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Vedlagt følger høringsbrev og høringsutkastet til kommunal planstrategi for Tana 
kommune 2012-2015. 
  
Vi gjør dem særlig oppmerksom på kapittel 7 og 7.1 i høringsdokumentet som omfatter 
forslag til vedtak om planstrategi. 
  
Kommunestyret vedtok 29.03.2012 bla. følgende; 
  
Kommuneplanens arealdel: 

  Det må vurderes om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med 

noen av kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- 

Finnmark til Vest- Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme 

og ikke minst bolyst i våre kommuner. 

  Det må vurderes om det er mulig å samarbeide med nabokommunene om å 

sammenføye etablerte åpne barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt 

samarbeid vil føre til lettere tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og 

dermed øke trivsel og bolyst. 

Tana kommunestyre anser at det er viktig at følgende planer har høy prioritet hos 
administrasjonen: 

1. Reguleringsplan som snarest mulig kan legge til rette for nye industriområder i 
sentrumsområdet. Planutvalget i Tana kommune bes å følge opp denne saken 



særskilt.  

2. Arbeidet med kommunedelplanens arealdel må komme i gang og rulleres da 
eksisterende plan er utdatert. 
Her må følgende temaer drøftes: 
-          Finne å regulere egnede arealer for motorsport 
-          tilrettelegging for hyttebygging 

-          gammer  

  
Høringsfristen er 1. mai 2012. 
  
Innspill kan sendes til postmottak@tana.kommune.no 
  
Mvh  
  
Frans Eriksen 
planlegger 
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