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Melding om vedtak 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

«REF» 2007/564 Lars Smeland, tlf.: 46400268 25.02.2013 

 

Detaljregulering for E6 Tana bru: Sluttbehandling 

Tana kommunestyre sluttbehandlet forslag til Detaljregulering for E6 Tana bru i møtet 

21.02.2013 og fattet følgende 

 

VEDTAK: 

”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune 

Detaljregulering for E6 Tana bru.” 

 

Kommunestyret fattet samtidig vedtak om flere forhold som er blitt aktualisert som følge av 

detaljreguleringen for E6 Tana bru, jf. vedlagte protokoll fra møtet. Vi ber Statens vegvesen og 

Finnmark fylkeskommune innarbeide forslagene i sine planer. Vedtakene som berører Statens 

vegvesen og Finnmark fylkeskommune er følgende: 

 

”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 
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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. ”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” 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Aslaksen    Svein Ottar Helander 

Rådmann    Utviklingsleder 

 

 

NB! Dette dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor uten underskrift. 

 

Vedlegg 

1 Detaljregulering for E6 Tana bru: Protokoll fra sluttbehandlingen i kommunestyret 

 

 

 

Likelydende brev er sendt til: 

Statens vegvesen Region Nord, firmapost-nord@vegvesen.no 

Finnmark fylkeskommune, postmottak@ffk.no 
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