
Saksprotokoll saksnr. 4/2013 i Kommunestyret - 21.02.2013

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for E6 
Tana bru.

H v/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag:

Kommunestyret tiltrer formannskapets innstilling med følgende tilleggspunkt:

1. Tana kommunestyre ser det som svært viktig å få oppstart av nødvendig planarbeid med 
grunnavståelse for gang- og sykkelveger til Seida og Skipagurra, i forbindelse med 
detaljregulering for E6 Tana bru. Kommunestyret oppfordrer derfor Statens Vegvesen 
sammen med Finnmark Fylkeskommune og Tana kommune til et samferdselspolitisk 
samarbeidsprosjekt. Et slikt samarbeidsprosjekt skal ha som målsetting å få båndlagt og 
regulert nødvendige arealer til gang- og sykkelveger fra området for den nye Tana bru til 
Seida og Skipagurra. Dette arbeidet utføres som et eget prosjekt utenfor planområdet for 
den nye brua, for å unngå forsinkelser av planarbeidet for den nye brua. Rapporten fra et 
slikt samarbeidsprosjekt skal være grunnlag som synliggjør fremtidige investeringer til 
gang- og sykkelveger på de nevnte strekninger. Det bør også vurderes en 
samfinansieringsmodell for investeringene mellom partene, da gang og sykkelveger for 
disse to strekninger er av felles samfunnsnyttig og trafikksikkerhetsmessig betydning.

2. I forslag til planbestemmelser gjøres det følgende endringer:
Jfr § 3 Bygninger og anlegg.
Pkt b – Byggeskikk.
Følgende setning taes ut: Taktekket skal være skifer, med mindre det foreligger særlige 

estetiske grunner for en annen løsning

3. Tana kommunestyre utfordrer Finnmark fylkeskommune til en større fylkessatsing på 
gang- og sykkelveger i hele Finnmark. For å trygge skoleveger må det iverksettes en 
kartlegging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger i hele fylket. Spesielt må det 
fokuseres på fylkesveger som ligger i tilknytning til skoler og barnehager, med vektlegging 
på trafikksikkerhet. Kartleggingen gjøres i samarbeid med berørte kommuner. Målsettingen 
med en slik kartlegging er å skape grunnlag for en investeringsstrategi for gang- og 
sykkelveger i Finnmark. Investeringstiltakene kan deretter legges inn i 
handlingsprogrammet for fylkesvegene fra 2014.

H v/Kåre Breivik trakk sitt forslag. 

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Per Ivar Henriksen, SV 
v/Per Magne Lille, SfP/NSR v/Solbjørg Ravna og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Tillegg:

Vurdere flytting av eksisterende Tana bru



Statens vegvesen har gjort et grovt kostnadsoverslag på 25-35 millioner kroner for flytting av 
eksisterende bru. Kommunestyret er kjent med at det kan være betydelig økonomisk risiko med 
en eventuell flytting jfr brev fra Statens vegvesen av 5. februar 2013. 

Rådmannen bes om å vurdere muligheten for å flytte dagens Tana bru. Vurderingen må ikke 
medføre forsinkelse i realisering av prosjektet med ny Tana bru.

Momenter som må tas med i vurderingen:

 Plassering av brua
 Finansiering og muligheter for medfinansiering
 Overslag på prosjekterings/ og byggherrekostnader.
 Driftskostnader
 Risiko for økte kostnader
 Reguleringsplan
 Behov for konsekvensutredning
 Utrede med Utsjok kommune om flyttinga kan søkes som et Eu prosjekt
 Nedklassifisere til begrenset totalvekt for kjøretøyer

H v/Kåre Breivik fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag:

Kommunestyret tiltrer formannskapets innstilling med følgende tilleggspunkt:

1. a) Tana kommunestyre ser det som svært viktig å få oppstart av nødvendig planarbeid 
med grunnavståelse for gang- og sykkelveger til Seida og Skipagurra.
Kommunestyret oppfordrer derfor Statens Vegvesen sammen med Finnmark 
Fylkeskommune og Tana kommune til et samferdselspolitisk samarbeidsprosjekt. Et 
slikt samarbeidsprosjekt skal ha som målsetting å få båndlagt og regulert 
nødvendige arealer til gang- og sykkelveger fra området for den nye Tana bru til 
Seida og Skipagurra. 

b) Dette arbeidet utføres som et eget prosjekt utenfor planområdet for den nye brua, 
for å unngå forsinkelser av planarbeidet for den nye brua. Rapporten fra et slikt 
samarbeidsprosjekt skal være grunnlag som synliggjør fremtidige investeringer til 
gang- og sykkelveger på de nevnte strekninger. 

c) Det bør også vurderes en samfinansieringsmodell for investeringene mellom 
partene, da gang og sykkelveger for disse to strekninger er av felles samfunnsnyttig 
og trafikksikkerhetsmessig betydning.

2. Tana kommunestyre utfordrer Finnmark fylkeskommune til en større fylkessatsing på 
gang- og sykkelveger i hele Finnmark. For å trygge skoleveger må det iverksettes en 
kartlegging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger i hele fylket. Spesielt må det 
fokuseres på fylkesveger som ligger i tilknytning til skoler og barnehager, med vektlegging 
på trafikksikkerhet. Kartleggingen gjøres i samarbeid med berørte kommuner. Målsettingen 
med en slik kartlegging er å skape grunnlag for en investeringsstrategi for gang- og 
sykkelveger i Finnmark. Investeringstiltakene kan deretter legges inn i 
handlingsprogrammet for fylkesvegene fra 2014.

3. I forslag til planbestemmelser gjøres det følgende endringer:



Jfr § 3 Bygninger og anlegg.
Pkt b – Byggeskikk.
Følgende setning taes ut: Taktekket skal være skifer, med mindre det foreligger særlige 

estetiske grunner for en annen løsning

Pkt. 3 oversendes formannskap som planutvalg for en samlet vurdering av dagens 
planbestemmelser for å vurdere alternative løsninger til taktekke.

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Tilleggs- endringsforslag fra H (punktvis votering):Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3: Vedtatt med 18 mot 5 stemmer 

Felles tilleggsforslag fra Fe/Ol, SV, SfP/NSR og AP: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune Detaljregulering for E6 
Tana bru.

Tillegg:
1. a) Tana kommunestyre ser det som svært viktig å få oppstart av nødvendig planarbeid 

med grunnavståelse for gang- og sykkelveger til Seida og Skipagurra.
Kommunestyret oppfordrer derfor Statens Vegvesen sammen med Finnmark 
Fylkeskommune og Tana kommune til et samferdselspolitisk samarbeidsprosjekt. Et 
slikt samarbeidsprosjekt skal ha som målsetting å få båndlagt og regulert 
nødvendige arealer til gang- og sykkelveger fra området for den nye Tana bru til 
Seida og Skipagurra. 

b) Dette arbeidet utføres som et eget prosjekt utenfor planområdet for den nye brua, 
for å unngå forsinkelser av planarbeidet for den nye brua. Rapporten fra et slikt 
samarbeidsprosjekt skal være grunnlag som synliggjør fremtidige investeringer til 
gang- og sykkelveger på de nevnte strekninger. 

c) Det bør også vurderes en samfinansieringsmodell for investeringene mellom 
partene, da gang og sykkelveger for disse to strekninger er av felles samfunnsnyttig 
og trafikksikkerhetsmessig betydning.

2. Tana kommunestyre utfordrer Finnmark fylkeskommune til en større fylkessatsing på 
gang- og sykkelveger i hele Finnmark. For å trygge skoleveger må det iverksettes en 
kartlegging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger i hele fylket. Spesielt må det 
fokuseres på fylkesveger som ligger i tilknytning til skoler og barnehager, med vektlegging 
på trafikksikkerhet. Kartleggingen gjøres i samarbeid med berørte kommuner. Målsettingen 
med en slik kartlegging er å skape grunnlag for en investeringsstrategi for gang- og 
sykkelveger i Finnmark. Investeringstiltakene kan deretter legges inn i 
handlingsprogrammet for fylkesvegene fra 2014.



Endring:
3. I forslag til planbestemmelser gjøres det følgende endringer:

Jfr § 3 Bygninger og anlegg.
Pkt b – Byggeskikk.
Følgende setning taes ut: Taktekket skal være skifer, med mindre det foreligger særlige 

estetiske grunner for en annen løsning

Pkt. 3 oversendes formannskap som planutvalg for en samlet vurdering av dagens 
planbestemmelser for å vurdere alternative løsninger til taktekke.

Tillegg:
Vurdere flytting av eksisterende Tana bru

Statens vegvesen har gjort et grovt kostnadsoverslag på 25-35 millioner kroner for flytting av 
eksisterende bru. Kommunestyret er kjent med at det kan være betydelig økonomisk risiko med 
en eventuell flytting jfr brev fra Statens vegvesen av 5. februar 2013. 

Rådmannen bes om å vurdere muligheten for å flytte dagens Tana bru. Vurderingen må ikke 
medføre forsinkelse i realisering av prosjektet med ny Tana bru.

Momenter som må tas med i vurderingen:

 Plassering av brua
 Finansiering og muligheter for medfinansiering
 Overslag på prosjekterings/ og byggherrekostnader.
 Driftskostnader
 Risiko for økte kostnader
 Reguleringsplan
 Behov for konsekvensutredning
 Utrede med Utsjok kommune om flyttinga kan søkes som et Eu prosjekt
 Nedklassifisere til begrenset totalvekt for kjøretøyer


