48) (endringer i gjeldende forskrift merket med
fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv):

Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnušjávri
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over E6opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover langs
skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávrinordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til Gaskamuš
Lavdnušjávri- Bajimuš Lavdnušjávri (gjeldende trase).
Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over E6opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til Juvrritjàvri- over
Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávri- nordvest til
Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til Gaskamuš LavdnušjávriBajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).

Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)
Fra kommunalt boligfelt i Båteng-langs traktorveg til Fabasgiedjeakkit- nord for Erkejávrit
etter etablert spor- nordvestover over Laddelašjavrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri og til
krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávri- over høyde
244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved Gurteluoppal.
Ny løype 4A (Hillagurra- Båteng)
Avkjøring fra jordbruksveg i Hillagurra- nord for jordbrukseiendommer- videre vestover til
Gieddejohka- over Mihkiljeaggi- over Eldor Wigelius eiendom ved Njuorggánjohkanordvestløype til løypa 3A.
Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Fra Tanaelva opp Masjokelva- undrr brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegenvidere langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på nordsiden av
Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til Duolbajávri- nordvestover
til Bovčča-Geassajávri- vest til Geassajávri (Sommervann)- sør for Luomenjárga-rett linje til
høyde 248- krysser Juggidaja 500 meter sør for Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs
denne til sørenden av Mohkeluobbalat- vestover mellom høydene 295 og 294- over til
Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til kraftlinja- etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra
Ilis.
Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik.
Løype 9 (Tanaelva)
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Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.
Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass ved
Tana hotel/campingplass.
Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana
hotel/campingsplass.
Løype 10 A og 10 B (Geresjávri)
Løype 10 A og 10B slås sammen i ny forskrift. Ny beskrivelse blir:
Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Ridovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé med 13 B
i 1,4 km- vestover nord for Loamoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre sørover langs
Čammajohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken.
Avstikker Mielkeveaijohka til Mielkeveaujávri.
Løype 13 (Luftjok- Austertana):
Følgende del utgår:
Avstikker fra Hánájohka østover til Hearragorssa.
Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense):
Løype 10 C og 13 B slås sammen i ny forskrift. Ny beskrivelse blir:
Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinje- langs
høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammajohkdalen til løype 10 A ved
vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit, deretter langs
Riiduvealjávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til Fáhccabealjohka via
Guorrulattu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot kommunegrensen til Berlevåg
kommune.
Løype 12 (Austertana-Harrelv)
Bil og Maskin i Austertana- over rv 890 ved Austertana kapell- langs rv 890- over
Geinodatjohka- etter boligveg- krysser rv 890- veg ved Breiviks hytte- etter gammel kjørevegsør for Bielluvárri til Lille Klokkarvann- på østsiden av Harrejávri og videre langs kjørevegen til
Harrelv.
Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri (eksisterende
trasé).
Alleknajrg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype).

Ny løype (Skiippagurra- kommunegrense Nesseby)
Løypen foreslås under forutsetning av at samtlige grunneiertillatelser foreligger innen
kommunestyret behandler søknad om forskriftsendring:
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Fra Tanaelva- over tidligere Mesta eiendom- over Statens vegvesens eiendom- nordover
langs høydedrag til krysning med traktorveg- vestover nord for Muddenjeaggi langs E6 til
kommunegrense Nesseby
Avstikker til boligfeltet i Skiippagurra fra kommunens eiendom 37/55
Avstikker til hyttefeltet på Seidafjellet- krysning av E6 nordvest for Muddenjeaggi.
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  : Jørn Aslaksen

Saksfremlegg

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
60/2014
37/2014

Møtedato
28.05.2014
12.06.2014

Tiltak ved Deanu sámeskuvla før skolestart høsten 2014

Saksprotokoll saksnr. 60/2014 i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling
Saksdokumenter utdelt i møtet. Saken ble behandlet etter PS 58/2014 i dagens møte.
Møtet ble lukket under behandling av saken, jf. kommuneloven § 31-2

Varaordfører Hartvik Hansen (Fe/Ol) fremmet rådmannens forslag til vedtak som
formannskapets innstilling:
Tiltak for å sikre hems og uteområdet ved Deanu sámeskuvla vedtas innenfor en ramme på 400
000 eksl mva. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tiltak for å sikre hems og uteområdet ved Deanu sámeskuvla vedtas innenfor en ramme på 400
000 eksl mva. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

6LGH

Rådmannens forslag til vedtak
Tiltak for å sikre hems og uteområdet ved Deanu sámeskuvla vedtas innenfor en ramme på 400
000 eksl mva. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

Saksopplysninger
Høsten 2014 begynner en elev på Deanu sámeskuvla som har behov for visse tiltak. Tiltaket er
et tilpasset gjerde med porter rundt aktivitetsområdet utendørs for å forhindre at eleven kommer
seg bort fra skolen. Det presiseres at tiltaket ikke må sees i sammenheng med den planlagte
skoleutbyggingen nord for sameskolen.
Tiltak
Det er behov for å gjerde inn hele ute området til skolen, samt en del av akebakken. Tanken er at
eleven skal fullt ut inkluderes i skolens uteaktiviteter. Elevens utvikling er avhengig av en
naturlig sosial kontekst. Dette betyr at eleven skal få være med på de samme aktivitetene som
medelevene. Gjerdet skal ikke skille elevene fra hverandre, så derfor må også akebakken være
innenfor gjerdet. Gjerdet må være minst 120 cm høyt og av typen flettverk slik at det er
vanskelig å klatre over. Behovet dekkes ved å gjerde med vanlige impregnerte rundstolper (ca.
10 cm i diameter) og netting av flettverk med høyde på minimum 120 cm. Vi ser konsekvensen
dersom gjerdet oppføres med jernstolper. Barn skader seg lettere på jernstolper, enn trestolper.
Gjerdet settes opp slik at det ikke er lett å klatre over. Gjerdet vil bli på 650-700 meter.
Skolen har i tillegg flere klasserom med hems som ikke er godt nok sikret. I dag består sikringen
av hemsene med garn som er festet fra gelender til nedsenket tak. Garnene er ikke lang nok, og
takplatene gir etter pga. vekten fra garnene. Tiltaket består i komplettering av garn samt
montering av en del stolper fra rekkverk til tak.
Kostnader
Gjerder m/ porter og stolper: 700 m x 310
Porter m/ stolper og fundamenter m.m.: 4 stk à 25 000
Sikring av hems/rekkverk i klasserom
Sum prosjektkostnader eks mva

kr
kr
kr
kr

217 000,100 000,75 000,392 000,-

Vurdering
Skolens område må sikres tilstrekkelig, administrasjonen har ikke funnet andre måter dette kan
gjøres. Tiltaket lånefinansieres.
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  : Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
44/2014
38/2014

Møtedato
08.05.2014
12.06.2014

Finansiering vedtatt prosjekt

Saksprotokoll saksnr. 44/2014 i Formannskapet - 08.05.2014
Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag som formannskapets innstilling:
Tana kommune tar opp lån på 4 850 000 til finansiering av nytt industriområde. Tana kommune
tar opp lån på 1 000 000 til andre investeringer. Lånets avdragstid fastsettes til en
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune tar opp lån på 4 850 000 til finansiering av nytt industriområde. Tana kommune
tar opp lån på 1 000 000 til andre investeringer. Lånets avdragstid fastsettes til en
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

6LGH

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune tar opp lån på 4 850 000 til finansiering av nytt industriområde. Tana kommune
tar opp lån på 1 000 000 til andre investeringer. Lånets avdragstid fastsettes til en
gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

Saksopplysninger
Da budsjett 2014 ble vedtatt ble det vedtatt et tiltak infrastruktur til nytt industriområde kr 4 850
000. I dette tiltaket var beklageligvis finansieringen ikke lagt inn. Det er derfor ikke vedtatt
låneopptak til dette prosjektet. Opptak av lån må vedtas av kommunestyret.
I budsjettvedtaket var det blitt feil tall i lån i forhold til budsjettet som ble vedtatt. I vedtaket står
det 34 628 500 i lån, mens i Arena er låneopptaket satt til 35 628 500. Dette er bare en skrivefeil
og ikke noe som har konsekvenser for årets drift.
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Kapittel : Usorterte tiltak
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0

Sum avdrag

0
0
0
0

Sum renter

Sum avdrag

Sum andre driftskonsekvenser

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak

0

4 850 000

0

Sum renter

Netto finansiering

Sum lån

43 750

0

0

43 750

43 750

0

43 750

1 650 000

-2 500 000

175 937

0

83 332

92 605

175 937

83 332

92 605

0

0

165 728

0

83 332

82 396

165 728

83 332

82 396

0

0

385 415

0

166 664

218 751

385 415

166 664

218 751

6 500 000

-2 500 000
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  : Sissel Marie Saua

Saksfremlegg

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
66/2014
39/2014

Møtedato
10.06.2014
12.06.2014

Regnskap og årsberetning 2013
Vedlegg
1 Årsregnskap 2013
2 Årsberetning 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Tana kommune, godkjennes slik det foreligger.

Saksopplysninger
Kommunen skal for hvert år utarbeide årsregnskap og årsberetning jfr. Kommunelovens § 47, 1.
punktum.
Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av
midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med enten de er betalt eller ikke når
årsregnskapet avlegges.
Årsregnskapet skal utføres i overensstemmelse med god kommunal regnskapskikk.
Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra
formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av
regnskapsmessig merforbruk jfr. Kommuneloven § 48, 3. punktum.
I følge regnskapsforskriftene § 10 skal årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret
seks måneder etter regnskapsårets slutt.

6LGH

Revisjonsberetningen avgis av revisjonen til kommunestyret med kopi til kontrollutvalget,
formannskap og administrasjonssjefen. Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april.
Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet
skal behandles.
Regnskapet ble sendt over til revisjon den 17/2. Revisjon har avgitt beretning den 28/513. I beretningen påpekes at Tana kommune ikke har brukt skattetrekkskonto jfr
skattebetalingsloven § 5-12. Til dette er å bemerke at normalt blir skattetrekkskontoen benyttet,
men i desember ble dette ikke gjort.
Kontrollutvalget får regnskap og årsberetning til behandling. Protokoll fra dette møtet vil bli
ettersendt formannskapets medlemmer.
Årsregnskapet legges fram med i balanse. Da er det gjennomført strykninger av avsetning til
disposisjonsfond på 952 000 kroner.
Investeringsregnskapet legges fram i balanse.
Vurdering

6LGH

Regnskap

Tana kommune

2013

Vedtatt i kommunestyret den
Sak nr:

6LGH

6LGH

Innholdsregister

Innhold
Hovedoversikter ...................................................................................................................................................5
Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet........................................................................................................5
Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet ............................................................................................6
Balansen............................................................................................................................................................6
Regnskap økonomisk oversikt – Drift .............................................................................................................8
Regnskap økonomisk oversikt – Investering ................................................................................................11
Regnskapsskjema 1B – Drift ..........................................................................................................................13
NOTE nr 1: Årsverk .............................................................................................................................................14
NOTE nr 2: Selvkost............................................................................................................................................15
NOTE nr 3: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk – drift.........................................................16
NOTE nr 4: Avdrag på gjeld................................................................................................................................16
NOTE nr 5: Gjeldsforpliktelse – type gjeld og fordeling mellom långivere ....................................................16
NOTE nr 6: Finansielle anleggsmidler – Obligasjoner......................................................................................17
NOTE nr 7: Finansielle omløpsmidler................................................................................................................17
NOTE nr 8:

Investeringer i nybygg og nyanlegg..........................................................................................18

NOTE nr 9: Anleggsmidler..................................................................................................................................33
NOTE nr 10: Interkommunalt samarbeid .........................................................................................................33
NOTE nr 11: Kapitalkonto ..................................................................................................................................34
NOTE nr 12: Avsetninger og bruk av avsetninger ............................................................................................36
Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet............................36
Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger.......................................................................36
Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger .....................................................................37
Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger .......................................................37
Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger..........................................................38
NOTE nr 13 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid..............................38
NOTE 14 Garantier gitt av kommunen..............................................................................................................38
NOTE 15: Endring i arbeidskapital.....................................................................................................................40

6LGH

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet.................................................................................40
Del 2 Endring i arbeidskapital balansen .......................................................................................................41
NOTE 16: Pensjonsnote .....................................................................................................................................43
NOTE 17: Aksjer og andeler...............................................................................................................................45
Note 18: Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet ...............................................................................45
NOTE nr 19 Regnskapsprinsipper......................................................................................................................45
NOTE nr 20 Organisering av kommunens virksomhet.....................................................................................48
NOTE nr 21 Ytelser til ledende personer ..........................................................................................................49
NOTE nr 22 Revisjonshonorarer........................................................................................................................49
Oversikt mer-/mindreforbruk fordelt på virksomhetene................................................................................50
Driftsregnskap ....................................................................................................................................................53
Kapitalregnskap ..................................................................................................................................................66
Balanseregnskap.................................................................................................................................................73

6LGH

Siste endring 01.04.14

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter
Renteutgifter provisjoner og andre
finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter
Dekning av tidl års regnskm merforbruk
Til bundne avsetninger
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift fra skjema 1B
Merforbruk/mindreforbruk
7 041 948
0
8 150 000
7 904 948
0
125 000
0
0
-1 376 000
-1 341 805
-2 592 805
250 000
-194 797 457
191 289 060
-3 508 397

7 983 643
0
10 906 774
11 501 220
0
4 786 605
1 835 706
-2 570 930
-601 988
-5 833 479
-2 384 085
10 692 090
-181 778 731
181 778 731
0
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Regulert budsjett
-55 014 000
-137 202 000
-2 487 100
-20 000
-5 636 500
-200 359 600
-7 287 000
0

Regnskap 2013
-57 527 959
-135 565 030
-2 128 992
-11 008
-6 354 967
-201 587 956
-7 389 197
0

Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet

Hovedoversikter

8 541 948
0
8 150 000
10 654 948
0
125 000
0
0
-1 376 000
-341 805
-1 592 805
0
-191 736 957
189 566 286
-2 170 671

Opprinnelig
budsjett
-54 465 000
-138 228 000
-2 487 100
-20 000
-5 599 000
-200 799 100
-6 037 000
0
9 431 200
0
9 193 075
12 592 617
0
5 939 694
985 507
-476 633
-2 044 146
-3 704 046
700 376
4 953 373
-176 127 877
173 560 625
-2 567 252

Regnskap 2012
-52 740 392
-132 499 804
-2 421 006
0
-6 713 041
-194 374 243
-6 031 658
0
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Balansen

Investeringer anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Bruk av lånemidler
Salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Motatte avdrag utlån
Andre inntekter
Netto finansinntekter/-utgifter
Overført fra driftsregnskap
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Merforbruk/mindreforbruk

Regnskap 2013
72 057 780
1 862 000
642 234
8 461 298
83 023 312
-59 793 898
-1 000 000
-215 100
-5 656 137
-3 985 960
-70 651 094
-10 692 090
-1 680 129
-83 023 314
-1

0 &/2 1'#

3 #$/ 3&2

#1 &22 ##0

'$0 0/3 ##3

1&*  /&0 $2&

2013

Regulert budsjett
71 717 870
0
0
36 800
71 754 670
-59 551 570
-1 000 000
-715 100
-36 800
0
-61 303 470
-9 962 600
-488 600
-71 754 670
0

Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet
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Opprinnelig
budsjett
61 596 500
0
0
0
61 596 500
-52 288 660
0
0
0
0
-52 288 660
-9 307 840
0
-61 596 500
0
Regnskap 2012
42 647 720
1 308 000
8 494 704
8 762 758
61 213 182
-35 497 143
-12 840
-6 226 000
-2 467 042
-1 042 723
-45 245 748
-4 953 373
-11 014 061
-61 213 182
0
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Sum bruk av avsetninger Sum = J

-8 308 005

#2 001 2&*

=         

Netto driftsresultat Sum = I

7 904 948

11 481 620

' 0* 2 '31

375 000

#&0 * * *

*
*

&0*  * * *

# '/# 2* 0
-2 717 805

# '1$ * * *

*

-1 165 592

*

15 191 948

18 890 417

*

2 #0*  * * *

*

Sum eksterne finansutgifter Sum =
F
Resultat eksterne
finanstransaksjoner
Sum
= E-F
33*

#*  3* $ 11/

0#* 0##
*

*

0* 3

 

(           
;     <
      

& #1*  $1#

125 000

#&0 * * *

*
*

*

'/# 2* 0
-1 717 805

# '1$ * * *

*

-577 866

*

10 654 948

16 691 948

*

2 #0*  * * *

*

& 01*  3'*

11 878 575

0 3'3 $30

*
320 0* 1

/ 30' '1'

' 1* / * /$
-6 224 825

& * // #/$

/1$ $''

-8 221 002

#1 1'1 2#*

12 677 340

18 708 999

2/ 1&0

3 #3' * 10

*

10

3* * 3* 0

6LGH

0'*

5                

Siste endring 01.04.14

0&3

0&* 0&#

              

6  

*

$3*  @  ; &3* 13* <

*

&*  * * *

# 2/& * * *

$/& &'/

72 057 780

*

0* * 0* #

#' '33 /* *

/* * /3*

0#* 0##

     

*

'$& 2//

*

*

*

*

71 717 870

*

*

#& 02$ 3* *

03 #'*  31*

*

*

-1 751 900

*

*

1#0 #* *

'$ 2* *

*

# * * *  * * *

Regulert
budsjett

0$ ''*  0'/

&/0 220

# 1#3 ##2

-10 199 347

*

*

&#0 #* *

/ 332 &21

' 320 3$*

# * * *  * * *

2013

#* * &20 ; #$*
#$0<
'* * '2*

* 3* * 33

      

Finanstransaksjoner

Sum utgifter Sum = M

      
      
+      

         
     
   
     
    
        
     
     
9   

       

>     

Utgifter

Sum inntekter Sum = L

* #* * 23#$* #$0

2'* 230



              

      

      

2* * 2#*

1* * 12*

9   

      

$* * $0*

$$* $1*

KOSTRA-art

           

               

Inntekter

Tekst

Regnskap økonomisk oversikt – Investering

*

*

0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

61 596 500

*

*

## $'/ 2* *

*

/3 3$# 1* *

Opprinnelig
budsjett

*

*

# '* 2 * * *

2 /3/ 1* /

42 647 720

*

#/&

$ /32 '2&

13/ //&

'/ * 3' /'&

&* 2 33*

# * 0& ''#

-9 281 255

#02 1* '

$ * &$ * * *

&* *  * * *

# 333 $3&

22/ * &#

#& 2/*

2012

11



3/2

7       

7      

 

Siste endring 01.04.14

6     

6  

Sum finansiering Sum = R

   

         

7      

6LGH

32*

02*

302

30*

3/*

7           

         

31*

3'*

7            

9             

3&3

3&* 3&#

=          

               

3#* 3##

*

0

-72 823 966

# /* 1 11*

*

$' 2'#

&* 2 0&2

#*  $3& * 3*

*

*

$01 2/3

03 13' 232

2013

*

0

-70 002 770

*

*

*

/22 $* *

3 3$& $* *

*

*

*

Regulert
budsjett
03 00# 01*

70 002 770

36 800

10 965 532

72 823 965

*

$01 2/3

00*

'$ 2* *

1 2* ' //3

0/2

7     

Dekket slik:

Finansieringsbehov Sum O =
M+N-L

        
        
        
        
Sum finans- og
finansieringstransaksjoner
(utbetalinger og avsetninger) Sum =
N

*

0

-61 596 500

*

*

*

*

3 '* 1 2/*

*

*

*

Opprinnelig
budsjett
0& &22 $$*

61 596 500

0

*

*

*

0

-51 931 928

& 2#/ * #&

*

$ * 22 0* *

& ### 0/3

/ 30' '1'

*

*

/$1 '0*

'0 /31 #/'

2012

51 931 928

18 565 462

# &'& 22$

1 0&3 21&

12

Regnskapsskjema 1B – Drift
Ansvar
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Regnskap
2013
#2*  0//
/ #3/ '&3
/ * #' 120
*
' $/& #&&
' $/& #&&
0 03/ ''#
#1 0#' &00
## 3#2 3&/
$$$ 3* 0
' #&$ '$2
& /03 /$'
3* 2 1$&
0 2#& '#&
/ 3* ' 00#
'$& //$
& 3$2 01#
& $* $ #&/
#& $&$ '$#
0# 12& &3#
'3 #00 3'*
# 10*  * 1&
# /#0 2/$
''/ &&$
# $* *  '#*
#& 0&*  030
#*  3&*  &20
$ #3/ //2
#2 $1# /'3
#& /1$ 33#
#*  33' #//
0$ 2&0 &0/
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$ &0*  $#'
#/ #/# 22&
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#$ 331 2* 2
#3 /&0 $'&
& /&1 2&0

Rev.budsj
2013
*
0 #$*  '//
0 #$*  '//
*
' $'' 1* *
' $'' 1* *
& $&# &* *
#0 00*  321
#& 3&3 121
*
& &* & 01/
& &* & 01/
'$0 &13
0 000 3&$
0 #3*  $/1
*
# '* 2 13$
# '* 2 13$
3 #0*  $'&
/0 #1& * #'
'$ * &# '2#
# &$0 1/&
# ''$ 3* 2
1# #$$
# $#1 * * *
#& 3* 0 '/3
## &22 '/3
$ &2*  * * *
#2 20' '* 1
#& 01' '* 1
#*  #'*  0$#
00 /32 '#&
/0 '$1 10#
## 21/ 3* /
'3 ##2 #13
&1 &/' &10
' $#*  $1*
#' /1' 1&$
3 2$' * 0$
/ 3&1 /&2
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#0 ##1 /3*
#/ 3* 3 &0#
#3 * #' ##1
/ #* ' 2$$

Oppr.budsj.
2013
*
0 $$*  '//
0 $$*  '//
*
' $'' 1* *
' $'' 1* *
& /$$ &* *
#0 2* ' 121
#' ''1 021
*
& &* & 01/
& &* & 01/
'$0 &13
0 0'0 01$
0 #1*  &31
*
# '#/ 33$
# '#/ 33$
3 #0*  $'&
/' /0& 3'/
'/ '* & '* &
# &$0 1/&
# '&3 &32
$' 00$
# $#1 * * *
#& /3$ 021
#*  213 021
$ &2*  * * *
&*  /&2 /01
#/ #/2 /01
#*  #'*  0$#
0/ 1/1 #20
// $#$ $&/
## 21/ 3* /
'2 $#/ $3*
&$ 1'3 12$
' '$# &1*
#' ''# /2'
3 31*  &#'
/ * 0' 1* 0
#3 2/& 1&&
#0 123 * #1
#/ 1* 3 &0#
#2 &0& 2* 1
' 0/' 00$
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Siste endring 01.04.14
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6   F       

, 
6   
4 

Til fordeling drift
Fordelt til drift

'# 2&1 1$0
&*  /20 * $2
## '/& $31

& '* $ 3$*
/ #'2 #&'
# 2'# #$'

0 $2*  $2'
$ 0* / '$0
2&' $2&

181 778 731
181 778 731
*

191 289 060
191 289 060
*

189 566 286
189 566 286
*

NOTE nr 1: Årsverk
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NOTE nr 2: Selvkost
Selvkostområde VANN

Budsjett 2013

Regnskap 2013

Regnskap 2012

7      F       

0 $'$ 0* #

0 1'0 1/$

$ &$' * #/

5         

' #// /&/

& $$3 2#&

& /02 #13

10*  '&0

$00 12/

# /3*  #1$

# /0$ * 3#

2&0 /''

# $3& 3$*

,          
4          
9    F     
    
5 

& /3& * 11
#13 G

##1 G
2&0 /#'

# $&3 3$*

Budsjett 2013

Regnskap 2013

Regnskap 2012

7      F       

& 31# $/*

' &&' * * #

' $&' 21$

5         

& $22 * &*

& '1' #2/

& 20*  * 2/

,          

$01 1$*

01/ &1*

4          

20# 11&

'1# /3$

$03 1#0

#1# 31/

;   

   F         

#'1 G

          <

Selvkostområde AVLØP

9    F     
    
5 
;   

&2' $&*
### G

2' G

   F         

30 G

$03 1#0

          <

Selvkostområde SLAM

Budsjett 2013

Regnskap 2013

Regnskap 2012

7      F       

# 3* 3 $&*

# 23$ 003

# 2/' /* /

5         

& #1& * * *

& #00 '#/

# 02& '/2

,          

'3 #'/

'/ 22/

4          

/0 #/*

/*  /2'

&0& 1/3

&$$ $00

9    F     
    
5 
;   

&$& '2*
22 G

   F         

22 G
&0& 1/3

##1 G
&$$ $00

          <
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Selvkostområde RENOVASJON

Budsjett 2013

Regnskap 2013

Regnskap 2012

7      F       

' 2&/ '3*

' 1#1 110

' 02& 23$

5         

' 1$' * * *

' 12' * 3#

' $&3 3#0

/' * '0

'2 &$0

# /$/

' $03

#* $ 221

2# $&0

,          
4          
9    F     

$# '3*

    
5 
;   

#* & G

31 G

   F         

32 G

#* $ 221

12 2&$

          <

NOTE nr 3: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk – drift
Regnskapsmessig merforbruk
(      
     
B     

Budsjett 2013

Regnskap 2013

Regnskap 2012

& 01*  3'*

/1$ $''

          

4               
(         

' 0* 2 '31

& 01*  3'*

/1$ $''

*
*

& 01*  3'*

 

NOTE nr 4: Avdrag på gjeld
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      &* #&
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#*  3* $ 11/
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2 2/*  /* &

1 /23 &$#

& * $$ '1&

# 1* ' 2#/

          

5  

2 #0*  * * *
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NOTE nr 5: Gjeldsforpliktelse – type gjeld og fordeling mellom långivere
(  
   

           

+   

      &* #'
      &* #&
'* 2 $* *  20/
&01 32/ '10

     -
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'0 #3*  $/*

$2 #/' 3$*

#33 &01 $$'

#/0 2#*  3$0

'' 0* 1 #0*

'0 1'& /* *

1 '2' 1&*

2 '* $ $3*

'' &$# $2#

&3 123 #* 1

         
         
            +

5                             

  #*  3* $ 11/ =              " 0*   1      2 2/*  /* &&1

NOTE nr 6: Finansielle anleggsmidler – Obligasjoner
Tana kommune har ingen finansielle anleggsmidler - obligasjoner

NOTE nr 7: Finansielle omløpsmidler
Tana kommune har ingen finansielle omløpsmider

17
Siste endring 01.04.14

6LGH

Fellestjenester
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad
146 302
0
27 867
0
0
174 169
0
271 331

392 040

2 221 887
0
423 217
0
0
2 645 104
0
192 396

2 383 500

2 837 500

454 000

2 645 104

Pr. 31.12.13

k.overslag
2 837 500

Kostnad

Vedtatt

445 500

53 460

174 169

Pr. 31.12.13

k.overslag
445 500

Kostnad

Vedtatt

6LGH

It drift
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

1210

Konto Prosjekt

1200

Konto Prosjekt

NOTE nr 8: Investeringer i nybygg og nyanlegg

0

medgått

Tidligere

0

medgått

Tidligere

423 217

2 221 887

2 645 104

i året

Medgått

27 867

146 302

174 169

i året

Medgått

161 613

ubrukt

Overført

271 331

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

18

Flygel
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

35 504 521
0
6 595 982
75 000
0
42 175 503
0
0

35 700 000

42 500 000

6 800 000

42 175 503

Pr. 31.12.13

k.overslag
42 500 000

Kostnad

0
138 528
26 472
0
0
165 000
0
0

Vedtatt

165 000

138 600
26 400

165 000

Pr. 31.12.13

k.overslag
165 000

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Helsesenter ny avdeling
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

701

Konto Prosjekt

6100

Konto Prosjekt

0

medgått

Tidligere

0

medgått

Tidligere

6 595 982
75 000

35 504 521

42 175 503

i året

Medgått

138 528
26 472

165 000

i året

Medgått

195 479

ubrukt

Overført

0

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere
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Tana rådhus planlegging
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad
141 525
0
26 957
0
0
168 482
0
211 518

380 000

6LGH

-26 200

Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Pr. 31.12.13
26 200

k.overslag

26 200
0
0
0
0
26 200
0

Kostnad

Vedtatt

380 000

168 482

Pr. 31.12.13

k.overslag
380 000

Kostnad

Vedtatt

Boftsa oppvekstsenter
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering

Siste endring 01.04.14

720

Konto Prosjekt

711

Konto Prosjekt

medgått
0

Tidligere

0

medgått

Tidligere

26 200

i året
26 200

Medgått

26 957

141 525

168 482

i året

Medgått

-26 200

ubrukt

Overført

238 475

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

20

Elektronisk låsesystem
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad
209 388
0
39 884
0
0
249 272
0
125 728

315 000

135 890
0
25 884
0
0
161 774
0

337 000

175 226

Pr. 31.12.13
161 774

k.overslag
337 000

337 000

Kostnad

Vedtatt

375 000

60 000

249 272

Pr. 31.12.13

k.overslag
375 000

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Rådhuset/Miljøbygget fjernvarme
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering

Siste endring 01.04.14

723

Konto Prosjekt

722

Konto Prosjekt

0

medgått

Tidligere

medgått

Tidligere

25 884

135 890

i året
161 774

Medgått

39 884

209 388

249 272

i året

Medgått

201 110

ubrukt

Overført

105 612

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

21

Rådhuset fjernarkiv
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Pr. 31.12.13
972 365
822 982
0
149 383
0
0
972 365
0
256 935

k.overslag
1 229 300
1 229 300

Pr. 31.12.13
527 728
0
-3 494 547
22 275
4 000 000
0
527 728
0
-527 728

k.overslag
0
0

0

0
0

Kostnad

Vedtatt

1 229 300

Kostnad

Vedtatt

6LGH

PU boliger
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

731

Konto Prosjekt

725

Konto Prosjekt

medgått
0

Tidligere

medgått
0

Tidligere

0
-3 494 547
22 275
4 000 000

i året
527 728

Medgått

149 383

822 982

i året
972 365

Medgått

0

ubrukt

Overført

406 318

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

22

Miniatyrskytebane
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Pr. 31.12.13
9 780
9 780
0
0
0
0
9 780
0
-9 780

k.overslag
0
0

776 757
0
115 606
0
0
892 363
0
-392 363

420 000

500 000

80 000

892 363

Pr. 31.12.13

k.overslag
500 000

Kostnad

Vedtatt

0

0

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Utvidelse av brannstasjonen
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

741

Konto Prosjekt

737

Konto Prosjekt

0

medgått

Tidligere

medgått
0

Tidligere

115 606

776 757

892 363

i året

Medgått

0

9 780

i året
9 780

Medgått

-356 757

ubrukt

Overført

-9 780

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

23

Varmestyring Boftsa
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad
202 415
0
38 122
0
0
240 537
0
9 463

210 000

10 868 878
0
2 042 773
0
0
12 911 651
0
-2 286 651

8 925 000

10 625 000

1 700 000

12 911 651

Pr. 31.12.13

k.overslag
10 625 000

Kostnad

Vedtatt

250 000

40 000

240 537

Pr. 31.12.13

k.overslag
250 000

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Oppgradering Tana rådhus
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

743

Konto Prosjekt

742

Konto Prosjekt

0

medgått

Tidligere

0

medgått

Tidligere

2 042 773

10 868 878

12 911 651

i året

Medgått

38 122

202 415

240 537

i året

Medgått

-1 943 878

ubrukt

Overført

7 585

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

24

Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Nytt FIG lager
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
643 304
0
299 796
0
1 000 000
1 943 100
0

510 000

293 149
0
55 838
0
0
348 987
0

461 160

0
549 000
200 013

Pr. 31.12.13
348 987

k.overslag
549 000

87 840

Kostnad

Vedtatt

1 000 000
1 570 000
-373 100

Pr. 31.12.13
1 943 100

k.overslag
1 570 000

60 000

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Sirma skole
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering

Siste endring 01.04.14

746

Konto Prosjekt

745

Konto Prosjekt

medgått
0

Tidligere

medgått
0

Tidligere

0

55 838

293 149

i året
348 987

Medgått

1 000 000

299 796

643 304

i året
1 943 100

Medgått

168 011

ubrukt

Overført

-133 304

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

25

Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Ny sentrum skole
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
250 106
0
24 990
0
0
275 096
0

250 000

Pr. 31.12.13
294 217
294 217
0
0
0
0
294 217
0
-294 217

k.overslag
0
0

0

Kostnad

Vedtatt

0
250 000
-25 096

Pr. 31.12.13
275 096

k.overslag
250 000

0

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Skiippagurra renseanlegg
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

801

Konto Prosjekt

748

Konto Prosjekt

medgått
0

Tidligere

medgått
0

Tidligere

294 217

i året
294 217

Medgått

0

24 990

250 106

i året
275 096

Medgått

-294 217

ubrukt

Overført

-106

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

26

Austertana vannverk
Finansiering:
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Pr. 31.12.13
602 765
602 765
0
0
0
0
602 765
0
-102 765

k.overslag
500 000
500 000

141 590
0
0
0
0
141 590
0
-28 710

112 880

112 880

141 590

Pr. 31.12.13

k.overslag
112 880

Kostnad

Vedtatt

500 000

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Alleknjarg vannverk
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

806

Konto Prosjekt

805

Konto Prosjekt

0

medgått

Tidligere

medgått
0

Tidligere

141 590

141 590

i året

Medgått

602 765

i året
602 765

Medgått

-28 710

ubrukt

Overført

-102 765

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

27

Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Torhop Havn
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
60 022
0
50 796
215 100
0
325 918
0

520 000

5 645
0
27 742
140 000
0
173 387
0

0

0
-173 387

Pr. 31.12.13
173 387

k.overslag
0

0
0

Kostnad

Vedtatt

1 000 000
674 082

Pr. 31.12.13
325 918

k.overslag
1 000 000

264 900
215 100

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Bølgedempere Sjursjok
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering

Siste endring 01.04.14

816

Konto Prosjekt

808

Konto Prosjekt

medgått
0

Tidligere

medgått
0

Tidligere

5 645
0
27 742
140 000

i året
173 387

Medgått

60 022
0
50 796
215 100

i året
325 918

Medgått

-5 645

ubrukt

Overført

459 978

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

28

Vannledning Lismajavre
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Pr. 31.12.13
827 740
827 740
0
0
0
0
827 740
0
-327 740

k.overslag
500 000
500 000

3 251 338
0
609 976
0
0
3 861 314
0
288 686

3 650 000

4 150 000

500 000

3 861 314

Pr. 31.12.13

k.overslag
4 150 000

Kostnad

Vedtatt

500 000

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Servicebygg i Torhop
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

829

Konto Prosjekt

826

Konto Prosjekt

0

medgått

Tidligere

medgått
0

Tidligere

609 976

3 251 338

3 861 314

i året

Medgått

827 740

i året
827 740

Medgått

398 662

ubrukt

Overført

-327 740

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

29

Kunstgressbane
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad
157 299
0
6 000
0
0
163 299
0
624 201

407 500
350 000
30 000

0

Pr. 31.12.13

k.overslag

271 019
0
19 751
0
0
290 770
0
-290 770

290 770

Kostnad

Vedtatt

787 500

163 299

Pr. 31.12.13

k.overslag
500 000

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Fortau Maskevarreveien
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

833

Konto Prosjekt

831

Konto Prosjekt

0

medgått

Tidligere

0

medgått

Tidligere

19 751

271 019

290 770

i året

Medgått

157 299
0
6 000

163 299

i året

Medgått

-271 019

ubrukt

Overført

250 201

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

30

Gatelys Kathrine Johnsens geaidnu
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad
0
-53 757
0
100 000
0
46 243
0
-46 243

0

964 900
0
0
0
0
964 900
0
1 285 100

2 250 000

2 250 000

964 900

Pr. 31.12.13

k.overslag
2 250 000

Kostnad

Vedtatt

0

0

46 243

Pr. 31.12.13

k.overslag
0

Kostnad

Vedtatt

6LGH

Ny vannleding til Polmak
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

835

Konto Prosjekt

834

Konto Prosjekt

0

medgått

Tidligere

0

medgått

Tidligere

964 900

964 900

i året

Medgått

0
-53 757
0
100 000

46 243

i året

Medgått

1 285 100

ubrukt

Overført

0

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

31

187 225
0
0
0
0
187 225
0
-14 725

172 500

172 500

187 225

172 500

Pr. 31.12.12

k.overslag

6LGH

Elektronisk ledningskartverk
Finansiering :
Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

Siste endring 01.04.14

840

Kostnad

10 829
43 310
0
216 549
0
270 688
0
-195 688

Vedtatt

75 000

12 000

63 000

Bruk av lån
Bruk av invest.fond
Overført fra drift momskomp
Refusjoner
Salgsinntekt
Sum finansiering
Avvik kostnad-finansiering
Avvik vedtatt budsjett - medgått kostnad

270 688

Pr. 31.12.13

k.overslag
75 000

Kostnad

Vedtatt

Fortau Per Fokstad Geidnu

Konto Prosjekt

837

Konto Prosjekt

0

medgått

Tidligere

0

medgått

Tidligere

187 225

187 225

i året

Medgått

216 549

10 829
43 310

270 688

i året

Medgått

-14 725

ubrukt

Overført

52 172

ubrukt

Overført

0

dekning

Til senere

0

dekning

Til senere

32

NOTE nr 9: Anleggsmidler
Tekst
7   #F# #'
       
      
(    
       

Gruppe 1

Gruppe 2 og 3

Gruppe 4, 5 og
6
Gruppe 7 og 8

Gruppe 9 og 10

#/ 03# 110* *

/ 3&& #/#* *

'' '00 110* *

&* 1 3#$ 3&1* *

$2 &/*  '''* *

' * * $ /32* *

#$0 * * * * *

0 //0 /'/* *

' 3/0 1&0* *

03 /1/ 0#* * *

/ 1* / 1* * * *

$3& 033* *

' 3#1 &$* * *

$ $1/ 0&#* *

& 0$2 1/* * *

12 893 573,00

4 394 542,00

34 883 949,00

205 188 131,00

125 146 103,00

    
       I
      
       
4      
    
     

Bokført verdi

NOTE nr 10: Interkommunalt samarbeid
Tana kommune er deltaker i Kontrollutvalgan IS

33
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$10 //&'1

            

6LGH

      %

!    

Siste endring 01.04.14

&1 #01 211* *

      ; 

!    
<

03 13' 23111

#* 1 /''3*

7         

               

* * *

#3 $* * * *

              

                 

* * *

4           F   

* * *

* * *

4      -!      
              

       F   

#2 001 2&* * *

     -!      
              

!    

!    

      %

       ;     

         

6        

6          

9            F   

        F   

9           F   

<

                
            

* * *

  ;    <

                
            

&* #'
Kreditposter i året:

##

Debetposter i året:

NOTE nr 11: Kapitalkonto

& * * # * 31* *

## 0'0 3/2&*

# 2/& * * * * *

* * *

* * *

&*  * * * * *

* * *

1& * '1 #$1* *

'& $/# 2&/2/

34

             

!    

Siste endring 01.04.14

7    ;    <

6              

       >%

!    

6LGH

149 053 751,04

/& 1/# $2* * *

             

       >%

6              

!    

!    

149 053 751,04

&$ 110 1$'* *

& #33 30#* *
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NOTE nr 12: Avsetninger og bruk av avsetninger

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og
investeringsregnskapet
Alle fond

KOSTRA-art

Regnskap 2013

Regnskap 2012

6 = ; 0'* -00* <@ 
02* 

      

#0 * 2' $* 3//

#2 &02 22321

6 = ; 3'* -302<

#*  $2$ 0&0* &

#1 &'2 2203'

32*

* * *

* * *

4 397 084,42

1 020 003,94

7          
(      

  

Netto avsetninger

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Disposisjonsfond

Kostra
Regnskap 2013 Regnskap 2012
art/balanse

,7 * #* #

&0$

0 #* 3 1&232

2 &13 3#1##

            

0/*

# 2'0 1* $/0

320 0* 1* 3

7          
       

3/*

$* # 322* *

& * // #/$* *

7          
             

3/*

&* 2 0&2/1

& ### 0/3/&

6 7 '##&

&0$

$ #'/ 3#23$

0 #* 3 1&232

6 7 '##&                +             
                                  
         & &3$ 33# 5                   
       +                   ' 2'1 3&13$      
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Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Bundet driftsfond

Kostra
art/balanse

,7 * #* #

&0#

#1 #0$ 30310

* * *

    

00*

/ 12$ $* /2&

0 3'3 $3/$3

7          

30*

0 2'' /12$'

' 1* / * /000

6 7 '##&

&0#

#$ ##*  * 203/

#1 #0$ 30310

Regnskap 2013

Regnskap 2012

6 7 '##&              7                
                         

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Ubundet investerings fond

Kostra
art/balanse

,7 * #* #

&0'

& &/2 /$#$#

* * *

    

0/2

1 2* ' //22*

1 0&3 21&'2

7          

3/2

$' 2'* $/

$ * 22 0* * * *

6 7 '##&

&0'

3 322 * 1311

& &/2 /$#$#

Regnskap 2013

Regnskap 2012

6 7 '##&                     +             
                                    
         #21 0* *  5                        
         +                  3 2* * 01311      
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Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Bundet investerings fond

Kostra
art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012

,7 * #* #

&00

    

00*

7          

30*

7          

302

# /* 1 1$3$$

6 7 '##&

&00

0* 0 ''#/$

# &00 &0#10

* * *

$01 2/3'1

# &'& 22023
* * *
# &00 &0#10

6 7 '##&                    7           
                                     

NOTE nr 13 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og
interkommunalt samarbeid
(  

+   (         
        

'##&&* #'

'##&&* #&

# #$2 /'/

$*  0'/

NOTE 14 Garantier gitt av kommunen
NOTE Garantier gitt av kommunen –
nedkvittert per 31.12
8     
8     
8     

   >     
   >     

9  
   
2* *  * * *
$* *  * * *

8    
 '##&
'0& * * *
'30 303

8    
  
* #* 3&* &'
#0* 0&* &/
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%      (               
(       C        
(   =            
D   +           
Sum garantier

 44

& $* *  * * *
& * 0& /1#

& #$$ $#*
# '23 * 2'

#1* 3&* &3
* ##* &* &*

# * * * * * *
1 #0& '2'
12 204 854

# * * * * * *
/ 3&/ 3#3
10 228 571

* #* 2&* #/
* #* 2&* #/
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NOTE 15: Endring i arbeidskapital
Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet
Anskaffelse av
midler

      &* #'       &* #&
6 = ; $* * -$1* J

,       
;        #<

&3$ 2&& 03* '2 &2/ &0# 1$0#0

1* * -12* J2* * -230<
6 = ; $* * -$1* J

,    
        
;        * <

1* * -11* J2* * -230<

,
     
   
         
6 = ; 3* * -3&3<
Sum
anskaffelse av
S
midler
Anvendelse av
midler
6      
;        #<
6   
        
;        * <
6       
   
        
Sum
anvendelse av
midler
Anskaffelse anvendelse av
midler
!        
   

3 #&& 00&''

$1 2$*  0/'2#

/& #0/ 20/01

-374 882 481,54 -335 529 172,05

6 = ; * #* -&20J'* * -/2* <
$3* 
6 = ; * #* -&20J'* * -/2* <
$3* 


#*  #33 '/1'0

6 = ; 0* * -0&3<

&11 * '& 3$/2# &$' '0' /&&30
1& * 01 12* '&

/& $/1 01110

&# '3/ $0* 3*

&2 0## 2/0'2

370 485 396,03 334 512 846,08

U=W
7 -&3#; <  &3#; 
#<

/ '31 * 200#

# * #$ '&031

&& '22 #3111

#0 $'3 11$$3
40
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Endring i
arbeidskapital

V

-17 991 112,26

16 656 102,66

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen
(  
9    
!        
  
!          
  
%    
!        
!   
     
!   
      

  
&#

      &* #'

      &* #&

' &#0 0/#/'

& 1/' 00$* #

&#2
&#3
&#&

* * *
#* *
* * *

* * *
0 $0& '1* * *
* * *

&##

* * *

* * *

&#*

2 1'1 * 0$/&

3 * * *  120&1

-11 952 596,85

17 396 711,28

* * *

* * *

' 31' 2* 303
/&*  32//1

1/*  $#001
* * *

-16 347 390,91

16 656 095,71

&#'  &#1

Endring
omløpsmidler
       
!   
      
!    

       
%    
Endring
arbeidskapital

&'
&'#
&'&  &'2
&'3

Differanse på endring arbeidskapital 3680 vurderes til å være uvesentlig.
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