
Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) tirsdag 14.april 2015 på 

Ongajoksetera. 

Møtested:  Ongajoksetera.   

Møtetid: 14.april 2015 kl.    

 

Møteleder:  

Styreleder Raymond Robertsen ledet møtet. 

 

Møtende styremedlemmer: 

Bente Haug,  Runar Sjåstad, Hartvik Hansen, Mathis Nilsen Eira og Marit Kirsten Anti  

Gaup. 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland  

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jan Olli, leder grunn- og rettigheter Sverre Pavel, leder utmark Einar 

J.Asbjørnsen, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, leder næring Kate Persen, advokat 

Håvard Aagesen og styresekretær Anny S. Nilsen. 

 

Tolk 

Styremøtet ble ikke tolket. 

 

Saksliste 

Sak –23/2015     Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak –24/2015     Godkjenning av saksliste. 

Sakslista enstemmig godkjent. 

Sak –25/2015     Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.mars 2015 

Protokoll fra styremøte fra styremøte 18.mars 2015 enstemmig godkjent. 

Sak –26/2015     Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.mars 2015 U.off.fvl.§13. 

Egen protokoll. 

 

Sak –27/2015     Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Raymond Robertsen og Runar 

Sjåstad. 

  

Sak –28/2015     Uttalelse til kommunedelplan Tømmerneset, Sør –Varanger kommune 

 

Direktørens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i den omfattende dokumentasjonen som er framlagt finner FeFo å kunne 

støtte omreguleringen av Gamneset til oljeomlastingsterminal med nødvendig utbygging 



av infrastruktur. Anbefalt trase til vei mellom Leirpollen/E6 og Gamnes bør være 

veialternativ 2B fordi denne vil gi minst negative effekter for reindrifta. 

 

For Pulkneset er FeFo av den oppfatning at tiltaket, sammen med en samlet utbygging i 

tråd med framlagte  planer, vil påvirke reindrifta på en måte som vil kunne være i strid 

med finnmarkslovens bestemmelser. FeFo vil derfor ikke anbefale at tiltaket vedtas i tråd 

med planforslaget..  

 

Hvis forsvaret flytter deler av skyte- og øvingsfeltet og nødvendig infrastruktur, bes om 

at man i størst mulig grad tilbakefører nedlagte anlegg og veier. Dette kan bidra til å 

erstatte beiteland og redusere forstyrrelsene i området. 

 

FeFo ber kommunen vurdere behovet for og stiller vilkår om at det både i anleggsfasen 

og driftsfasen bestemmes avbøtende tiltak for å redusere de negative virkningene for de 

berørte reineierne. 

 

Styrets vedtak: 

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak -29/2015       Fornyet behandling av søknad om lakseplassnr. 740 i Skillefjord i Alta  

        kommune – søker Pornprapa Olsen 

 

   Inntektsopplysninger og andre personlige forhold:  Unntatt off. § 13  

                          jfr.offl.§ 13 

 

Egen protokoll 

 

Sak –30/2015     Fornyet behandling av søknad om lakseplass på Innernes i Skillefjord i  

       Alta kommune – søker Torbjørn Olsen 

  Inntektsopplysninger og andre personlige forhold:  Unntatt off. § 13  

                         jfr.offl.§ 13 

 

  Egen protokoll 

 

 

Orienteringssak 

 

 Finnmark kraft AS U.off. forv.l.§13 

 

Egen protokoll 

 

 

 

  

Referent: Anny S. Nilsen 

 

 

 


