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Møtereferat Tana Kommune: Lokale Energiutredning 2011 
 

Tid og Sted: 2. etg. på Bygg- og anleggsavdelingen i Ringveien kl: 11.30-13.00 
 
Til stede: 

Lars Smeland, Tana kommune 
Øystein Somby-Solås, Tana kommune 
Jon Arild Aslaksen, Tana kommune, eiendom 
Ida Martine Solheim Nilsen, Tana kommune 
Karstein Aronsen, Varanger Kraft Nett AS 
Jarle Olsen, Norconsult AS 
 
Nye kommentarer til energiutredningen: 

 
1. Tana kommune (NK) er usikker på om de ønsker felles møte med de andre kommunene i 

Nesseby 5.januar eller eget møte i Tana samme dag. Tana diskuterer dette internt og gir 
tilbakemelding. Svarfrist settes til 12.desember.  
 

2. Tana kommune har utarbeidet ny energi og klimaplan som skal gjelde frem til 2015. I 
tilknytning til denne gjennomførte de også en lokal ressurskartlegging. Energiutredningen 
kan benytte elementer fra disse. Småskala vind er et tema som Tana synes bør være med. 
Dette innarbeides i utredningen under punkt 6.3: Energi fra vindkraft. 
 

3. Kapittel 6.3 redigeres i forhold til den informasjonen vi i dag har, jf. kommunens klima- 
og energiplan s 23f om muligheten for 2 energisentraler ved Tana bru.  

 
4. Det jobbes med ny planstrategi som vil være ferdig jan/februar 2013. Her inngår blant 

annet rullering av arealplan. 
 

5. Bygging i nytt boligfelt påbegynt, Sieiddájohguolbba. Nye PU-boliger skal bygges samt 
Helsesenteret skal utvides med ca 2 300m2 for demensboliger. Det jobbes med etablering 
av nytt industriområde på ca 180 dekar nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru. I 
tillegg er det kommet forslag om regulering for inntil 20 boliger i Bjørkelia (2 km fra 
Tana bru mot Seida) og inntil 40 fritidsleiligheter og hytter i Levajok. 
 

6. Kapitlet om energimerking oppdateres og utviklingen i energiforbruket i kommunen etter 
medlemskapet i kundenettverket for enøk og effektiv energibruk, tas med   
 

7. Varmepumpe for internforsyning på avløpsrenseanlegget ved Tana bru vurderes 
 

8. Kassefabrikken og meieriet har en del overskuddsvarme som kanskje kan utnyttes 
 


