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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2009/474-6

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 132/2009 05.11.2009

Reguleringsplan for punktutbedringer på strekningen Gurrojohka -
Suolujávri på RV 98 Ifjordfjellet

Rådmannens innstilling

Tana kommune er enig med Gamvik kommune i at de aktuelle reguleringsplanene må vurderes i 
forhold til Forskrift om konsekvensutredninge. Tana kommune forstår imidlertid tiltaket slik at 
det kun er tale om utbedringer av eksisterende vei. Dersom det ikke dreier seg om omlegginger 
av veitraseen, kan ikke Tana kommune se at det er grunnlag for å gjennomføre en separat 
konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning. Vi kan heller ikke se at et slikt 
tiltak kan komme i konflikt med samisk utmarksnæring i området. Tana kommune kan m.a.o. 
ikke se at reguleringsplanen eller tiltaket vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. 
plan- og bygningslovens § 4-1.

Planområdet ligger imidlertid inntil inngrepsfrie naturområder, der det er RV 98 som er 
inngrepet som avgrenser de inngrepsfrie naturområdene. Samtidig ligger RV 98 nær det verna 
vassdraget Langfjordelva. Vi forutsetter derfor at det utarbeides en planbeskrivelse der forholdet 
til reindriftsnæringa og det verna Langfjordelvvassdraget behandles utførlig, herunder hvordan 
en vil unngå å påvirke verneverdiene i Langfjordelvvassdraget. Vi forutsetter at det føres en nær 
dialog med fagmyndighetene i denne prosessen.  

Når det gjelder det videre planarbeidet, er Ifjordfjellet et mye brukt utfartsområde mot slutten av 
vinteren i april/ mai. Det er registrert en del slitasje på vegetasjonen i tilknytning til de mest 
brukte utfartsårene ved Gurrojohka, Stuorrajohka og Suolujávri, jf. vedlagte henvendelse fra 
fylkesmannen. Tana kommune ber derfor om at det i reguleringsplanen tas med 
parkeringsplasser ved disse utfartsårene. Parkeringsplassene må lokaliseres til høydene som 
tidligere år har vært benyttet til biloppstilling, der opparbeiding vil gi minst mulig nye inngrep. 

Side 5



Saksopplysninger

Tana kommune er sammen med Lebesby og Gamvik kommuner bedt om å vurdere om de 
planlagte reguleringsplanene for punktutbedringer over Ifjordfjellet krever 
konsekvensutredning, jf. vedlagte brev. Bakgrunnen for dette er at Gamvik kommune i sin 
høringsuttalelse til varsel om planoppstart uttaler at planen må vurderes i henhold til forskrift 
om konsekvensutredninger og hevder at planen kan komme i konflikt med utøvelse av samisk 
utmarksnæring.

Planområdet ligger inntil inngrepsfrie naturområder, der det er RV 98 som er inngrepet som 
avgrenser de inngrepsfrie naturområdene. Samtidig ligger RV nær det verna vassdraget 
Langfjordelva og krysser noen av sideelvene til denne. Området er også svært viktig i 
reindriftsnæringa, i og med de halvårlige flyttingene til og fra sommerbeite. 

I varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid sier vegvesenet at utbedringene vil ”stedvis 
innebære mindre justeringer av dagens veglinje”. Punktutbedringene vil innebære ”tiltak for å 
redusere snøproblemene slik at vegen blir enklere og rimeligere å holde åpen vinterstid”.
Videre at tiltakene vil ”innebære bedre utforming av veg og sideterreng for å sikre god snødrift 
over vegen. Dette oppnås ved å heve vegen, lage bredere grøfter og slake skråninger. Dagens 
veg ligger lavt i terrenget og på noen strekninger er det nødvendig å senke eksisterende 
høybrekk samt heve lavbrekk. Dette vil igjen innebære behov for å bygge noen nye 
bruer/kulverter der eksisterende bruer blir liggende for lavt.”

Forskrift om konsekvensutredning har bestemmelser knyttet til tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes, og tiltak det skal vurderes om krever konsekvensutredning, jf. forskriftens 
§§ 3 og 4. I det aktuelle tilfellet er det tale om et tiltak det skal vurderes om ”får vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn”, jf. plan og bygningslovens § 4-1.

Vurdering

I alle reguleringssaker er det viktig å vurdere hvilke virkninger planen får, og om den kan ”få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn”. Rådmannen er derfor enig med Gamvik kommune 
i at det må vurderes om reguleringsplanen for punktutbedringer på strekningen Gurrojohka -
Suolujávri må konsekvensutredes. 

I den aktuelle reguleringsplanen er det tale om endringer i eksisterende veitrasé som stedvis vil 
innebære mindre justeringer av dagens veglinje. Rådmannen kan ikke se at dette tiltaket vil få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn som gir grunnlag for å kreve at det utarbeides en 
konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning. Planområdet ligger imidlertid 
inntil inngrepsfrie naturområder og nær det verna vassdraget Langfjordelva. Samtidig som 
området er sentralt for reindriftsnæringa under de halvårlige flyttingene. Det er derfor viktig at 
det i planprosessen tas hensyn til disse forholdene, og at det i planbeskrivelsen vurderes hvordan 
disse hensynene skal ivaretas, jf. plan og bygningslovens § 4-2, 1.ledd. 

På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler rådmannen at innstillingen sendes som 
kommunens uttalelse i saken.
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Deanu gielda/Tana kommune
Rådhusv. 3
9845 Tana

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Deres ref Deres dato

Saksbehandler/direkte telefon: Ørjan Werner Jenssen - 78 95 03 71

Med hilsen

n e Chris iansen
fyl smiljøvernsjef

Vår ref
Sak 2009/1969
Ark 444

d

Terrengskader pga. parkeringsproblemer ved skuterløype 8 fra
Storelva på Ifjordfjellet - tiltak er påkrevd

Kopi til:
Statens vegvesen Dreyfushammaren 31 8012 Bodø
Reinpolitiet ved Knut Oskar Kivilæ Labyrinten 1 9510 Alta

Vår dato
22.05.2009

c(11153

Fylkesmannen har fått tilsendt bilder (vedlagt) fra Reinpolitiet tatt på Ifjordvegen ved
startpunktet for skuterløype 8 Storelva - Stuorra Ilis i Tana kommune. Bildene er tatt 5. og 7.
mai i år, dvs, etter at de fleste andre løyper var stengt. Bildene viser at pågangen av brukere
ved Storelva ble mange ganger større enn parkeringsmulighetene på stedet. I følge
Reinpolitiet ble problemet med mange parkerende langs vegen forsøkt løst av Mesta ved at
man brøytet opp "veger" ut på barflekker i terrenget utenfor vegen. Dette medførte utstrakt
parkering til dels langt unna vegen. Etter hvert som telen tinte bort medførte kjøringa kraftig
oppkjøring av terrenget.

Fylkesmannen er både kritisk til en slik framgangsmåte for å løse det akutte
parkeringsproblemet på vegen, og til mangelen på P-plasser ved Storelva. Vi ber i første
rekke Tana kommune som eier av løypa om å gå i dialog med Statens vegvesen om mulige
forbedringer på stedet. Statens vegvesen gjøres ved kopi av dette brevet oppmerksom på
problemstillingen. Ved oppgraderingen av Ifjordvegen bør det etter Fylkesmannens mening
prosjekteres flere P-plasser/parkeringsmulighet langs vegen i dette området både av hensyn
til trafikkawikling og terreng.

I 2009 ble det pga. tining ikke forlenget åpning av flere løyper i Tana enn 8 samt 2B fra
Sirbma. Arets erfaringer fra Ifjordfjellet kan medføre at Fylkesmannen avslår forlenget åpning
av løype 8 ved lignende snøforhold senere år.

—

fåflån erner J nssen
seks onssjef

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@frnfi.no http://www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ Side 13
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2007/140-25

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 133/2009 05.11.2009

Reguleringsplan for Šuoššjohka hytteområde: Mindre vesentlig endring

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, gjennomføres en mindre vesentlig reguleringsendring
av Reguleringsplan for Šuoššjohka hytteområde vedtatt av kommunestyret i Tana 19.06.2008. 
Endringene framgår av vedlagte plankart datert 29.09.2009. I tillegg utvides spesialområde bevaring slik 
at det omfatter alle de registrerte kulturminnene i reguleringsområdet, jf. høringsuttalelse fra sametinget 
datert 19.10.2009.

Saksopplysninger

Reguleringsplanen for Šuoššjohka hytteområde ble vedtatt av kommunestyret i Tana 19.06.2008. Ved 
befaring og kontrollmåling i slutten av juni i år, avdekket FeFo og Tana kommune at plasseringen av 
enkelte hyttetomter og veilinjer i den sørvestlige delen av reguleringsområdet ikke var hensiktsmessig i 
forhold til landskap og terrengforhold. 

De planlagte endringene framgår av de to vedlagte planutsnittene. Punktfestene H8 og H9 flyttes med 
h.h.v. 20 og 50 meter i forhold til vedtatt plan, mens punktfestene H10 og H11 forskyves noen meter. 
Atkomsten til alle hyttetomtene (H6 – H11) skjer via den nordligste atkomstveien. Denne veien forkortes 
med om lag 50 m for å hindre kryssing av bekk og fuktområde. Det etableres en ny parkeringsplass i 
enden av denne veien, ny P7. Den sørlige atkomstveien i vedtatt plan blir kun atkomstvei til hyttetomt 
gnr. 21/1/16, og får ingen ny opparbeiding. Forgreiningen til P7 i vedtatt plan tas ut. Det hindrer skjæring 
gjennom et høydedrag og kryssing av et myrområde. For FeFo innebærer endringene at det blir 
rimeligere å opparbeide feltet, noe som i sin tur vil gi lavere pris pr. tomt for interesserte hytteeiere.

Rådmannen har gjennomført en høringsrunde med berørte høringsinstanser og hytteeiere i området, noe 
som er pålagt ved en mindre vesentlig reguleringsendring etter plan- og bygningslovens § 12-14. To av 
hytteeierne i området har gitt muntlig tilbakemelding om at de ikke har merknader til endringene i 
planen. Den ene av dem ga imidlertid uttrykk for at det ikke var ønskelig at planen gjennomføres i det 
hele tatt, da det innebærer svært mye ny aktivitet med p-plasser og caravancamping nær hytta deres. 
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Ingen av de offentlige høringsinstansene, fylkesmannen, fylkeskommunen og sametinget hadde 
merknader til de foreslåtte endringene. Sametinget hadde imidlertid en merknad knyttet til et annet 
område av planen. Sametinget foretok en ny kontrollbefaring av kulturminnelokalitetene i sommer (2009).
Under befaringen ble det klart at den tidligere kartfestingen av kulturminnene var unøyaktig. Tre av 
gammetuftene lå utenfor det avmerkete området. Samtidig ble det klart at 2 av gammetuftene på gnr 21/2 som 
ligger mellom veien og strandkanten ikke var regulert til spesialområde bevaring. På bakgrunn av dette ber 
sametinget om at også disse områdene reguleres til spesialområde for bevaring av kulturminner (jf.vedlagte 
brev).

Vurdering

Rådmannen mener forslaget til endring av reguleringsplanen vil gi en bedre utforming av hytteområdet. 
De totale inngrepene blir mindre, samtidig som hyttetomtene får en mer skjermet plassering i forhold til 
hverandre. Endringene innebærer også at prisen pr. hyttetomt blir lavere enn ved opparbeiding etter den 
vedtatte planen. 

Når det gjelder forholdet til de eksisterende hyttene, knytter dette seg til gjennomføring av planen som 
sådan, ikke til endringene. Dette er derfor et forhold som kommunestyret allerede tok standpunkt til da 
planen ble vedtatt i juni 2008.

Kulturminnene som er funnet i reguleringsområdet er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4, med 
forbud mot inngrep etter samme lovs § 3. Å tegne dem inn i plankartet innebærer derfor ingen endring i 
forhold til den reelle arealstatusen til området, selv om dette ikke har vært på offentlig høring. 
Rådmannen har forespurt fylkesmannen om dette er en riktig forståelse av lovverket, men foreløpig ikke 
fått svar. Det vil bli presentert i møtet. Rådmannen vil primært anbefale at den reelle avgrensingen av 
kulturminnene legges inn i plankartet.
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Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 3

9845 TANA

A55EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN DUJ/DERES REF. MIN DU.I./VÄR REF.

Thor-Andreas Basso. +47 78 95 99 08 2007/140 09/4370 - 2

thor-andreas.basso@samediggi.no Almmut go vålddat oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Innspill vedrørende endring av reguleringsplan for - uoSSjohka
hytteområde, gnr 21, Deanu gielda/Tana kommune

Vi viser til deres brev av 28.09.09.

Innenfor reguleringsområdet er det registrert en kulturminnelokalitet som har ID 46906 i
Riksantikvarens kulturminnedatabase. Sametinget har tidligere befart området da reguleringsplanen
var på høring. Det ble også under årets feltsesong foretatt en ny kontrollbefaring av lokalitet 46906 i
forbindelse med en annen sak i området. Befaringen viste at den tidligere kartfestingen av lokaliteten
som ble gjort i forbindelse med ØK-registrering på 1970-tallet var unoyaktig, og 3 gammetufter lå
utenfor det avmerkede området. Det viste seg at det også kun var 5 gammetufter og 1 grop som var
gjenværende kulturminner av de i alt 13 kulturminnene som opprinelig var registrert (se vedlagt kart).
Innenfor store deler av gnr 21/20, 21/24 og 21/27 har det vært planert ut masse. Det er sannsynlig at
kulturminner har gått tapt som følge av dette.

I reguleringsplanen er det to områder som er regulert til  spesialområderfor bevaring av kulturminner, det
framkommer imidlertid at 2 av gammetuftene på gnr 21/2 som ligger mellom veien og strandkanten,
ikke er regulert til spesialområde. For at ikke flere kulturminner skal gå tapt ber vi om at også disse
reguleres inn til  Sp esia lo m rå de for bevaring av kulturminner (jf.vedlagt kart).

Utover dette har vi ingen andre merknader til endringsforslagene til reguleringsplanen.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga.

Dearvvuodai /Me sen

—
Thor-An reas
råddeaddi/rådgiver

Vedlegg:

Kopi m/vedlegg:

Kartutsnitt over kulturminner

antz

Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga

SÅMEDIGGI SAMETINGET

ivjovårgeaidnu 50

9730 KåraSjohka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefaksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

19.10.2009
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 14/13

Arkivsaksnr: 2008/1192-22

Saksbehandler: Bjørnar Andersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 134/2009 05.11.2009

14/13 - Klage over vedtak om tillatelse til oppføring av hytte på eiendommen.

Klager: Fylkesmannens beredskapsstab.

Rådmannens innstilling

Klagen fra Fylkesmannens beredskapsavdeling tas til følge.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 jf. § 20-6 innvilges ikke dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2002 – 13, for oppføring av hytte som omsøkt i søknad av 21.6.2008.

Begrunnelse:
Hytta er omsøkt oppført i LNF-området i kommuneplanens arealdel, hvor det ikke tillates 
bygging med mindre det inngår som ledd i stedbunden næring eller at det foreligger særlige 
grunner for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. 
I dette tilfellet har søker anført som grunn at det har stått et tømmerhus på eiendommen, 
som kulturminnemyndigheten har erklært verneverdig og som er blitt overdratt vederlagsfritt og 
flyttet til Tana museum. Videre at vårflommen siden 1987, da tømmerhuset ble overdratt, årlig 
har redusert eller flyttet eiendommens opprinnelige areal. Dette kan imidlertid ikke ansees som
særlige grunner, fordi det omsøkte tiltaket strider mot offentligrettslige hensyn som har som 
formål å forhindre fritidsbebyggelse i området. De grunnene som søker anfører for å få 
dispensasjon oppfyller derfor ikke kravene til hva som kan ansees som ”særlige grunner” for å 
få dispensasjon. Det at det i sin tid har stått et mindre tømmerhus der som er flyttet er ikke 
tilstrekkelig til å kunne begrunne dispensasjon. Tvert imot er søkers anførsel om at vårflommen 
tar en stadig større del av eiendommen med på å underbygge behovet for ikke å tillate tiltaket.

Saksopplysninger

Fast utvalg for plansaker, FUP, i Tana kommune behandlet den 18.06.09 i sak 38/2008 klagen 
fra Geir Harald Johnsen, som ble tatt til følge med følgende vedtak:
Klagen tas til følge.
I medhold av plan- og bygningslovens § 7 gis disposisjon fra kommuneplanens arealdel. 
FUP gjør søker oppmerksom på at område er utsatt for erosjon, og dermed bygger på eget 
ansvar. 
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Geir H. Johnsen søkte den 21.06.2008 om å føre opp en ny hytte på 22 m2 på hans eiendom 
Birkenes (gnr. 14/13) i Masjok. Det er også søkt om dispensasjon i henhold til plan- og 
bygningslovens § 7 for å kunne sette opp en hytte til erstatning for huset som ble gitt til Tana 
museum. Den omsøkte hytten er tenkt plassert om lag 100 meter øst for det gamle huset. Dette 
blir rundt 90 meter fra dagens elvekant. I søknaden bemerkes at etter 1987er eiendommens areal 
betydelig redusert av vårflommer i Masjoka.

Søkers anførsel for behandling av saken 18.06.09.
I klagen fremsettes det at vilkårene for dispensasjon iht plan- og bygningsloven er oppfylt, og at 
klageren fremlegger ytterligere dokumentasjon og historikk i saken. Frem til 1987 hadde søker 
en gammel tømmerhytte på eiendommen på ca 30 m2, antakelig bygget før 1850 - 60. Huset ble 
ved kulturminneregistrering i 1982 registrert av, men ikke fredet. I 1987 ble tømmerhuset 
overført til Tana museum. Søkeren hadde stor forståelse for At Tana museum fant bygningen 
interessant av vernehensyn og ønsket å vise imøtekommenhet i forhold til dette. Av ren 
velvillighet inngikk Johnsen en avtale om vederlagsfri overdragelse av bygningen til Tana 
museum. Tana museum var svært takknemlig for gaven. I forbindelse med overdragelsen fikk 
Johnsen muntlig tilsagn fra museumsbestyrer Roy Olsen om å få sette opp en ny hytte på 
området.
I brev datert 05.02.09 har søkers advokat meldt inn klage og anført at begrunnelsen for klagen 
vil komme senere. Begrunnelsen er datert 19.02.09. Klagen ansees som rettidig innkommet.       
Fylkeskonservatoren foretok befaring av huset den 04.11.86 og konkludert med at huset hadde 
en høy verneverdi. Beliggenheten svært nær elva representerte et stort problem. Vårflom og 
naturlige skiftinger av elveløpet i Masjohka hadde tært på elvebredden slik at huset var kommet 
bare 2 m fra elvemelen i 1986. Denne avstanden var også målt av eieren tidligere år, i 1975 var 
avstanden 9,3 m, i 1979 – 8 m, i 1985 – 5 m. Man fryktet at neste års vårflom skulle ta huset. 
Teknisk sett ville huset ikke være vanskelig å flytte lenger inn på bredden, men eieren ville 
gjerne at huset skulle flyttes bort fra eiendommen, og ville gjerne avhende den til musealt 
formål, uten noen grad av godtgjørelse. I sin befaringsrapport anbefalte Fylkeskonservator Einar 
Niemi at Tana museum tok kontakt med eierne, med sikte på overtakelse og flytting av huset til 
Polmak museum. Den 21.09.87 ble overtakelses dokumenter for huset undertegnet og Tana 
kommune Tana museum rettet en stor takk til giverne. Tømmerhuset er nå gjenreist og står på 
museumsområdet i Polmak.

Rettslig vurdering, fremført av Adv Bjørn Tore Steffensen.
Johnsen overdro bygningen til Tana museum vederlagsfritt av ren velvillighet, han ønsket å 
bidra til at bygningen kunne bevares for fremtiden og at museet fikk bygd opp en samling. Den 
opprinnelige planen var å flytte bygningen litt lenger inn på eiendommen slik at den var trygg 
for vårflommen. Dersom Johnsen ikke hadde vært velvillig i forhold til Tana kommune ville 
bygningen ha stått lenger inn på eiendommen, og man ville ikke havnet i den situasjon som nå 
er oppstått.   
Det fremstår derfor som svært urimelig at Johnsen ikke får dispensasjon fra Tana kommune til o 
sette opp ny hytte, når årsaken til at den gamle hytten ikke er der lenger er at det nettopp er Tana 
kommune v/ museet han har vist stor velvilje ovenfor.
På grunn av det muntlige tilsagnet man den gang fikk fra museumsbestyrer Roy Olsen har 
Johnsen hele tiden hatt forståelse av at det ikke ville være problematisk å bygge ny hytte på 
eiendommen ved senere anledning.
På vegne av Johnsen hevdes det at videre at de samme argumenter som tillater dispensasjon i 
forhold til gjenoppbygging av nedbrente hytter også vil gjøres gjeldende i denne saken. I slike 
saker legges det ofte avgjørende vekt på at det tidligere har stått hytte på eiendommen. Dette er
også et svært viktig moment i denne saken og medfører at man må se denne søknaden som et 
særtilfelle. Dette momentet skiller denne saken fra øvrige saker om dispensasjon for oppføring 
av hytte i områder som ikke er regulert til fritidsbebyggelse.
Når det gjelder den negative uttalelsen fra Fylkesmannen i Finnmark v/ miljøvernavdelingen 
hevdes det på vegne av Johnsen at det ikke må legges avgjørende vekt på denne. For det første 
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tar den ikke høyde for de spesielle omstendighetene som ligger bak at den opprinnelige hytta ble 
flyttet fra eiendommen. For det andre fremstår den som svært generell i forhold til vurderingen 
rundt fremtidig erosjon i denne konkrete saken. Uttrykket ”på sikt” fremstår som lite konkret 
tidsmessig og man kan uansett ikke se helt store problemer dersom den omsøkte eiendom på et 
eller annet tidspunkt i fremtiden blir en øy.
Når det gjelder problemstillingen rundt erosjon vil man også påpeke at kommunen selv i 
høringsbrev opplyser at den omsøkte hyttas plassering er dratt inn et godt stykke fra opprinnelig 
plassering slik at det ikke er store problemer med erosjon.
Det bes om at kommunen også legger vekt på at de øvrige høringsinstansene ikke har 
innvendinger mot tiltaket og at Reindriftsagronomen tvert imot ser det som positivt at allerede 
bebygde områder fortettes.
Avslutningsvis vil man opplyse om at Johnsen også kan være villig til å vurdere alternativ 
plassering av hytta på halvøya i elva. Hytta vil også bli bygd på en slik måte som gjør at den vil 
kunne flyttes.
 

Høringsuttalelser  
Saken har vært sendt til høring hos Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdeling, 
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Finnmark Fylkeskommune Areal- og 
kulturvernavdelinga, Norges vassdrags- og energidirektorat og Sametinget.

Fylkesmannen i Finnmark uttalte:
”Omsøkt areal ligger i et LNF - område i kommuneplanens arealdel. Søknaden skal derfor 
behandles som en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens § 7 og det må foreligge 
særlige grunner for å gi dispensasjon . Særlige grunner skal primært være knyttet til 
arealdisponeringen, ikke søkerens private grunner. På grunn av erosjon er eiendommens areal 
redusert gjennom årene. En eventuell ny hytte på eiendommen vil derfor bli liggende innenfor 
100-metersonen langs Masjokelva. Masjokelva er en sideelev til Tanaelva som er varig verna. I 
følge de Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag er myndighetene på alle nivåer og i alle 
sektorer forpliktet til å ta hensyn til verdiene i de verna vassdragene. De rikspolitiske 
retningslinjene gjelder vannstrengen og et belte inntil 100 m langs denne samt andre deler av 
nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. 

Fylkesmannen går i mot omsøkt tiltak. Vi har lagt vekt på at hytta vil bli liggende innenfor 100-
metersbeltet langs Masjokelva. Erosjonen i området vil fortsette og på sikt vil sannsynligvis 
omsøkt eiendom være en øy i Masjokelva. På bakgrunn av dette er det ikke ønskelig med 
oppføring av fritidshytte som omsøkt. Etter Fylkesmannen sin vurdering  foreligger det heller 
ingen særlige grunner i saken. Huset som sto på eiendommen ble overtatt av kommunen i 1987. 
Eiendommen har stått ubebygd i 20 år.”

Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken.

Finnmark Fylkeskommune uttalte:
”Areal- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 
aktuelle området og har derfor ingen merknader til søknaden. Vi minner imidlertid om 
aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram gjenstander eller andre spor 
fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvernavdelingen, 
jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), § 8. Denne meldeplikt må 
formidles videre til de som skal utføre tiltaket.”

Sametinget uttalte:
”Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det 
omsøkte området. Vi har ingen merknader til søknaden. Skulle det under arbeid i marken 
komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Finnmark fylkeskommune 
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omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.”

Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark uttalte:
Reindriftsagronomen har ingen merknader til søknaden fra Geir Harald Johnsen om oppføring 
av hytte på eiendommen gnr 14/13 i Masjohka i Deanu gielda/Tana kommune.
Begrunnelse: Omsøkte område er bebygd område i Masjohka. Reindriften er tjent med at 
allerede bebygde områder fortettes, istedenfor at nye områder tas i bruk for bebyggelse.

Innholdet i klagen fra Fylkesmannens beredskapsavdeling
Som følge av vedtaket i FUP så har Fylkesmannen i Finnmark ved Beredskapsavdeling (FmBe) 
klaget inn saken. FmBe sier i sin klage at dispensasjonsvedtaket ikke var begrunnet iht plan- og 
bygningslovens § 7 under begrepet ”særlige grunner”. Det fremgår i kommunens vedtak at Tana 
kommune gjør søker oppmerksom på at området er utsatt for erosjon, og at søker bygger på eget 
ansvar. FmBe anfører at kommunen ikke har anledning til å gi en tillatelse med slike vilkår.
Kommunen har ansvaret for å sikre forsvarlig bruk og vern av arealer og bygninger innen 
kommunens grenser. Videre har kommunen en selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til 
farer både ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av dele- og byggetillatelser.  
Beredskapsstaben kan ikke se at Tana kommune har anledning til å fraskrive seg sitt ansvar som 
planmyndighet. Dersom skader på mennesker, miljø eller materiell skulle oppstå, kan 
kommunen bli holdt ansvarlig for manglende redegjørelse for risiko knyttet til området.

Søkers merknader til klagen.
I brev av 26.08.09 viser søker ved Advokat Bjørn Tore Steffensen, til kopi av klage fra 
Fylkesmannen i Finnmark ved Beredskapsavdelingen. De ønsker hytta dradd så langt inn på 
halvøyen at det ikke er fare for utglidning på grunn av erosjon. Det er også uttrykt ønske om 
befaring av området. Søker anfører at NVE region nord ikke har hatt noen merknader til tiltaket, 
og ber om at klagen fra Fylkesmannen ikke tas til følge.

Vurdering

Vurdering til møte 18.06.09

Omsøkte tiltak ligger i LNF-område hvor det ikke tillates bygging eller fradeling med mindre 
dette skjer i tilknytning til stedbunden næring. Omsøkt hytte er også innenfor 100-metersbeltet 
fra Masjohka som er en del av Tanavassdraget. Når en sammenligner kart fra ca 1985 og flyfoto 
fra 2005 ser man at elva har vasket bort hele området der den gamle hytta lå. Motsatt så har elva 
bygget tilsvarende areal på eiendommens østre side av halvøya.  

Vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at det må foreligge særlige grunner. Begrunnelsene skal 
være av arealmessig art og må veie tyngre enn de hensyn regelverk og kommunale planer skal 
ivareta. I dette tilfellet har søker anført som særlig grunn at det har stått et tømmerhus på 
eiendommen, som kulturminnevernmyndigheten har erklært verneverdig og som er blitt 
overdratt vederlagsfritt og flyttet til Tana museum. Videre at elvas utvasking og avsetning siden 
1987, da tømmerhuset ble overdratt, endret eiendommens form. Dette kan imidlertid ikke 
ansees som særlige grunner fordi det omsøkte tiltaket strider mot offentligrettslige hensyn som 
har som formål å forhindre fritidsbebyggelse i området. De grunnene som søker anfører for å få 
dispensasjon oppfyller derfor ikke kravene til hva som kan ansees som særlige grunner for å få 
dispensasjon. Det at det i sin tid har stått et mindre tømmerhus der som er flyttet er ikke 
tilstrekkelig til å begrunne dispensasjon. Søkers anførsel om at vårflommen tar en stadig større 
del av eiendommen med på å underbygge behovet for å nekte tiltaket.
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Tanavassdraget er varig verna mot vannkraftutbygging, og er i relativt liten grad preget av 
inngrep. Dette gir kommunen et særskilt ansvar for å ivareta verneverdiene i disse vassdragene 
og hindre at vassdragsbeltet blir bygd ned. Vassdrag har generelt stor betydning for dyre- og 
planteliv i tillegg til å være viktige landskapselementer. Kommunen vil derfor være svært 
restriktiv med å gi tillatelser til tiltak i vassdragsbelter generelt, og i verna vassdragene spesielt. 
Hensyn som vassdragsvernet skal ivareta er å unngå nedbygging, privatisering og forurensning 
av vassdragsbeltene. 
Administrasjonen viser også til Fylkesmannens vurdering vedrørende erosjon av området, og at 
det av den grunn ikke er ønskelig med ny bebyggelse.

Rådmannen vurderer ut i fra ovennevnte at det ikke foreligger tilstrekkelig tungtveiende 
begrunnelser for å gi tillatelse til tiltaket og at rådmannen tilrår at avslaget opprettholdes.

Vurdering til møte 05.11.09

Rådmannen innrømmer at kommunen ikke har anledning til å gi en tillatelse med de vilkår som 
fremgår i vedtaket av 18.06.2009 og tilrår at klagen fra fylkesmannens beredskapsavdeling tas 
til følge.
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Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 135/2009 05.11.2009

Oppgradering av geodataforvaltningen i Tana kommune: Tilleggsbevilgning 
til prosjektet

Rådmannens innstilling

Tana kommune aksepterer tilskuddene fra Difi og fylkesmannen for gjennomføring av 
prosjektet ”Oppgradering av geodataforvaltningen i Tana kommune”. Det avsettes kr 190.000,-
på rammeområde 1.5 som nødvendig kommunal egenandel. Midlene innarbeides ved senere 
budsjettregulering.

Saksopplysninger

Kommunestyret ga i sitt møte den 07.05.2009 tilslutning til at Tana kommune skulle søke om 
tilskudd fra fylkesmannens skjønnsmidler for 2009 til følgende prosjekter/ tiltak:

• Verdiskapingsprosjekt - Tanamunningen naturreservat
• Oppgradering av geodataforvaltningen i Tana kommune og tilrettelegging av geodata for 

publikum
I tillegg har rådmannen, på grunn av kort søknadsfrist, stått ansvarlig for søknad om midler fra 
Difi (direktoratet for forvaltning og IKT) til prosjektet Oppgradering av geodataforvaltningen i 
Tana kommune.

Tana kommune har nå mottatt svar fra Difi og fylkesmannen. Difi har bevilget kr 100.000,- til 
prosjektet Oppgradering av geodataforvaltningen i Tana kommune, mens fylkesmannen har 
bevilget kr 300.000 til det samme prosjektet, og kr 80.000,- til verdiskapingsprosjektet i 
Tanamunningen naturreservat.

Verdiskapingsprosjektet i Tanamunningen naturreservat gjennomføres som planlagt og som 
framlagt for KST i møtet den 07.05.2009. 
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Når det gjelder prosjektet knyttet til geodataforvaltningen, er saken en annen. De foreløpige 
kostnadsanslagene som framgikk av saksframlegget til KST i mai var totalt kr 357.388,-. I den 
endelige søknaden som ble sendt fylkesmannen 19.05.2009 var den totale rammen kr 715.996,-.
Dersom prosjektet gjennomføres som planlagt, vil Tana kommune få en heldigital kart- og 
geodataforvaltning som vil kunne betjene publikum døgnet rundt, samtidig som kommunen 
foregriper framtidige lovkrav i form av digitalt planarkiv og digitale karttjenester for publikum.

I den totale rammen på kr 715.996,- inngår en kommunal egenandel i form av eget arbeid på kr 
95.000,-. Det totale tilskuddet er på kr 400.000,-, og underdekningen i prosjektet blir da kr 
220.996,-. Forutsetningen for tilskuddene er at prosjektet gjennomføres som planlagt. Det er 
mulig å oppnå en viss rabatt på den programvaren og konsulenttjenestene som inngår i 
prosjektet, slik at underdekningen i prosjektet i realiteten er om lag 190.000,-.

Vurdering

Tana kommune må si seg svært fornøyd med å ha sikret et eksternt tilskudd til prosjektet på nær 
70% av de rene midlene som er nødvendige for å realisere prosjektet. Gjennom prosjektet vil 
Tana kommune få en heldigital kart- og geodataforvaltning som vil gi oss løsninger tilsvarende 
det Alta og Tromsø kommuner har i dag. Samtidig foregriper prosjektet framtidige lovpålagte 
tjenester som digitalt planarkiv og digitale karttjenester for publikum. Gjennom investeringer nå, 
vil kommunen unngå høye investeringer for å tilfredsstille framtidige lovkrav på et senere 
tidspunkt. 

Rådmannen ber om at formannskapet bevilger det aktuelle beløpet til prosjektet og dermed gir 
klarsignal til at prosjektet igangsettes. 
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Denne prosjektbeskrivelsen er blitt til som del av det pågående arbeidet med en geodataplan 
for Tana kommune, med tanke på å søke tilskudd fra fylkesmannens skjønnsmidler for 2009
og fra tilskuddsordningen Digital fornying i kommunene i regi av Direktoratet for forvaltning 
og IKT (Difi). Fylkesmannen skriver i sitt brev ”Angående fordeling av Fylkesmannens
tilbakeholdte skjønnsmidler 2009” at ”Hovedfokuset for Fylkesmannen vil (…) være å 
stimulere til gode prosjekter som gir en varig forbedring eller effektivisering til glede for 
kommunenes innbyggere.” Difi skriver i sin presentasjon av ordningen: ”Formålet er å 
utvikle nye elektroniske tjenester og skape bedre elektronisk samhandling i kommunesektoren, 
og å motvirke nedgangstider i IKT-bransjen.” Det planlagte tiltaket innebærer både en varig 
forbedring og effektivisering av kommunens oppgaver innen kartforvaltning og 
publikumsservice gjennom overgang til elektroniske tjenester.

Hovedmål 
Hovedmålet med prosjektet er å innføre en oppdatert og effektiv forvaltning av de kommunale 
geodataene, tilrettelegge geodataene for publikum via internett, og å innføre elektronisk 
byggesaksbehandling gjennom ByggSøk.

Bakgrunn for prosjektet
Utviklingsavdelingen i Tana kommune har i lengre tid hatt som mål å utarbeide en 
geodataplan for kommunen. Etter en periode med lav bemanning innenfor plan- og 
oppmåling, er disse fagområdene besatt og ressurser frigjort til ny satsing innenfor den 
kommunale geodataforvaltningen. Utfordringene kommunen står overfor innenfor dette 
fagfeltet og i forhold til tilrettelegging for publikum, er kort skissert nedenfor.

Tana kommune har i dag en plan-, kart- og oppmålingstjeneste som baserer seg på 
programvareløsningene til Norkart Geoservice, GISLINE. Disse programmene er i hovedsak 
beregnet på den interne forvaltningen, og kommunen har ingen tilbud om ekstern nedlasting 
av kommunens kart for publikum til bruk i eks. private søknader. 

Kommunen får i dag mange henvendelser om utskrift av kart fra privatpersoner. De fleste 
dreier seg om kart til bygge- og delingssøknader, men også søknader om vedteig, 
dispensasjoner o.l. Om publikum selv kunne hente ut de kartkopiene de har behov for via 
internett, ville det forenkle søknadsprosedyren for publikum. Samtidig vil det frigi tid for de 
kommunalt ansatte innenfor plan, bygg og oppmåling til å fokusere på primæroppgavene. 

Dagens programvareløsning er såpass avansert at mange interne brukere i 
kommuneadministrasjonen ikke klarer å benytte dem de få gangene i løpet av året det er 
aktuelt. Dette fører i enkelte saker til at den geografiske informasjonen som er tilgjengelig 
ikke blir benyttet, eller at det går unødig mye tid til å finne informasjonen, ofte ved å be om 
hjelp fra de som arbeider med kartforvaltningen til daglig. 

Tana kommune har nettopp gjennomført overgangen til matrikkelen som det offisielle 
registeret for eiendom, bygning og adresse. Ved transformasjon fra kommunens 
grunnlagsbase til matrikkelprogrammet til Statens kartverk, er mange eiendommer falt ut. Det 
er et svært omfattende arbeid å rydde opp i dette. Dette forsterkes av at matrikkelprogrammet 
til Statens kartverk har så lav hastighet at det fører til svært lav produksjon. Årsaken til dette 
er at matrikkelprogrammet arbeider mot en sentral server som benyttes av samtlige kommuner 
i Norge. 
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Ved innføring av Lokal Matrikkel gjennom GIS/LINE Matrikkel vil de dataene som ligger i 
kommunens grunnlagsbase enkelt kunne overføres til Kartverkets matrikkelprogram via den 
sentrale serveren som brukes av GIS/LINE Matrikkel. Dette kan skje fordi GIS/LINE 
Matrikkel kommuniserer direkte med den eksisterende lokale serveren og kommunale 
grunnlagsbasen. Denne vil bli oppdatert automatisk en gang i døgnet mot den sentrale 
serveren.

Tana kommune ønsker å løse utfordringene skissert overfor gjennom dette prosjektet. 
Samtidig ønsker kommunen å foregripe noen av de framtidige lovkravene som kommer som 
følge av ny plan- og bygningslov og geodataloven, for at kommunen skal være i forkant av 
utviklingen og være en god leverandør overfor publikum.

Innhold i prosjektet: Faser og aktiviteter
Kommunen har delt prosjektet opp i følgende aktiviteter for innføring av karttjeneste for 
publikum via internett, jf. også tidsplan og kostnadsoversikt nedenfor. (I vedlegg 1 er en 
beskrivelse av programvarekomponentene som er tenkt innført som ledd i prosjektet):

1) Etablere Lokal Matrikkel gjennom GIS/LINE Matrikkel med en oppdateringsklient 
mot sentral matrikkel. 
Dette er en forutsetning for å innføre publikumsløsningen GIS/LINE WebInnsyn/–
Intranett og digitalt planarkiv, og må være på plass først. Elementene i denne fasen av 
prosjektet er å tilrettelegge og oppdatere kartdataene, kjøpe inn og installere den 
nødvendige programvaren.

2) Digitalisere alle vedtatte arealplaner og etablere digitalt planarkiv, GIS/LINE 
planarkiv.
For å ha en best mulig løsning som er enkel i bruk og vedlikehold, vil Tana kommune 
vektorisere alle eksisterende arealplaner. Dette er et omfattende arbeid, som dels vil bli 
gjennomført gjennom eget arbeid og dels ved kjøp av konsulenttjenester. Etableringen 
av digitalt planarkiv, gjennomføres ved kjøp og installasjon av nødvendig 
programvare når de eksisterende arealplanene er tilrettelagt for dette.

3) Gjøre alle kartdata tilgjengelige for publikum og internforvaltningen gjennom 
innsynsløsningen GIS/LINE WebInnsyn og GIS/LINE WebIntranett.
Når geodataene er tilrettelagt og oppdatert, jf. punkt 1 og 2 ovenfor, vil denne delen av 
prosjektet bestå i innkjøp og installasjon av den nødvendige programvaren, 
tilrettelegging for internett og informasjon om tilbudet overfor publikum.

4) Stille en datamaskin tilgjengelig på rådhuset for uttak av kart for publikum som møter 
personlig opp på rådhuset for å be om kart. 

5) Full integrasjon mellom saksbehandlingssystemet ePhorte og GIS/LINE WebInnsyn/-
Intranett gjennom GeoLok 2.0.
Dette er en forutsetning for at elektronisk byggesaksbehandling skal fungere 
tilfredsstillende. Det krever tilpasninger til eksisterende dataløsninger som vil bli 
gjennomført ved kjøp av konsulenttjenester, i tillegg til innkjøp og installasjon av 
nødvendig programvare.

6) Etablering av elektronisk byggesaksbehandling gjennom ByggSøk. 
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Denne delen av prosjektet innebærer elektronisk byggesaksbehandling gjennom 
ByggSøk basert på GeoLok 2.0. Kommunen tar mål av seg til også å etablere 
GIS/LINE WebByggsøk, som gir adgang til de kommunale geodataene under utfylling 
av skjema i ByggSøk.

7) Kurs og intern opplæring knyttet til GIS/LINE WebInnsyn/Intranett og elektronisk 
byggesaksbehandling.
For at de elektroniske tjenestene skal fungere tilfredsstillende er det en forutsetning at 
saksbehandlerne får tilstrekkelig opplæring. Utvalgte saksbehandlere vil delta på 
eksterne kurs i GIS/LINE Matrikkel, WebInnsyn/-Intranett og i ByggSøk og 
GIS/LINE WebByggsøk. For øvrig vil det bli arrangert interne kurs for de øvrige 
saksbehandlerne som skal bruke løsningene.

8) Informasjon og publisitet
Informasjon om prosjektet og innføringen av de elektroniske tjenestene vil fortløpende 
bli lagt ut på kommunens hjemmesider. Ved lanseringen av de ferdige 
tjenestetilbudene vil det bli sendt ut pressemeldinger og tatt direkte kontakt med de 
lokale media. Ved behov stiller kommunen gjerne opp for å formidle erfaringer 
overfor andre kommuner eller Øst-Finnmark regionråd.

Tabell 1: Resultatet og gevinsten av de ulike delmålene.

Aktivitet Tjeneste/tiltak Gevinst/ 
effektivisering
(anslag)

Resultat/ andre 
effekter

1 Etablere Lokal Matrikkel gjennom GIS/LINE 
Matrikkel med oppdatering mot sentral 
matrikkel. 

2 mnd.verk i 2009. 
½ - 1 mnd.verk/ år

Raskere 
saksbehandling 
og oppdatering

2 Etablere digitalt planarkiv, GIS/LINE 
planarkiv, samt digitalisere alle arealplaner

½ månedsverk/ år Bedre 
saksbehandling/ 
tilgjengelighet 

3 Kartdata tilgjengelig for publikum 
(GIS/LINE WebInnsyn)

½ månedsverk/ år Tilgjengelighet 
for publikum/ 
spart arbeidstid

Kartdata tilgjengelig for internforvaltning
(GIS/LINE WebIntranett)

½ månedsverk/ år Bedre/ mer 
effektiv 
saksbehandling

4 Datamaskin tilgjengelig for publikum på 
rådhuset

Bedre 
kundemottak

5 Integrasjon mellom ePhorte og GIS/LINE
(SAK-integrasjon basert på GeoLok 2.0)

½ månedsverk/ år Mer effektiv 
saksbehandling

6 Elektronisk byggesaksbehandling gjennom 
ByggSøk og GIS/LINE WebByggsøk

1 månedsverk/ år Raskere 
saksbehandling

7 Eksterne kurs og intern opplæring knyttet til 
GIS/LINE WebInnsyn/-Intranett og 
elektronisk byggesaksbehandling

Forutsetning for 
effektiviseringen 

Totalt 2 mnd.verk (2009) 
3½ - 4 mnd.verk/ 
år
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Målgruppe 
Hovedmålgruppen i prosjektet er brukerne av de kommunale geodatatjenestene, først og 
fremst innbyggerne og næringslivet i kommunen. De vil være målgruppen for de kommunale 
geodatatjenestene via internett og den elektronisk byggesaksbehandlingen. Samtidig vil de 
nyte godt av den generelle effektiviseringen prosjektet vil føre til blant flere ansatte i 
sentraladministrasjonen. Ansatte i sentraladministrasjonen (Ledelse, Bygg- og 
anleggsavdelingen, Informasjons- og serviceavdelingen og Utviklingsavdelingen) vil være 
målgruppe for geodataene som blir gjort tilgjengelig for de ansatte i sentraladministrasjonen,
og de effektiviseringene prosjektet fører til i kommuneorganisasjonen. 

Forankring
Saken er initiert av Utviklingsavdelingen, og rådmannen har fremmet prosjektet for politisk 
behandling. Saken er behandlet av:

• formannskapet den 23.04.2009
• kommunestyret den 07.05.2009

Begge organene ga sin tilslutning til prosjektet. Vedtaket i kommunestyret hadde følgende 
ordlyd:

”Tana kommune sender søknad om tilskudd til følgende prosjekt:
• Oppgradering av geodataforvaltningen i Tana kommune og tilrettelegging av 

geodata for publikum”

Administrativ organisering
Prosjektansvarlig: Tana kommune v/ rådmannen

Prosjektleder: Utviklingsleder

Styringsgruppe: Formannskapet

Prosjektgruppe: Landbruksrådgiver, byggesaksbehandler, kart- og oppmålingsingeniør,
nærings-og økonomirådgiver, informasjons- og serviceleder, planlegger 

Tidsplan
I tabellen nedenfor er ansvar og tidsplan for de enkelte delaktivitetene angitt, sammen med 
tidspunkt for overgang til ordinær driftsfase.

Tabell 2: Tidsplan og ansvar

Aktivitet Tjeneste/ tiltak Ansvarlig Oppstart
Avsluttet/ 
ordinær drift

1
GIS/LINE Lokal Matrikkel 

Frode G. Nilsen/ Bill 
Sørensen Aug 2009 Mar 2010

2 Digitalisering og vektorisering av 
arealplaner

Lars Smeland
Aug 2009 Mar 2010

Innføre GIS/LINE planarkiv
Bill Sørensen/ Lars 
Smeland Jan 2010 Mar 2010

3 Kartdata tilgjengelig for publikum 
(GIS/LINE WebInnsyn)

Bill Sørensen/ Frode 
G. Nilsen Mar 2010 Jun 2010

Kartdata tilgjengelig for 
internforvaltningen (GIS/LINE 

Bill Sørensen/ Frode 
G. Nilsen Mar 2010 Jun 2010
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WebIntranett)
4 Datamaskin tilgjengelig for publikum Bill Sørensen Mai 2010 Jun 2010
5 Integrasjon mellom ePhorte og 

GIS/LINE
Bill Sørensen

Okt 2009 Jan 2010
6

Elektronisk byggesaksbehandling 
(ByggSøk)

Byggesaksbehandler/ 
Informasjons- og 
serviceleder Okt 2009 Jan 2010

GIS/LINE WebByggsøk ----- ”  ------
Mar 2010 Jun 2010

7 Eksterne kurs og intern opplæring 
(ByggSøk og GIS/LINE)

Lars Smeland/ Bill 
Sørensen Okt 2009 Jun 2010

Evaluering
Evaluering av løsningene vil skje kontinuerlig i forbindelse med revisjon av den kommunale 
geodataplanen. Prosjektet vil bli evaluert i forbindelse med revisjonen i 2011.

Kostnader og finansisering
Tiltaket søkes hovedsakelig finansiert gjennom tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark 
(68%) og Difi (14,6%), men med en viss kommunal egenandel (17,3%). Alle løpende 
driftsutgifter dekkes over det ordinære, kommunale driftsbudsjettet fra og med 2010. 

Tabell 3: Prosjektkostnader inkl. mva

Aktivitet Tjeneste/ tiltak Kostnadstype Kostnad Finansiering Kostnad

(NOK) eks. mva

1 Etablere lokal matrikkel med sentral oppdatering 

Tilrettelegging og oppdatering av data Eget arbeid 40 000 
Tana 
kommune 40 000 

GIS/LINE Lokal Matrikkel Programvare 65 111 Tilskudd 52 089 

og installasjon

Oppdateringsklient mot sentral matrikkel Programvare 95 029 Tilskudd 76 023 

og installasjon

Web-hotel (2010) Leie av server, 13 979 
Tana 
kommune 11 183 

linje, vedlikehold

2 Digitalt planarkiv og digitalisering av arealplaner
Digitalisering av alle arealplaner 
(vektorisering) Eget arbeid 30 000 

Tana 
kommune 30 000 

 ---------------- "  ------------------- Konsulenttjeneste 126 875 Tilskudd 101 500 

GIS/LINE planarkiv Programvare 22 525 Tilskudd 18 020 

og installasjon

3 Kartdata tilgjengelig for publikum og forvaltning
GIS/LINE – WebInnsyn Programvare 94 475 Tilskudd 75 580 

og installasjon

Tilrettelegging for internett Eget arbeid 10 000 
Tana 
kommune 10 000

Informasjonsformidling overfor publikum Eget arbeid 10 000 
Tana 
kommune 10 000
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GIS/LINE – WebInnsyn Intranett Programvare 41 340 Tilskudd 33 072 

og installasjon

4 Datamaskin tilgjengelig for publikum 15 000 
Tana 
kommune 12 000 

Installasjon og tilrettelegging Eget arbeid 5 000 
Tana 
kommune 5 000 

5 Kopling mellom ePhorte og GIS/LINE 
(SAK-integrasjon basert på GeoLok 2.0) Programvare 19 875 Tilskudd 15 900 

og installasjon

6 Elektronisk byggesaksbehandling (ByggSøk)
Tilpasning til eksisterende dataløsninger Konsulenttjeneste 20 000 Tilskudd 16 000 

GIS/LINE WebByggsøk Programvare 64 788 51 830 

og installasjon

7 Kurs og intern opplæring 42 000 Tilskudd 42 000 

Totalt (inkl. mva) 715 996 600 197 

Tabell 4: Finansieringsplan

Finansieringsplan NOK NOK

Kommunal egenandel 123 979 17,3 %

Difi 104 878 14,7 %

Fylkesmannen 487 140 68,0 %

Totalt 715 996 100 %
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VEDLEGG 1: 

DEL 1: GIS/LINE PROGRAMMODULER

1. GIS/LINE PLANARKIV

GIS/LINE Planarkiv er bindeleddet mellom sentral planinformasjon, plankartet og 
plandokumenter.  Dette gir deg fullstendig kontroll og oversikt over planene i din 
organisasjon. 

Bildet over viser GIS/LINE Arealplan med integrert planarkiv. Planarkivet 
oppdateres enkelt når du jobber i GIS/LINE Arealplan.

Planarkivet gir deg oversikt over alle vedtak som har betydning for planen. Når 
plankartet endres forteller planarkivet deg hvorfor endringen oppstod, hva 
endringen bestod i og hvordan situasjonen var før endringen inntrådte. Med 
GIS/LINE Planarkiv kan du si farvel til tilknyttede filer i kartet og søking i 
sakssystem og analoge arkiver. Et sakssystem viser ikke sammenhengen mellom alle 
vedtak som angår planen. Når planen er vedtatt skjer det ikke noe mer på dette 
saksnummeret. Med GIS/LINE Planarkiv effektiviserer du mye av saksbehandlingen i 
din organisasjon.

• Planforvalteren ajourfører kartbasene og planarkivbasen etter hvert som det 
skjer endringer på planene. 

• Saksbehandlerne ser på plandata i GIS/LINE Innsyn eller GIS/LINE WebInnsyn. 
• Publikum kan se de samme plandataene på web gjennom GIS/LINE 

WebInnsyn med kobling mot WebPlan, som går mot de samme dataene.
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Planarkivet stiller ingen krav til kartdataene, og håndterer både scanningsarkiv og 
vektoriserte planer. Dersom en skal ha kobling mellom planarkviet og kartbasene 
må minimum omrisset av planene være vektorisert. 

Planarkivet:
• Hovedopplysninger om planen.
• Moderne grensesnitt
• Hvilke plan gjelder og hvem erstatter hvem helt eller delvis
• Plandokumenter, vedtak, plankart, m.m.
• Mindre vesentlige endringer med dokumentasjon av endringen og vedtaket.
• Rapporter.
• Enkel distribusjon av data fra planarkivet.
• Holder orden på scannet planarkiv.

2. GIS/LINE WebInnsyn Internett

GIS/LINE WebInnsyn Internett er en framtidsretta løsning for å presentere 
geografiske data på Internett med bruk av de internasjonale standardene WMS og 
WFS. Kjernen i løsningen består av en standardklient til bruk på Internett. 

Standardløsningen er enkel og intuitiv. Brukergrensesnittet inneholder valg av 
karttyper, forskjellige søk og knapper med forklarende tooltips. Norkart tilbyr å sette 
opp en ferdig løsning for kommunen med egen logo, tilpassing av 
målestokksintervaller og tegneregler, samt et eget inngangsbilde som er spesielt 
utviklet for bruk på web.

Side 38



Løsningen danner et godt grunnlag for en døgnåpen forvaltning, der innbyggere i 
kommunen og andre til enhver tid kan se data om eiendommer, bygninger og 
arealplaner i kombinasjon med relevante bakgrunnskart. I neste omgang kan 
kommunen tilby dialog med innbygger, der data fra kartløsningen kan integreres i 
tjenester kommunen tilbyr på web. 

Funksjonalitet som vil bli etablert:
- Zoom inn og ut, samt tilbake til hele regionen og tilbake til forrige utsnitt 
- Panorere 
- Informasjon om utvalgte kartobjekter.
- Måle avstander og arealer 
- Utskrift, klipp og lim til for eksempel Word 
- Søk på adresser
- Søk på gårds- og bruksnummer 
- Søk på stedsnavn 
- Søk på point of interest (POI) (skoler, barnehager, osv.) 
- Fastsette målestokk 
- Finne koordinat 
- Tilbakemeldingsknapp til kartansvarlig og systemansvarlig 
- Bytte/Valg av karttype
- Lagre URL 
- Påtegninger på kartet

Karttyper:
o Grunnkart 
o Flybilder (ortofoto)
o Regulerings-/Bebyggelsesplaner 
o Kommuneplanens arealdel

Standardklienten kan bygges ut med andre data enn det som er tatt med i tilbudet, 
for eksempel: eksterne WMS-lag, natur- og friluftsdata og data for samfunnssikkerhet 
og beredskap. 

Side 39



3. GIS/LINE WebInnsyn Intranett med Matrikkelvisning

GIS/LINE Webinnsyn Intranett med Matrikkel-visning er en modul for publisering av 
kart- og registerdata for saksbehandlere og servicetorg, med følgende funksjonalitet:

Søk på hjemmelshaver med oppslag i kart
Merke eiendom for å finne hjemmelshaver(e)
Merke eiendom for å finne naboer

Figur: Eksempel på generering av naboliste

Krav til data
- Lokal matrikkel

4. GIS/LINE WebInnsyn med SAK-integrasjon via GeoLok 2 

GEOLOK 2.0 er en standard som er utviklet for at fagsystemer og sakssystemer skal 
kommunisere med hverandre på bestemte måter. 

Oppslag fra Geolok
Fem ulike funksjoner finnes i Geolok 2.0 for å gjøre oppslag i GIS/LINE Webinnsyn:

Vis eiendom
I sakssystemet angis Kommunenr, Gårdsnummer og Bruksnummer (og eventuelt 
festenummer og Seksjonsnummer) og GIS/LINE WebInnsyn åpnes med visning av 
den angitte eiendommen i kartet

Hent naboliste
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I sakssystemet angis Kommunenr, Gnr, Bnr (Fnr,Snr)  og GIS/LINE Webinnsyn 
åpnes med visning av angitt eiendom i kartet, samt tiltakseiendommens naboer 
markert  i kartet og med naboliste.

Vis planinfo
I sakssystemet angis Planid og GIS/LINE WebInnsyn åpnes med visning av angitt 
plan som er marker i kartet og med info om plan i under Infofanen.

Vis adresse
I sakssystemet angis Gatenr, Husnr og Bokstav og GIS/LINE Webinnsyn vises med 
markering av angitt adresse i kartet.

Vis bygning
I sakssystemet angis Bygningsnr og GIS/LINE Webinnsyn åpnes med visning av 
angitt bygning i kartet.

Verktøylinje i Geolok
Denne verktøylinjen i Geolok er kun tilgjengelig når funksjonen Hent naboliste er 
utført fra sakssystemet.

Velg hovedeiendom. Klikk på en eiendom i kartet for å angi den som 
tiltakseiendom. Denne benyttes hvis det skal velges en annen tiltakseiendom 

enn den som ble sendt fra sakssystemet.

Lage naboeiendomsliste for hovedeiendommen ved å analysere kartet, dvs 
finne naboer/parter som vil være berørt ved eventuelle saker på denne 

eiendommen. 

Legg til naboer under polygon. Klikk i kartet for å angi område for 
naboeiendommer.

Legg til eiendom. Klikk på eiendommer i kartet for å legge dem til 
naboeiendomsliste.

Fjern eiendom. Klikk på eiendommer i kartet for å fjerne dem fra 
naboeiendomsliste.

Fjerne eiendom- og naboliste. Denne funksjonen fjerner både liste og 
markeringer i kartet.

Sender eiendomsliste til sakssystem.

Skriver ut naboliste
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5. GIS/LINE WebByggsøk 

GIS/LINE WebByggsøk integreres med den nettbaserte tjenesten ByggsøkBygning til Statens 
Bygningtekniske etat (BE) og gir publikum enkel tilgang kommunens kartdata under 
søknadsprosessen.

ByggSøk-Bygning er en tjeneste hvor tiltakshaver eller ansvarlig søker kan fylle ut byggesøknad ved 
hjelp av en trinnvis veiviser. Den ferdige søknaden blir så sjekket om den inneholder all nødvendig 
informasjon. Og til slutt kan man enten sende søknaden til kommunen digitalt eller skrive den ut på 
papir og sende inn manuelt. Flere saksleverandører støtter helautomatisk innlesing av den digitale 
søknaden. Dette gjør at hele søknadsprosessen vil være digital og sparer kommunen for mye arbeid.

GIS/LINE WebByggsøk integreres i søknadsprosessen til ByggSøk-Bygning og er tilgjengelig i flere av 
stegene til veiviseren. Ved hjelp av GIS/LINE WebByggsøk kan søker hente inn følgende data 
automatisk:

• Tiltakets eiendom:
- Eiendommens adresse
- Tiltakets bygningsnummer
- Tiltakets plassering i grunnriss (x og y)
- Eiendommens areal 

• Nabolister
- Oppslag i GAB-Data for å vise navn på naboer 

• Planopplysninger
- Planens navn
- Planens referansenr
- Plantype (Kommuneplan eller reguleringsplan)
- Formål 

• Situasjonplan
- Mulighet til å skissere tiltaket og sende dette som et vedlegg til ByggSøk-Bygning 

Når søker har hentet nødvendig informasjon fra GIS/LINE WebByggsøk lagres dataene på ByggSøk-
Bygning og søker kan fortsette sin veiviser i ByggSøk-Bygning.
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DEL 2: ETABLERING, DRIFTSTJENESTER OG 
AJOURFØRING

1. Driftstjenester og ajourføring

Norkart tilbyr å drifte løsningen på deres webhotel. Norkart stiller til rådighet Internettserver med 
tilstrekkelig hardware, operativsystem og annen software som trengs for publisering av Internettsider.
Norkart stiller til rådighet linje ut på Internett på minst 10Mbit.

Tjenesten inkluderer levering av ajourføringsløsning via FTP for Quadri-baser, POI-baser og evt. GAB-
base som må installeres av kunde. Norkart vil bistå kunde med oppsett og innstillinger. Brannmur og 
sikkerhetsinnstillinger sørger for at dataene holdes utilgjengelig for andre utenom gjennom 
kartløsningen. Kunden er selv ansvarlig for å overføre data til server. Driftstjeneste inkluderer ikke 
oppgradering av klient til nyere versjon, dette kan bestilles som et konsulentoppdrag.

WebHotel muliggjør bruk av kundens eget domenenavn: kart.din_kommune.kommune.no eller bruk av 
Norkarts domenenavn: webhotel.gisline.no/din_kommune

Kunden kobler opp løsningen fra egen hjemmeside – for eksempel på denne måten:
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2. Kostnader 

Alle priser er gitt for å få løsningene ferdig i drift.

2.1 Standardklient

LØSNING: Programvare Arbeid Vedlikehold 
pris pr. år. 

20 %
GIS/LINE – WebInnsyn 
Internettløsning. Ferdig i drift på 
Norkarts server.

33180 42400 6636

2.2 Utvidelser i løsningen (opsjoner)

LØSNING: Programvare Arbeid Vedlikehold 
pris pr. år. 

20 %
1. GIS/LINE – WebInnsyn 

Intranettløsning med matrikkel-
visning 

17172 15900 3434

2. SAK-kobling basert på GeoLok 2 6360 9540 1272

2.3 Lokal matrikkel:

LØSNING: Programvare Arbeid Vedlikehold 
pris pr. år. 

20 %
1. GIS/LINE Lokal Matrikkel 20289 31800 4058
2. GIS/LINE Matrikkel 

oppdateringsklient 33623 42400 6725

2.4 GIS/LINE WebByggsøk

LØSNING: Programvare Arbeid Vedlikehold 
pris pr. år. 

20 %
1. GIS/LINE WebByggsøk 31830 20000 6366

2.5 GIS/LINE Planarkiv

LØSNING: Programvare Arbeid Vedlikehold 
pris pr. år. 

20 %
1. GIS/LINE Planarkiv 18020 3604
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2.6 Driftstjenester

LØSNING: Kostnad pr. 
år:

Leie av server, linje og vedlikehold (web-hotel)
Standardklient, maks 20 GB. Ajourføring vha FTP - inkl 
GIS/LINE WebAjour

Kr. 22366,-

Opsjon: Løsning med kundens eget domene, pr domene Kr. 500,-

Alle priser i tilbudet er eks. mva. 

Vedlikehold 20 % av investering pr. år. Dette dekker support, samt tilgang til nye 
versjoner.

Det er forutsatt bruk av Norkarts web-hotel og ikke lokal installasjon.
Løsningen kan etter kundes ønske flyttes til annen server på senere tidspunkt. 

3. Igangsetting og levering

Normalt vil prosjektet ha følgende aktiviteter:

Nr. Aktivitet: Ansvar:
1. Kunde aksepterer tilbud. K

2. Norkart sender over prosjektdokument til kunde som beskriver 
dataorganisering kunde må utføre.

K/N

3. Kunde gir Norkart kontaktperson på IT som vi kan installere web-
ajour program i samarbeid med. Dette programmet settes opp til å 
kunne overføre data fra dere til vårt web-hotel via FTP. Eventuelt kan 
vi laste ned data fra Norge Digitalt sin tjeneste. Ortofoto og andre 
data som er for store til å overføres via FTP oversendes på CD/DVD.

K/N

4. Når data er overført starter Norkart arbeidet med å etablere 
løsningen.

N

5. Kunde bygger opp database med ”interessante steder” (POI). Det 
føres da inn data i Access-base Norkart sender. Denne sendes 
Norkart og publiseres på Internett.

K/N

6. Norkart sender link til løsningen så fort denne er testet ferdig fra oss. N

7. Kunde tester løsning. K
8. Godkjent løsning flyttes til Norkart’s webhotel N
9. Kunde setter opp link fra egen hjemmeside. K

Norkart foreslår at det tegnes egne avtaler på prosjektet, Statens Standardavtale 
benyttes normalt.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2007/2352-38

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 136/2009 05.11.2009

REGULERINGSPLAN FOR GNR 3 BNR 2 I LEAVVAJOHKA -
SAKSFORBEREDENDE BEHANDLING

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar at utkast til reguleringsplan for gnr 3 bnr 2 i Leavvajohka sendes på ny 
høring til de høringsparter som tidligere har uttalt seg til planen. Dette skjer etter at 
plandokumentet, reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen er omarbeidet slik:

1. Det areal som omfattes i denne planen skal i hovedsak reguleres som ”Landbruksområder  
(Pbl § 25, 1. ledd nr 2)”, med undergruppe ”Område for jord- og skogbruk”.

2. De hyttelokalitetene som forekommer på planen reguleres som ”Byggeområder (Pbl § 25, 1. 
ledd nr 1)”, med undergruppe ”Område for fritidsbebyggelse”.

3. Det inntegnes byggegrense langs E6. Plassering av denne grensen avklares med Statens 
vegvesen.

4. Parkeringsplass og adkomstveg mot vest reguleres med et formål hvor hensynet til 
allmennhetens adkomst mot vidda forsøkes ivaretatt. Dette skjer gjennom en dialog med 
Statens vegvesen.

5. Parkeringsplassen begrenses slik at den kun omfatter dagens areal.
6. Det tegnes inn frisiktlinjer i avkjørsel mellom E6 og adkomstveg mot vest.
7. Adkomstveger til den enkelte hytte reguleres ikke, men markeres med adkomstsymbol. 

Dette gjelder også de to hyttetomtene på østsiden av E6. Denne endringen forutsettes ikke å 
være til hinder for at dagens adkomstveger kan benyttes som tidligere.

8. Reguleringsbestemmelsens § 3.2 flyttes slik at det klart framgår at aktsomhetsplikten i 
forhold til kulturminner gjelder all aktivitet i hele området.

9. Reguleringsbestemmelsene rettes opp i forhold til de endringer som nå gjennomføres.

Det gjennomføres avklaringsmøter med de instanser som har innsigelsesrett og hvor disse har 
hatt merknader til planen. 
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Saksopplysninger

Privat forslag til reguleringsplan for eiendommen gnr 3 bnr 2 i Levvajohka ble behandlet første 
gang av Fast utvalg for plansaker 21.8.2008.  Etter høringsrunden er det innkommet en rekke 
høringsuttalelser.  Noen av disse er av en slik karakter at planutvalget bør vurdere om ny 
førstegangs behandling bør gjennomføres.  Det er særlig innspill fra landbruksmyndighetene 
som, hvis disse skal tas inn i planen, vil være av så stor betydning at det bør gjennomføres en ny 
høring av planutkastet.

Følgende offentlige organer har uttalt seg til planen:

1. Statens vegvesen, region nord i brev av 3.11.2008.
2. Sametinget i brev av 3.11.2008.
3. Finnmark fylkeskommune, areal og kulturvernavdelingen i brev av 3.11.2008.
4. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen i brev av 1.12.2008.
5. Fylkesmannen i Finnmark, Landbruksavdelingen i møtebok av 4.12.2008.
6. Områdestyret for Øst-Finnmark i møtebok av 15.1.2009 jfr brev av 19.1.2009.

Følgende privatrettslige organer har avgitt uttalelse:

7. Finnmarkseiendommen i brev av 3.9.2008
8. Reinbeitedistrikt 17 i brev av 20.10.2008
9. Levajok fjellstue as i brev av 21.10.2008 og 23.10.2008
10. Reinbeitedistrikt 14 i møtebok av 27.10.2008
11. Reinbeitedistrikt 9 i epost av 2.12.2008.
12. Norske reindriftssamers landsforbund i brev av 29.10.2008.
13. Leavvajoga ja Rastegaissa samesiida i brev av 30.10.2008 og 3.11.2008.

Flere av de ulike høringspartene har i tillegg til selve uttalelsen også lagt ved ulike vedlegg.  

For å få en best mulig oversikt over de momenter som høringspartene tar opp, vil 
saksframlegget bli organisert temavis.  Følgende tema må drøftes:

A. Behandlingstekniske forhold.
B. Forhold knyttet til samerettslige spørsmål, herunder Sametingets retningslinjer for bruk av 

utmark.
C. Landbruksfaglige spørsmål, herunder avveiing av forholdet til andre reguleringsformål.
D. Reindriftsspørsmål.
E. Kulturminnespørsmål.
F. Veg og trafikkspørsmål, herunder avkjørsler til de enkelte bygg.
G. Andre forhold

I vurderingsavsnittet under vil både et sammendrag av de enkelte innspill bli vist og det vil i et 
eget avsnitt bli foretatt en vurdering av hvordan rådmannen ser for seg at innspillet skal følges 
opp.

Vurdering

A. Behandlingstekniske forhold.
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Etter at dette private reguleringsforslaget har vært ute til offentlig ettersyn, har plandelen i ny 
plan- og bygningslov trådt i kraft (1.7.2009).  I overgangsbestemmelsene i loven er følgende 
sagt i § 34-2: ”Forslag til arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan som 
var lagt ut til offentlig ettersyn ved lovens ikrafttreden, kan ferdigbehandles etter de reglene som 
gjaldt da de ble lagt ut. For andre planer gjelder reglene i denne lov”. Det er antatt at dette 
gjelder selv om det gjennom saksbehandlingsprosessen blir gjort endringer som betinger nye 
høringsrunder.

Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen påpeker at varsel om oppstart av planarbeidet 
ikke ble sendt fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet.  Fylkesmannen anser det ønskelig at 
også private varsler om slike prosesser, og at kommunen følger dette opp i forhold til 
tiltakshaverne.
 

Fylkesmannen minner også om at det er kommunen som skal vurdere om reguleringsarbeidet 
kommer inn under bestemmelsene om konsekvensutredning i plan- og bygningsloven.

Levajok fjellstue as har framlagt to uttalelser til planen. I forhold til de behandlingstekniske 
sidene av saka har selskapet følgende hovedmomenter:

• Reguleringsplanen bør avvises da en slik plan bør omfatte hele Levajokområdet.
• Det reises spørsmål om den private sammenslutningen som har fremmet 

reguleringsplanen kan oppfattes som rettighetshavere da de ikke har fått 
konsesjon for kjøpet av eiendommen.

• Kommunen har uteglemt reinbeitedistrikt 13 og to private interessenter i den 
foretatte varsling. 

I tillegg har adv Jørn Eikanger på vegne av Levajok Fjellstue as framlagt noenlunde likelydende 
vurderinger knyttet til at denne reguleringsplanen fremmes av de aktuelle hytteeierne.

Levajok fjellstue hevder at det uriktig er uttalt i saksframlegg til FUP at det ikke er innkommet 
merknader til forhåndshøringen.  Det vises her til at bedriften gjentatte ganger har henvendt seg 
til kommunen med spørsmål om å få tilsendt planforslaget.  Kommunen burde også hatt en 
tettere kontakt med de andre berørte partene før første gangs behandling av forslaget.

Leavvajoga ja Rastegaissa samesiida har i sin uttalelse pekt på at kommunen i sine 
høringsdokumenter ikke har vedlagt dokumenter om ulovlig byggevirksomhet i området.  
Foreningen vil ikke akseptere at det gjennomføres regulering av den aktuelle eiendommen, men 
at kommunen iverksetter riving av de fritidsbygg som er ført opp.  Det hevdes også at 
kommunen bidrar til forskjellsbehandling siden andre byggverk i kommunen er forlangt revet, 
mens disse får stå.

Administrasjonens vurderinger og forslag til eventuelle endringer:
 

Kommunen har registrert at den private parten som har gjennomført denne planleggingen ikke 
har sendt varsel om oppstart til statlig eller fylkeskommunal fagmyndighet.  Det er heller ikke 
sendt ut forhåndshøring av plandokumentet. Det er av betydning for behandlingsprosessen at de 
partene som har innsigelsesrett kommer så tidlig som mulig i en dialog med de som planlegger 
en regulering. Det som i dette tilfelle blir resultatet er at det tar lengre tid å få planarbeidet 
ferdigstilt.  Kommunen antar ikke at dette har vesentlig betydning for det endelige resultat.  Når 
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det gjelder konsekvensutredning har kommunen vurdert at dette ikke er relevant for denne 
planen, da planen ikke har et omfang som betinger slik utredning.

Levajok fjellstue as har hevdet at planen bør avvises da denne bør omfatte hele Levajokområdet.  
Fast utvalg for plansaker har vurdert reguleringsgrensene og kommet til at en plan for hele 
Levajokområdet ikke er aktuelt å pålegge denne private aktøren. Alternativet ville vært at 
kommunen overtok reguleringsarbeidet som en ordinær plan for hele Levajokområdet.  Dette ble 
drøftet av Fast utvalg for plansaker som kom til at et slikt oppdrag ville bli alt for omfattende i 
forhold til de problemstillingene som skulle avklares.

Det er videre hevdet at den private sammenslutningen ikke har rett til å gjennomføre 
reguleringsarbeidet da de ikke kan oppfattes som rettighetshavere.  I henhold til plan- og 
bygningslovens § 30, er det ikke en betingelse at den som utarbeider privat reguleringsplan er 
rettighetshaver.  Det er nok at vedkommende har interesse av å la en slik plan utarbeides.

Det er også tatt opp at det mangler varsling til ett reinbeitedistrikt og to andre private parter. Til 
dette bemerkes det at alle berørte parter som kommunen har hatt oversikt over er sendt 
reguleringsforslaget. I tillegg er planen annonsert slik plan- og bygningsloven krever.  Alle har 
derfor hatt anledning til å uttale seg.

Leavvajoga ja Rastegaissa samesiida uttaler at kommunen ikke har vedlagt dokumenter om 
ulovlig bygging i området.  Til dette påpekes det at hele utgangspunktet for reguleringsarbeidet 
nettopp er å avklare den planfaglige statusen til bygninger som er ført opp uten alle nødvendige 
tillatelser.  I denne sammenheng er det etter kommunes oppfatning ikke relevant for plansaken å 
vedlegge dokumenter vedrørende byggesaker som er 20 – 30 år gamle.

Det hevdes også at kommunen gjennom denne reguleringsplanen legger opp til 
forskjellsbehandling mellom hyttebyggene i Levajok og andre liknende bygg.  Det er hevet over 
tvil at flere av disse byggverkene ikke er ført opp i samsvar med det til enhver tid gjeldende 
lovverk.  Det er imidlertid av stor betydning at dette eventuelt er lovbrudd som er 20 – 30 år 
gamle og kanskje eldre enn dette.  Både kommunale og statlige myndigheter har, ved å unnlate å 
gripe inn, gjort at en i 2009 har meget begrensede muligheter til å reversere utviklingen av et lite 
hyttefelt på denne eiendommen. For ny bebyggelse som føres opp uten at det er gitt de 
nødvendige tillatelser vil kommunale bygningsmyndigheter reagere langt raskere og i samsvar 
med det ansvar kommunen har.  Dette vil også gjelde ulovlig bygging i det området som nå er 
under regulering.  Kommunal oppfølging av andre ulovlige byggverk er selvsagt ikke lovstridig 
forskjellsbehandling selv om man tidligere skulle ha gjort seg skyld i feilgrep.

Rådmannens konklusjon i forhold til ovenstående kapittel er at de innspill som kommet inn ikke 
gir grunnlag til å avvise eller endre planforslaget.  Det tas imidlertid til etterretning at 
kommunen i sin veiledning til den private aktør burde ha anbefalt en tettere dialog med de organ 
som har innsigelsesrett.
 

B. Forhold knyttet til samerettslige spørsmål.

Leavvajoga ja Rastegaissa samesiida påpeker at området er et tradisjonelt samisk bo- og 
bruksområde som har vært i sammenhengende bruk i minst 1200 år.  

Administrasjonens vurderinger og forslag til eventuelle endringer:
Det er i liten grad kommet innspill med samerettslige argumenter.  LRS har som nevnt ovenfor 
påpekt at området har vært i samisk bruk i lang tid.  I forbindelse med saksbehandlingen til Fast 
utvalg for plansaker, har en grundig gått gjennom de retningslinjer som er gitt for 
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saksbehandlingen etter Finnmarkslovens § 4. Det er etter dette ingen innspill som tilsier at 
planforslaget må avvises eller endres.

C. Landbruksfaglige spørsmål

Fylkeslandbruksstyret i Finnmark har fremmet innsigelse i forhold til reguleringsplanen med 
følgende begrunnelse: 
”Fylkeslandbruksstyret går imot en omdefinering av LNF-området til friluftsområde ut i fra et
landbruks- og næringsmessig perspektiv.

Fylkeslandbruksstyret finner det vanskelig å frigi definerte landbruksområder så lenge vi ikke
ser Levajokområdet i en større helhet.

Fylkeslandbruksstyret mener kommunen må ta ansvar for å utarbeide en reguleringsplan for
området Levajok for å avklare og sikre de ulike næringene og allmennhetens interesser”.

Levajok Fjellstue as ønsker at hele eiendommen skal reguleres som landbrukseiendom og ikke 
til friluftsformål.  Dette vil etter bedriftens oppfatning også samsvare best med dagens bruk.  I 
planbeskrivelsen må det også framkomme at arealet mellom E6 og Tanaelva er inngjerdet og 
delvis oppdyrket innmark.  Betegnelsen hestebeite er misvisende. Bedriften vurderer også dette 
arealet til å være det beste hestebeitet hvor det er et variert kulturlandskap, godt engbeite og 
naturlig tilgang på vann.  Det avsatte arealet til jordbruk på nord-vestsiden av E6 er beskrevet 
som delvis opparbeidet og gjødslet beite.  Dette er feil da arealet er dyrka mark med god bonitet 
som ble pløyd og sådd senest i 2006.  De eksisterende hyttene og aktiviteten rundt disse belaster 
området slik at bruken som hestebeite forringes. 

Det er heller ikke ønskelig å foreta flytting av de eksisterende hyttene, da dette vil skape 
unødvendige sår i terrenget og vil også forringe arealet som brukes til landbruksformål.
Bedriften peker på at alt areal innenfor reguleringsområdet har stor betydning for fjellstuas 
næringsvirksomhet.

Leavvajoga ja Rastegaissa samesiida påpeker at hele den aktuelle eiendommen er 
landbruksområde, og at jorda har god bonitet og egner seg godt til oppdyrkning og 
jordbruksdrift.  LRS krever at alle landbruksarealer sikres til framtidige samiske 
landbruksfomål.

Administrasjonens vurderinger og forslag til eventuelle endringer:
Fylkeslandbruksstyret og Fylkesmannens landbruksavdeling har fremmet innsigelse i forhold til 
hvilket formål som den aktuelle eiendommen skal i hovedsak skal avsettes til. 
 

Innsigelse er et virkemiddel som kan benyttes dersom en plan er i strid med nasjonale eller 
viktige regionale interesser. En innsigelse skal være forankret i, og begrunnet ut fra vedtatte 
nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer, f.eks. stortingsmeldinger, rikspolitiske 
retningslinjer, fylkesplaner, rundskriv og retningslinjer i tilknytning til et lovverk.  

Departementet har i rundskriv T-5/95 gitt retningslinjer for bruken av innsigelse i plansaker. 

I administrasjonens utredning til 1. gangs behandling av denne saka er problemstillingen om at 
hoveddelen av eiendommen skal avsettes til landbruks- eller friluftsformål tatt opp. Rådmannen 
uttaler bl a: ”Rådmannen registrerer at det er foreslått å regulere en meget stor del av denne 
eiendommen til friluftsområde. Arealet er i sin helhet fradelt til jordbruksformål men det er kun 
ca 10 daa som er oppdyrket. Praktisk talt hele restarealet brukes til beiteland for de hester som 
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festeren (Levajok fjellstue) benytter i driften. Kommunen er oppmerksom på at det foregår en 
diskusjon i forbindelse med en pågående delingssak etter jordloven om det i realiteten foregår
jordbruksdrift på eiendommene i Levajok”

Det presiseres at det ikke er uenighet mellom kommunen og Fylkeslandbruksstyret at arealet 
brukes til landbruksformål, og at denne bruken fortsatt skal sikres. Rådmannen har ovenfor 
forslagsstillerne og andre parter påpekt at det er et høyst aktuelt alternativ å avsette eiendommen 
til landbruksformål og ikke friluftsformål. Et faglig råd fra landbruksmyndighetene ville vært 
tilstrekkelig for å utløse en slik endring av planforslaget.  

I begrunnelsen for innsigelsen sier Fylkeslandbruksstyret bl a: ”Fylkeslandbruksstyret finner det 
vanskelig å frigi definerte landbruksområder så lenge vi ikke ser Levajokområdet i en større 
helhet. 
Fylkeslandbruksstyret mener kommunen må ta ansvar for å utarbeide en reguleringsplan for
området Levajok for å avklare og sikre de ulike næringene og allmennhetens interesser”. Det er 
litt uklart i hvilken grad dette utsagnet knyttes til et ønske om å få utarbeidet en reguleringsplan 
for hele Levajokområdet, eller en her er opptatt av å hindre at denne eiendommen ikke blir 
avsatt til friluftsformål.  Rådmannen går ut fra at det er det siste som er vesentlig for 
Fylkeslandbruksstyret.

Det må være grunn til å stille spørsmål om fylkeslandbruksstyrets bruk av innsigelse i dette 
tilfelle er bygget på slik nasjonal eller viktig regional interesse som er forutsetningen for å bruke 
dette verktøyet.  Begrunnelsen som er gitt i Fylkeslandbruksstyrets vedtak er uansett tvilsomt i 
forhold til departementets rundskriv om dette.

Som det vil framkomme under, vil administrasjonen uansett anbefale at landbrukets ønsker 
imøtekommes, og at hoveddelen av eiendommen som nå er under regulering avsettes til 
landbruksformål. Et krav fra Fylkeslandbruksstyrets side om en reguleringsplan for hele 
Levajokområdet er etter rådmannens syn uaktuelt.  Kostnadene ved et slik arbeid står ikke i noe 
rimelig forhold til verdien av dette.

D. Reindriftsspørsmål.

Områdestyret for Øst-Finnmark, har i utgangspunktet ingen vesentlige merknader til forslaget til 
reguleringsplan.  Det er et vilkår at vegen som går gjennom feltet til det nedlagte massetaket kan 
benyttes i forbindelse med reindrift.  Områdestyret uttaler videre: ”Reindriftsagronomen i Øst-
Finnmark vurderer at tiltaket ikke vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften i området 
ettersom bruken som er i dag, videreføres og at det i tillegg ikke skal skje nye tiltak".

Reinbeitedistrikt 17 går i en lengre uttalelse mot reguleringsplanens intensjon om å godkjenne 
eksisterende bruk til fritidshytter.  Distriktet uttaler bl a: ”Reinbeitedistriktet er helt i mot at det 
foretas regulering til fritidsbebyggelse i området.
Det kreves at de ulovlige oppsatte hytter nedrives og fjernes fra området.

Reinbeitedistriktet mener bestemt at denne reguleringsplanen medfører endret bruk av utmark
i Leavvajohka områder og det vil spesielt være til stor skade og ulempe for reindrifta i
Leavvajohka områder i fremtiden. Og distriktet forlanger at Tana kommune behandler dette
forslaget til reguleringsplanen også i lys av Finnmarkslovens § 4 og 5.

For øvrig peker anfører distriktet som begrunnelse:
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• Hyttebyggene genererer trafikk ut i utmarka noe som representerer store ulemper for 
reindrifta.  Dette gjelder så vel turgåere (til fots og på ski) med og uten hund, 
snøskutertrafikk og annen ferdsel.

• Ferdselsårer fra Levajok og oppover den trange passasjen mellom Njirravarri og Saraskaidi 
berøres av trafikken.

• Det foregår transport fra Levajokmunningen til og fra fjellet, både om våren og høsten. 
• Reindriften har fast avlastningsplass for rein i perioden fra februar og ut over våren midt i 

det planlagte området.  Disse dyrene er på dette tidspunktet i dårlig form og må ikke 
forstyrres. 

• Distrikt 17 er kjent med at reinbeitedistrikt 13 planlegger å føre opp et slaktegjerdeanlegg i 
Darjohkkadalen ca 3-4 km fra Levajokmunningen. I den forbindelse vil distrikt 17 søke om å 
føre opp en gjerdekorridor fra slaktegjerdet og ned til bilveg. 

Reinbeitedistrikt 14 a har uttalt at de er mot reguleringsplanen da de frykter at denne vil gi økt 
snøskutertrafikk opp Geaidnujohkka og inn i sommerbeiteområdet.

Reinbeitedistrikt 9 har ikke vesentlige merknader til reguleringsforslaget såfremt det ikke skal 
bygges flere hytter enn de som er i dag, og at øvrig aktivitet ikke økes.

Distriktet går mot at hytter fra Levajok flyttes til Borssejohka hytteområde, slik foreslått av 
distrikt 17, da dette kun vil være å flytte et problem fra ett distrikt til et annet.

Norske reindriftsamers landforbund (NRL) har i en egen uttalelse støttet innholdet i uttalelsen 
fra Reinbeitedistrikt 17.  NRL uttaler videre ”NRL støtter reinbeitedistriktets høringsuttalelse til 
saker, og vil understreke at det er uheldig at kommunen fortar planregulering av ulovlige 
oppførte hytter, slik at disse i fremtiden skal bli lovlig. Slik fremgangsmåte vil ha en negativ 
signaleffekt, og skape uheldig presedens for lignende saker i fremtiden”.

NRL minner videre om reindriftens rett til flytteleier og til utnytting av beiteland.  Konklusjonen 
fra NRL er at planen som helhet bør trekkes tilbake.

Administrasjonens vurderinger og forslag til eventuelle endringer:

Innenfor det reindriftsfaglige område går NRL og reinbeitedistriktene 17 og 14a mot hele 
reguleringsplanen bl a ut fra generelle forhold knyttet til økt press på området.  Her pekes det på 
større aktivitet både med motorisert ferdsel og i form av turaktivitet på ski.  Dette er et forhold 
som rådmannen har vanskelig for å forstå kan veie spesielt tungt.  Hyttebebyggelsen i Levajok 
har vært uendret siden hyttene ble oppført for 25 – 30 år siden.  Reguleringsplanen legger ikke 
opp til ny hyttebebyggelse og situasjonen i forhold til press mot reinbeiteområdene vil derfor 
ikke endres.  

Den reindriftsfaglige uttalelsen som her må veie tyngst er fra Omådestyret.  Dette organet sier i 
sin uttalelse at de ”vurderer at tiltaket ikke vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften i 
området ettersom bruken som er i dag, videreføres og at det i tillegg ikke skal skje nye tiltak"

Uttalelsene i forhold til reindriftsfaglige forhold tilsier ikke endringer av planforslaget.

E. Kulturminnespørsmål.

Sametinget har i sin uttalelse i hovedsak ingen merknader til reguleringsplanen.  Følgende 
justeringer av bestemmelsene bør imidlertid gjennomføres: 
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• Eventuell flytting av hytte H6 eller andre aktiviteter må ikke føre til tiltak innenfor det 
regulerte kulturvernområdet.

• Bestemmelsen i pkt 3.2 bokstav b bør flyttes til fellesbestemmelsene slik at det derved 
gjøres helt klart at aktsomhetsplikten gjelder all aktivitet i området. 

Finnmark fylkeskommune har i det vesentlige ingen merknader til planforslaget, men ber på 
samme måte som Sametinget om at reguleringsbestemmelsens pkt 3.2.b flyttes til 
fellesbestemmelsene.

Leavvajoga ja Rastegaissa samesiida viser til en utarbeidet kulturminnerapport fra 2007 og 
2008 og uttaler at dette området har vært i sammenhengende bruk av samer i minst 1200 år og at 
hele området er et kulturminnemiljø.

Administrasjonens vurderinger og forslag til eventuelle endringer:

Ansvaret for kulturminneforvaltningen ligger til Sametinget og Finnmark fylkeskommune.  
Sametinget har i hovedsak ingen merknader til planforslaget, men påpeker at det må gjøres noen 
mindre presiseringer i planbestemmelsene, samt at det gjøres en redaksjonell endring i 
bestemmelsene slik at aktsomhetskravet flyttes til fellesbestemmelsene. Fylkeskommunen 
påpeker samme forhold. Dette vil bli ivaretatt.

Leavvajoga ja Rastegaissa samesiida går mot hele planforslaget ut fra et ønske om at hele 
reguleringsområdet må vernes da området har vært i samisk bruk over svært lang tid.  Forholdet 
til kulturminnevernet er ivaretatt av de ansvarlige kulturminnemyndighetene og innspillene gir 
etter rådmannens oppfatning ikke grunnlag for å foreta endringer i forslaget, med unntak av de 
endringer i reguleringsbestemmelsene som er omtalt ovenfor. 

F. Veg og trafikkspørsmål, herunder avkjørsler til de enkelte bygg.

Statens vegvesen, region Nord har flere forhold de ønsker presisert eller endret i plankart og 
bestemmelser:
• Bedre avklaring av begrepene i reguleringskart og bestemmelser hva angår parkeringsplass.
• Bedre avklaring av de tilsvarende begrepene om fellesområde for avkjørsler.
• Presisering av beskrivelsen av vegvesenets brøyting av parkeringsplass (planbeskrivelsen).
• Retting av bestemmelsenes 3.5 om private veier (forveksling av hyttenummer)
• Byggegrense på 30 m fra E6 sin midtlinje.
• Ønske om rekkefølgekrav slik at atkomst og parkeringsareal er sikret før flytting/bygging av 

hytter gjennomføres.
• Ønske om regulerte frisiktlinjer for avkjørslene.

Statens vegvesen har fremmet innsigelse i forhold til hytte H7, da denne hytta på plankartet 
synes å ligge nærmere E6 enn dagens hytte.  Det aksepteres ikke at hytta lokaliseres nærmere 
vegen enn 30 m.  

Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen anbefaler at det lages egne bestemmelser om 
utforming av vegene til hyttene.  Det må i tilfelle avklares om det skal kjøres bil inn til hyttene, 
og i tilfelle settes av nødvendig parkeringsplass.

Veg og parkeringsplass på vestsiden av E6 bør markeres som åpen for offentlig 
ferdsel/parkering, slik at allmennhetens adgang sikres.   
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I tillegg påpeker Fylkesmannen at fritidsbebyggelsen avsettes til byggeområde ikke 
spesialområde.

På samme måte som andre høringsinstanser minner Fylkesmannens miljøvernavdeling om at 
også en privat reguleringsplan burde vært til forhåndshøring.  Det pekes også på 
planmyndighetenes plikt til å vurdere om planen betinger konsekvensutredning.

Levajok fjellstue as ønsker ingen utvidelse av parkeringsplassen på nord-østsiden av E6, men at 
massetaket som ligger ca 200 m fra riksvegen kan tas i bruk som parkeringsplass.  Bedriften 
ønsker også offentlig vedlikehold (brøyting) av parkeringsarealet.

Hytte H5 har ikke fått egen inntegnet avkjørsel.  Det foreligger en skriftlig avtale mellom 
grunneier og hytteeier om slik veirett.  

Det pekes også på at det for noen av de foreslåtte private veger ikke er inntegnet der de i dag er.  
Fra Levajok fjellstues side anbefales det at det ikke tegnes inn veger til den enkelte hytte. 

Administrasjonens vurderinger og forslag til eventuelle endringer:

Når det gjelder veg og trafikkspørsmål foreslås det en rekke tekniske endringer i plankart og 
beskrivelse.  De fleste av disse er helt kurant å rette opp, mens andre forslag har større betydning 
eller er av prinsipiell karakter.  

Vegene i området er i dag private veger, delvis opparbeidet av grunneiere/rettighetshavere og av 
brukere som f eks forsvaret.  Statens vegvesen har over lang tid brøytet et parkeringsareal på 
nord-vestsiden av E6 på senvinteren for å forhindre uønsket/ulovlig parkering av 
turgåere/hytteeiere. Det er fremmet krav om at ”hovedveien” fra E6 med tilhørende 
parkeringsplass, reguleres til offentlig veg for å sikre allmennhetens rett til trafikk til utmarka.  
En slik endring er problematisk da en derved kan etablere en forpliktelse til offentlig 
vedlikehold og drift av veg og parkeringsareal. Det er ikke gitt at kommunen er rede til å påta 
seg et slikt ansvar. 

Vegvesenet har fremmet innsigelse mot at Hytte H7 flyttes nærmere E6 enn dagens plassering.  
Administrasjonen går ut fra at denne bygger på en missforståelse da det ikke er forutsetningen at 
denne hyttas plassering skal endres i forhold til dagens plassering. Det vil bli foretatt 
etterkontroll av at markeringa på kartet samsvarer med dagens plassering.  Ut fra dette vil vi gå 
ut fra at innsigelsen fra Vegvesenet trekkes. Dette vil bli drøftet videre med Statens vegvesen.  

Levajok fjellstues innspill om at parkeringsarealet i området ikke utvides tas til følge.  Det anses 
ikke ønskelig å øke parkeringsarealet. 

G. Andre forhold

Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen har påpekt følgende:

• Selve fritidsbyggene er i plankartet beskrevet som byggeområder, mens bestemmelsene er 
gitt under spesialområde.  Dette bør rettes opp slik at bygningene reguleres til byggeområde 
(fritidshytter).  

Levajok Fjellstue as har i sitt høringsbrev gått relativt grundig inn i den historiske bakgrunnen 
for utnyttinga av reguleringsområdet.  Dette dreier seg både om de landbruksfaglige 
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spørsmålene, som er drøftet under et annet avsnitt, men også i forhold til eierforhold og 
bakgrunnen for de etablerte hyttene. Når det gjelder eierforholdet uttaler bedriften at det i 
planbeskrivelsen framgår at fjellstuas rettigheter er en ”beiterett”.  Dette avvises da dette er en 
festekontrakt hvor retten er vesentlig mer omfattende enn dette.  

Det må gjennomføres nøyaktig oppmåling for å fastsette størrelsen på arealet som reguleres.  
Samtlige bygninger innenfor området må innmåles og kartfestes eksakt slik de er. 

Finnmarkseiendommen har ingen arealer som er direkte berørt av reguleringsplanen, men 
grenser til feltet.  FeFo har ingen merknader til planforslaget. 

I uttalelsen fra Områdestyret i Øst-Finnmark viser styret til at de ikke har merknader til 
reguleringsplanen som sådan, men at de forutsetter at ”det ikke skjer nye tiltak”. Rådmannen 
tolker dette til å gjelde nye hyttetomter, men at de forslag til flytting av tomteplasseringene som 
er vist i planen er kurante.

Administrasjonens vurderinger og forslag til eventuelle endringer:

Rådmannen er enig i Fylkesmannens ønske om at de arealer som er avsatt tilhytter bør betegnes 
som ”byggeområde” med underbetegnelse ”hytter” eller ”fritidsboliger”.  Dette vil bli rettet opp. 

Områdestyrets presisering om at det ikke skal skje nye tiltak i området forstås som sagt slik at 
det ikke skal etableres nye tomter.  Det er allerede i plandokumentet vist at 4 av de 7 hyttene kan 
få en plassering som er forskjellig fra dagens.  Hyttene flyttes ut av randsonen mot Leavvaohka. 
I tillegg er det i reguleringsbestemmelsene satt en grense på 120 kvm total bebyggelse pr tomt. 
Dette kan for noen av hyttene bety mulighet for utvidelse.  Det er en betingelse for en slik 
utvidelse at hyttene plasseres på den plassen som reguleringsplanen beskriver.  Dette betyr altså 
at ingen av de 4 hyttene som ligger langs Leavvajohka kan regne med å få tillatelse til utvidelse 
før de er flyttet inn dit reguleringsplanen fastsetter tomteplasseringa.  
 

Levajok fjellstues merknader om eiendomsforholdet viser at disse forholdene er komplekse.  I 
reguleringsbeskrivelsene er begrepet ”beiterett” benyttet, og det er naturlig at dette endres slik at 
det beskrives på samme måte som i festekontrakten. 

Når det gjelder eiendomsforhold forøvrig påpeker rådmannen at slike forhold i liten grad har 
betydning for kommunal arealplanlegging.  Et område som reguleres til f eks til hytter og som 
ligger på privat grunn, gir grunneieren ingen plikt til å tillate slike bygg.  Hvis grunneieren eller 
andre med tilsvarende rettigheter skulle ønske å få fjernet hytter fra sin eiendom, vil en slik 
prosess være helt uproblematisk for kommunen som arealplanmyndighet.  Dette er et 
privatrettslig forhold som må avklares mellom de private partene. Det er heller ingen plikt for 
kommunen å gjennomføre ny oppmåling av de arealene som det lages plan for. Disse 
synspunktene gir derfor ikke noe grunnlag for å avvise planen eller endre denne.
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
GNR 3 BNR 2, LEVAJOK.

I

Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor 
en sone i arealplan for Tana kommune betegnet som Landbruks-, Natur- og Friluftsområde.
I de tilfeller denne reguleringsplanen avviker fra bestemmelser som er gitt i kommuneplanens 
arealdel går reguleringsplanen og bestemmelsene her foran.

II

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 26 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte 
området.

III

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 25 er området regulert til:
1.0 LANDBRUKSOMRÅDER.
1.1 Område for jordbruk

2.0 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER.
2.1 Europavei (E6).

3.0 SPESIALOMRÅDE.
3.1 Friluftsområde (F).
3.2 Kulturvernområder (K).
3.3 Parkeringsplass fellesavkjørsel (P).
3.4 Private veier

IV

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 26 gis følgende bestemmelser om bruk utforming av 
arealer og bygninger innenfor planområdet:

1.0 LANDBRUKSOMRÅDE.
1.1 Område for jordbruk

a) Området kan benyttes til alle ordinære jordbruksformål og holdes oppdyrket til 
slike formål.

b) Jordbruksarealet er innmark og kan holdes inngjerdet.

2.0 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER.
2.1 Europavei (E6).

a) Eksisterende avkjørsler opprettholdes.
b) Bygging av nye avkjørsler fra E6 innenfor planområder tillates ikke.

.
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3.0 SPESIALOMRÅDE.
3.1 Friluftsområde (F).

a) Innenfor friluftsområdet F er regulert plass til syv hytter, H1, H2, H3, H4 og 
H5, H6, H7. Hyttene H1, H2, H3 og H6 er gitt ny plassering utenfor et 
restriksjonsområde 50 meter fra Leavajohkka. Det vil for den enkelte av disse 
hyttene bli påvist eksakt plassering av punktfestet.

b) Hytter eller andre byggverk som blir liggende innenfor det regulerte 
bevaringsområde for landskap og vegetasjon kan ikke utvides eller ombygges 
og heller ikke gjenoppføres etter eventuell riving eller omfattende skade.
Bygget må da flyttes til det i reguleringsplanen anviste sted.

c) Etter søknad kan tillates oppført konstruksjon og utstyr som har naturlig 
tilknytning til området, så som rasteplass / bålplass, stier, etc., når disse etter
myndighetenes skjønn ikke er til hinder for områdets bruk som friluftsområde.

d) Friluftsområdet kan benyttes som beite for husdyr.

3.2 Kulturvernområder (K).
a) I områdene K er det registrert ulike kulturminner som er fredet/ automatisk 

fredet i henhold til Kulturminneloven § 4.
b) Innenfor områdene K er det ikke tillatt med noen form for bygging, 

terrengbearbeiding eller aktivitet som kan skade områdets formål som 
kulturvernområde. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, 
eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. Skulle det 
likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 
om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter 
at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

3.3 Bevaringsområde – landskap og vegetasjon
a) Innefor dette restriksjonsområde er det ikke anledning til å oppføre bygninger 

eller gjennomføre inngrep eller tiltak som kan skade landskapsformer eller 
vegetasjon.  Unntatt fra dette er varsom sikring mot slitasje eller annen skade 
ved lovlig trafikk eller opphold. Dette kan være forbedring av eksisterende 
stier, benker og sitteplasser, bål-/grillplass eller liknende innretninger.  

3.4 Parkeringsplass (P).
a) Eksisterende parkeringsplass P med eksisterende avkjørsel opprettholdes med 

tilgang for allmennheten og hytter H1,H2,H3, H4,H5.
b) Vei gjennom planområdet som går videre mot Rastigaissa anses som felles 

avkjørsel hvor allmennheten også har tilgang.

3.5 Private veier
a) Privat vei til hytte H1
b) Privat felles vei til hytter H2, H3
c) Privat felles vei til hytter H6, H7

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 26 gis følgende FELLESBESTEMMELSER for det 
regulerte området:
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a) Eksisterende hytter innenfor det regulerte området tillates utvidet til et 
maksimalt byggeareal på 120 m2, inkludert uthus, badstu og utedo. Retten til 
utvidelse gjelder ikke bygninger innenfor det område som er nevnt i pkt 3.3.

b) Alle nye bygninger tillates oppført i én etasje.
c) Taket på nye bygninger skal ha sadelform, med takvinkel mellom 12 og 27 

grader.
d) Til toalettavfall skal det nyttes utedo eller biologisk klossett. Toalettavfall må 

ikke medføre forurensinger.
e) Alt avfall/søpppel skal i utgangspunktet tas med hjem/fraktes til offentlig 

godkjent tømmeplass/avfallsselskap.
f) Innenfor planområdet er det ikke tillatt å hensette mobile boinnretninger i 

lengre tid enn det FRILUFTSLOVEN tillater.
g) Etter at denne planen er vedtatt/stadfestet, er det ikke tillatt med bygging eller 

drift som er i strid med planen.

Vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Fast utvalg for plansaker 21.8.2008
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Deanu gielda – Tana kommune
Rådmannen

Referanse Dato

2007/2352-9 25.08.2008

REGULERINGSPLAN FOR GNR 3, BNR 2 LEVAJOK -
PLANBESKRIVELSE

ORIENTERING
Bakgrunnen for reguleringsplanen er behov for regulering av området iht. til den endrede bruk 
som er gjort i løpet de siste 30-40 år, regulering av eksisterende hytter i området, samt å få 
avklart forhold i tilknytning til vei og parkering.

Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor en 
sone i arealplan for Tana kommune betegnet som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-
område). I det område som reguleres vil kommuneplanens arealdel ikke gjelde.

Planen er utarbeidet av hytteeiere og grunneier og AltaKart har bistått med utarbeidelse av 
kartgrunnlaget.

Konsekvensen av planforslaget vil være at eksisterende hytter blir regulert inn i kommunes 
planer. Samtidig vil planforholdene mht. adkomst, og parkering bli ordnet for hele området. 

Tiltaket vil medføre noe øket trafikk og mer virksomhet innenfor området, og da spesielt i en 
kortvarig flytte /byggeperiode. På den annen side vil planen bidra til større forutsigbarhet og 
trygghet i forhold til fremtidig bruk av området, for fester, allmennheten og for dagens hytteeiere.
Det legges til rette for allmennhetens bruk av eiendommen ved parkering og gjennomgang til 
bl.a. Levajokka, merket tur sti til Rastigaissa og Tanaelva.

GRUNNEIERE, FESTER OG AREALER
Tiltakshaver er hytteeiere, grunneier. Grunnen til planområdet eies av et sameie bestående av 
hytteeiere i hytter merket H1,H2, H6 H7. Konsesjonsspørsmålet til eiendommen er under 
behandling og eiendommen er tinglyst på Levajok Villmarksstue AS. Levajok Villmarksstue 
samtykker i planforslaget.

Eier av hytte H3 har tinglyst rett til å ha hytte på eiendommen gjeldende i 30 år regnet fra 1993.
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Levajok Fjellstue AS overtok i 2003 festekontrakt for beiterett på området. Festekontrakten har 
en varighet fra 1993 og i 99 år Selskapet har ingen bygninger på området. 

PLANOMRÅDET
Planområdet er på 99 da, og ligger nord og syd for E6 på østsiden av Levvajoka, med Tanaelva 
som sørlig grense. Avstanden til Tana bru er ca 100 km, og til Karasjok ca 80 km. Det er ca 4 km 
til Levajok Fjellstue. Eiendommen grenser til FeFo’s eiendommer og til elv.
Området ligger i syd-vestskråning ned mot Levajoka og Tanaelva.

Ca 8 da av planområdet nord for E6 er delvis opparbeidet og gjødslet beite. Delen av området 
som ligger mot Tanaelva og Levvajoka er slak og består av flomål med stein, utmark og 
lyngmark. I nordlige del av området er det en stigning. Vegetasjonen består av bjørk, lauvskog 
og gress/lyngmark/viekratt. Fra en kilde nord for E6 i området renner det en liten bekk ned til 3 
små dammer/vann med myr/siv/krattområde mellom.

Det er i dag 7 hytter i området som forutsettes regulert inn på festede tomter.

5 av hyttene i området er i lokalisert til delen av eiendommen som er nord for E6. Det er anlagt 
en kjørevei rett gjennom planområdet, til et masseuttak på Finnmarkeiendommens grunn, og 
veien fortsetter i en merket sti opp mot Rastigaissa. Veien er tilgjengelig for alle. Veien 
opprettholdes i sin nåværende form.

Det er opparbeidet en felles parkeringsplass, som vedlikeholdes /brøytes av veivesenet.
Parkeringsplassen er i planforslaget foreslått utvidet, da den i dag særlig på vinterstid er noe liten. 
En utvidelse må skje i samarbeid med vegvesenet.
Det er ført frem strøm til 6 av hyttene ved jordkabel/stolper. Eksisterende avkjørsler til E6,
forutsettes opprettholdt. Det er stopler med kabel på sørlige del av planområdet antagelig til 
strøm.

PLANFORSLAG
Det er forutsatt eksisterende stier/veier fra E6 og parkeringsplassen frem til de enkelte hyttene 
opprettholdes. 

Som do løsning anbefales biodo, men utedo tillates også.

Reguleringsformål
Planområdet er regulert til følgende formål:

1.0       LANDBRUKSOMRÅDE
1.1 Jordbruk

2.0 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER.
2.1 Europavei (E6).
2.2 Parkeringsplass (P).

3.0 SPESIALOMRÅDE.
3.0 Friluftsområde (F)
3.1 Kulturvernområder (K).
3.2 Fellesområder
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Parkeringsplass
Avkjørsel

Privat felles avkjørsel til hytter H2, H3
Privat felles avkjørsel til hytter H6, H7

3.3 Privat vei til hytte H1

3. Spesialområde. Friluftsområde 
De arealene som ikke er regulert til andre formål er regulert til friluftsområder. Det forutsettes at 
det kan anlegges/ benyttes eksisterende veier/gangstier til hyttene, og mindre fellesanlegg som 
bål plasser og lekeplasser kan etablerers innenfor friluftsområdene.

3.1 Spesialområde Friluftsområde
Byggeområdene omfatter punktfester for hytter, markert med firkant.

Bebyggelse skal plasseres slik at de danner gode, avskjermede uterom, og innenfor en radius på 
25 m fra tomtepælen. 

Eksisterende hytter som i dag ligger innenfor 50 meters grense fra Levajokka foreslås flyttet 
utenfor 50 meters grensen slik at det bevares et fritt belte langs elvestrengen, da kantsoner 
generelt har stor verdi for landskap og biologisk mangfold, samt allmennhetens ferdsel. Dersom 
hytteeierne blir pålagt å flytte hytter ved behandling av reguleringsplanen har hytteierne i hytte 
H1, H2 og H6 akseptert flytting.

3.2 Spesialområde kulturminner
Etter initiativ fra tiltakshaver befarte Sametinget i juni 2007 planområdet. Automatisk fredede 
kulturminner ble funnet og det er på den bakgrunn innarbeidet spesialområder i planen, og 
reguleringsbestemmelser som samsvarer med anbefaling fra Sametinget.

ROS-VURDERING
Det er foretatt en ROS-analyse i forbindelse med planleggingen. Analysen er foretatt etter 
Direktoratet for sivilt beredskap (DSB`s) manualer og veiledere. Analysen tar kun utgangspunkt i 
ting som man forventer kan skje i fredstid.

ROS-analysen bidrar til planlegging og tiltak for å skape et trygt og godt miljø og har beredskap 
for effektivt å møte kriser. Dette forutsetter blant annet kjennskap til risikofaktorer for liv, miljø 
og materielle verdier. Det forutsetter videre kjennskap til egne sterke og svake sider knyttet til 
evne og mulighet for å forebygge at uønskede hendelser inntreffer og evne til å redusere 
skadevirkningene av de uønskede hendelser som faktisk skjer. 

I selve analysen benyttes en del sannsynlighetsbegreper. I tabellen nedenfor er disse begrepene 
forklart nærmere (jf. norm for sannsynlighet og konsekvens, Direktoratet for sivilt beredskap):

Begrep Forklaring
Usannsynlig Ikke aktuelt i denne sammenhengen
Lite sannsynlig Sjeldnere enn én hendelse pr 10 år
Mindre sannsynlig Én gang pr 10 år eller oftere
Sannsynlig Én gang pr 5 år eller oftere
Meget sannsynlig Én gang i året eller oftere
Svært sannsynlig Ti ganger i året eller oftere
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Det brukes også en del konsekvensbegreper i analysen. I tabellen nedenfor er også disse 
begrepene forklart nærmere (jf. norm for sannsynlighet og konsekvent, Direktoratet for sivilt 
beredskap):
Begrep Menneskelig 

liv og helse
Miljø

(jord, vann, luft mm)
Ufarlig Ingen personskade. Ikke 

sykefravær
Ingen forurensing av omgivelsene

En viss fare Skade som fører til kortere 
sykefravær

Mindre «uregelmessighet» som påviselig ikke 
forårsaker skader på dyreliv eller flora

Farlig En alvorlig personskade eller 
fraværskade på flere

Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake 
lokale uregelmessigheter

Kritisk Kan resultere i død for én person Utslipp til vann luft eller jord som kan forårsake 
lokale skader

Katastrofalt Kan resultere i mange døde Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake 
varige skader

Det er foretatt en risikovurdering tilknyttet forskjellige problemstillinger som kan tenkes å være 
aktuelle i tilknytning til hytteområder i Gnr 2 bnr 3 i Tana kommune. I denne analysen er 
følgende vurdert;

- hvilke uønskede hendelser som kan oppstå

- hvor sannsynlige de er

- konsekvensen av slike hendelser

- hvilke tiltak som kan motvirke risiko og skadeomfang

Mulige uønskede hendelser:
Potensielle risikoområder Sannsynlighet Konsekvensvurdering
a) Trafikkstøy Lite sannsynlig Ufarlig
b) Trafikkstøv Lite sannsynlig Ufarlig
c) Trafikkulykker Mindre sannsynlig Farlig
d) Snøras Usannsynlig Kritisk
e) Jord-/leirras (geoteknikk) Usannsynlig Farlig
f) Flom Meget sannsynlig En viss fare
g) Høyspentlinjer/kraftlinjer Usannsynlig Ufarlig

For hvert risikoområde beskrives/ vurderes:
- planområdet i forhold til det gitte risikoområdet

- konsekvensvurderingen i forhold til sannsynligheten

- evt. skadebegrensende tiltak (og om disse kan ivaretas gjennom planen)

- evt. behov for ytterligere analysering.

a) Trafikkstøy

Planområdet er lokalisert i nærheten av E6, men hyttene er plassert relativt langt fra 
vegen. Derfor vurderes ikke støy som noe problem for disse. Trafikkmengden i området 
såpass lav at trafikkstøy ikke vurderes til å være noe problem.

b) Trafikkstøv
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Vurderes som lite sannsynlig på grunn av den lave trafikkmengden i området. 

c) Trafikkulykker

Det er vurdert som mindre sannsynlig at det skal oppstå en trafikkulykke innenfor 
planområdet, og det er etter vår vurdering lite sannsynlig at en evt. trafikkulykke kommer 
som en konsekvens av planforslaget.
Av trafikksikkerhetsmessige grunner legges det ikke opp til nye avkjørsler langs E6. Vi 
mener planforslaget bidrar til en tydeliggjøring av hvilke atkomstveier/ avkjørsler og 
parkeringsplasser som kan benyttes i framtiden. Det er gjort tiltak for å bedre sikten. 

d) Snøras

Det foreligger ikke raskart for området, men på bakgrunn av de opplysninger vi sitter inne 
med, er det ikke noe som tyder på at det har forekommet ras i de områder hvor det 
foreslås hytter. Området anses lokalt ikke for skredfarlig, verken med tanke på stein- eller 
snøras. Vi mener på bakgrunn av disse opplysningene at regulering av eiendommen er 
forsvarlig. Vegetasjonen (trærne) i området tyder videre på at det ikke er snakk om 
rasfare. 

e) Jord-/leirras (geoteknikk)

Det er ikke gjennomført konkrete grunnundersøkelser i tilknytning til reguleringsarbeidet, 
og det foreligger ikke Kvartærgeologisk kart for området. 

f) Flom

Det foreligger ikke flomkart for området.
Planområdet berøres både av flom i Levvajokka og Tana. 
Hytte H6 flyttes innenfor 50 meters grense til Levajokka for å eliminere faren for 
utglidning på grunn av erosjon. Hytter H1 og H2 og H3 vil bli adskillig mindre utsatt for 
flom ved flytting utenfor 50 meters grensen fra Levajokka. Videre er H1-H3 plassert slik 
at en evt. flomvannføring i Levvajokka er tatt hensyn til. Dette er beskrevet tidligere i 
planbeskrivelsen.
Tanaelva og Levajokka har størst vannføring under vårflommen og går da over store deler 
av eiendommens som ligger syd for E6. 
Det er av vegvesenet igangsatt sikringstiltak for å hinder at elveløpet i Levajokka graver 
ut fundament på brupilar på planforslagssiden. REndring av elveløpet vil etter all 
sannsynlighet ha konsekvenser for flom på sydligste del av området for planforslaget.
Beliggenheten til flytting av hytter vurderes som akseptabel mht. eventuell flomfare og 
grunnvannsnivået i området.

g) Høyspentlinjer/kraftlinjer

Såvidt vites er det ikke høspentlinje innenfor planområdet.

FORVARSLING. INNKOMNE ANMERKNINGER.
Reguleringsplanen er forvarslet i dagbladet Finnmarken 9.juli 2006.

Det er ikke mottatt anmerkninger, eller andre henvendelser. 
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REINBEITEDISTRIKT 17
v/Leder John Idar Anti, Juhana Rastusgeaidnu ♦ 9730 KARASJOK

Mobil 482 37 846 ♦ BANKGIRO 4901 13 96290 ♦ Org.nr 988 411 515

Dato: 20.10.2008

Deanu gielda- Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR 3, BNR 2 -
LEVAJOK , TANA KOMMUNE
Det vises til brev av 28.08.08.

Reinbeitedistrikt 17 som part i saken vil komme med følgende uttalelse til saken;

Reinbeitedistriktet er helt i mot at det foretas regulering til fritidsbebyggelse i området.
Det kreves at de ulovlige oppsatte hytter nedrives og fjernes fra området.

Reinbeitedistriktet mener bestemt at denne reguleringsplanen medfører endret bruk av utmark
i Leavvajohka områder og det vil spesielt være til stor skade og ulempe for reindrifta i
Leavvajohka områder i fremtiden. Og distriktet forlanger at Tana kommune behandler dette
forslaget til reguleringsplanen også i lys av Finnmarkslovens § 4 og 5.

Reinbeitedistrikt 13 foreslår at Tana Kommune tildeler eierne av disse ulovlige byggverkene
hyttetomter i eksisterende hyttefelt ved Borsjohka som ligger bare 8 km etter riksvei 6 mot
Tana, fra eiendommen gnr 3. bnr 2 i Leavvahohka. I den sammenheng fremgår det i planfor-
slaget at flesteparten av eksisterende hytter er forutsatt skal flyttes pga nærhetene til vassdrag.

Reinbeitedistriktet anmoder at Tana kommune, Fylkesmannen i Finnmark, Sametinget,
Områdestyret for Øst-Finnmark, FEFO og Finnmark Fylkeskommune samt Norske
Reindriftssamers Landsforbund avviser denne reguleringsplanen i henhold til
Finnmarkslovens § 4 og 5.

Begrunnelse;
A. Bruken av området er ulovlig og har vært ulovlig gjennom de siste 25 - 30 år siden

hyttebyggene er kommet etter hvert. Det er siden 1983 oppført om lag 24 ulovlige
byggverk på eiendommen 3/2 i Leavvajohka. Største del av byggverkene er oppført
mellom 1998 og 2005. Trafikken fra disse ulovlige hyttene har allerede til nå påført store
ulemper for reindrifta i Leavvajohka områder.

B. Området Levajok-munningen et meget viktig knutepunkt i reindriftssammenheng. Det
omkringliggende området har meget høye fjellpartier med Rastegaisse som høyeste på
1066 m. Og tradisjonelt fra gammel tid og til den dag i dag, benyttes ferdselsårer fra
Levajok og oppover den meget trange passasjen mellom Njirravarri og Saraskaidi pkt 349.

C. Fra Levasjok-munningen skjer transport fra/til fjellet både om våren og høsten under
reinflytting, reinsamlinger mv. Reindriften har fast avlastingsplass for rein midt i dette
planlagte området, reinsdyrene som blir transportert til denne faste avlastingsplassen fra
februar og utover våren er som regel i dårlig form, og dermed må de ikke forstyrres av
trafikk, støy og hunder i deres vandring til fjells mot sommerbeitet ved Leavvajohka.
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D. Det foregår omfattende snøskutertrafikk til den ulovlige oppførte og utvidede hytta ved
Geaidnojavri fra de ulovlige hyttene i Leavvajohka. Geaidnojavri ligger vest for
Rastegaisa om lag 15 km fra Leavvajohka.

E. Det foregår også snøskutertrafikk fra de ulovlige hyttene til Leavvajavri og også etter
Darjohka og videre mot Borsivassdraget. Og om vinteren foregår den omfattende
snøskutertrafikken tvers igjennom tradisjonelle flyttetraseer og beiteområder som Rbd 13 i
dag har lovlige beiterettigheter til.

F. Eierne av disse ulovlige byggverkene som står bak denne reguleringsplanen driver også
med omfattende preparering av skiløyper i flyttetraseer og i de tradisjonelle beiteområder
for rein ovenfor Leavvajohka .Velforeningen i Leavvajohka annonserte i aviser vårvinter
d.å. om at de til og med har preparerte løyper i fjellområdene ovenfor Leavvajohka.

G. Reindriftsutøvere har ved flere anledninger påtruffet personer fra disse hyttene, som
regelrett har kjørt inn og igjennom reinflokkene til reinbeitedistrikt 13 med snøskutere
ovenfor Leavvajohka, i Geaidnojavri og i Borsi områder, og denne ulovlige trafikken

forstyrrer reinen på lovlig beite.

H. Reinbeitedistrikt 13 som har lovlig beite om høsten og vinteren inne på distrikt 17, har en
spesielt smal flyttepassasje fra sommer og vinterbeiter ved Leavajohka, ovenfor der dette

hyttefeltet planlegges nå. Passasjen er på det smaleste 4 km. Flytteleiene går fra sør-vest
via Saraskaidi og Levajohka både nord og sørsiden av Bodusvarri(340) og videre mot

Gottevarri . Den østligste flytteleie går helt ned i Levajokmunningen.

1. Reinbeitedistriktsgrenser ble endret i år 2005 av Reindriftsstyret, og den nord-østlige

grense ble da flyttet lenger øst til Levajokmunning og deretter nordover langs Darjohka på
høyde med Gottevarri, så rett vestover til Rastegaissa topp og videre vestover. Rbd 17 er

kjent med at Rbd 13 planlegger å etablere et slaktegjerdeanlegg i Darjohka-dalen om lag
3-4 km fra Levajok -munningen. Og Rbd 17 vil i den forbindelse komme til å søke staten
om tillatelse å oppføre en gjerdekorridor fra slaktegjerdet og ned til Levajok-munningen.

Gjerdekorridoren benyttes til å drive slakteflokk ned til bilvei for videre biltransport til
slakteriet . Og opplastningsanlegg lokaliseres ved bilveien nede i elvemunningen.
Kartbilag følger i vedlegg vedrørende pkt D-og E

J. Legalisering av de omfattende ulovlige byggverk som er oppført på eiendommen vil
ytterligere øke ulempene for reindriften i Leavvajohka områder i fremtiden, i tillegg til
dagens forstyrrelser som de ulovlige brukere av området har medført reindriften.

Med hilsen

John Idar Anti / distriktsleder

Vedlegg; Kartbilag

ltu 11

Kopi;
Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 VADSØ
Sametinget, 9730 Karasjok
Områdestyret for Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
FEFO, 9700 Lakselv
NRL, Postboks 508, 9255 TROMSØ
Karasjok Flyttsamelag, Postboks 64, 9735 Karasjok
Reinbeitedistrikter 14A og 13, Karasjok
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AdvokatJørn Eikanger AS
Medlem av Den norske advokatforening

I kontorfellesskap med advokatene Line Hammari og Kjetil H. Nilsen

Tana kommune
Rådhusveien 3
9545 Tana

Alta,23. oktober 2008

Vår ref.: 1355 ]E/ja
VEDR REGULERINGSPLAN FOR GNR 3 BNR 2 I TANA KOMMUNE

Jeg representerer Levajok Fjellstue AS i forbindelse med kommunens høring av
privat forslag til reguleringsplan for ovennevnte eiendom.

Levajok Fjellstue AS vil motsette seg et privat reguleringsforslag for nevnte eiendom.
Det er i seg selv oppsiktsvekkende at planen fremmes av andre enn grunneier eller
fester av eiendommen.

Levajok Fjellstue AS fester hele eiendommen. Med unntak for jakt og fiske, har
Levajok Fjellstue AS således den fulle rådighet over eiendommen. Levajok Fjellstue
AS aksepterer ikke reguleringsforslaget. Reguleringsforslaget griper inn i den
rådighet som Levajok Fjellstue AS har i henhold til festeavtalen. Det kan ikke
aksepteres. I så måte gjør jeg oppmerksom på at vedtakelse av planen ikke vil
forandre noe på den faktiske bruk som i dag foregår. Planen har i så måte ingen
privatrettslige virkninger. Skal planen rent faktisk gjennomføres, må det skje ved
skjønn etter plan- og bygningslovens § 32. Som kjent krever ekspropriasjon til
fordel for private interesser, samtykke fra departementet. Vi vil også overfor
departementet protestere mot at slik tillatelse gis om kommunen godkjenner planen.
Vi vil også komme til å protestere mot at vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt. Det
vil i så måte bli gjort gjeldende at flytting av hytter oppført uten byggetillatelse, ikke
kan gi grunnlag for ekspropriasjon, for derigjennom å gjøre de lovlige.

Når det gjelder selve planforslaget, er dette mangelfullt, og jeg viser her til eget brev
fra Levajok Fjellstue AS. Registreringen av dagens situasjon er mangelfull. Dette
medfører at forslaget heller ikke gir en god nok beskrivelse av de inngrep forslaget
medfører for fester.

eikangei ,alta-advokatene.no • Org. nr. 989 187 562 MVA
Apotekgården • Postboks 1043, 9503 Alta

Tlf 78 43 56 33 • Fax 78 43 62 10
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AdvokatJørn Eikanger AS

Jeg ser det som uheldig at man nå på mangelfullt grunnlag, skal vedta en
reguleringsplan, bare for denne eiendom. Kommunen burde heller ta initiativ til å få
utarbeidet en reguleringsplan for hele Levajok.

2
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Levajok Fjellstue AS, 9826 Sirma

MOTTATT

2 7 OKT 2008
Tana Kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

21. oktober 2008

Vedr. planforslag for gnr 3, bnr 2, Levajok, Tana Kommune

Vi viser til tilsendte private reguleringsforslag for nevnte eiendom.

Levajok Fjellstue har detaljert gjennomgått forslaget. For å klargjøre vårt syn på
saken, har vi valgt å gi tilbakemeldingene i følgende kapitler:

1. Status Dags Dato og vår konklusjon
2. Innsigelser til Saksbehandlingen
3. Feil og manglende fakta i planutkastet

Med hilsen

Dag Smith-Meyer
Levajok Fjellstue as
Styreleder

Kopi: Advokalt Jørn Eikanger

1/5
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Levajok Fjellstue AS, 9826 Sirma

1. Status Dags Dato og vår konklusjon

Levajok Fjellstues festekontrakt og konsesjon
Planforslaget omtaler LF's festekontrakt til å være begrenset til en beiterett hvilket er feil.
LF fester gnr/bnr 3/2. Område er i dag definert som LNF område og brukt til hestebeite. To store
områder er inngjerdet oppdyrket/kultivert innmark. LF har konsesjon for landbruksdrift uten vilkår.

Historikk om hyttene og belastning av område
Området gnr/bnr 3/2 har siden 1898 vært disponert av Levajok Fjellstue til landbruksformål. Området
ble også på 70 tallet benyttet til sommerleirer for barn. Enkeltpersoner, fikk etter samtykke med Ivar
Hauge, sette opp hytte på området.
Beite mellom E6 og Tanaelva er LF's desidert beste hestbeite, med variert kulturlandskap, godt
engbeite og naturlig tilgang til vann. Hyttene på dette området beslaglegger og belaster stadig mer av
dette beite. Hytteeierene arrangerer sommerleir og belaster området med bilkjøring, hugst og andre
aktiviteter, på tross av henstilling fra FL om å innstille dette.

LF driftsform og behov for beite
LF har i dag største delen av sin inntekt fra heste- og riderelatert virksomhet. LF har et stadig økende
behov for beite og disponer også nabogårdens jorder. Området gnr/bnr 3/2 er av stor betydning for
LF's næringsvirksomhet.

Helhetlig reguleringsplan
LF har siden 2006 i møte med Tana Kommune ønsket en reguleringsplan for Levajok i sin helhet
velkommen. Det ble alt da presisert fra LF at en delregulering for området gnr/bnr 3/2, som senere kan
gi konsekvenser for resten av området, er uønsket.

Forslaget til reguleringen av gnr /bnr 3 /2 avvises i sin helhet da
planforslaget ikke omfatter hele Levajok . Planen omdefinerer
verdifullt landbruksområde som i dag er brukt til næringsformål, til
spesialområde . En god del av de fakta som er lagt til grunn for
planforslaget er feil.
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Levajok Fjellstue AS, 9826 Sirma

2. Innsigelser til Saksbehandlingen:

"Levajok Vel v/IA, en sammenslutning av rettighetshaverne ". Kan Levajok Vel være
rettighetshavere uten å ha konsesjon? Konsesjonen søkes av Odd Sveegaard, som privatperson, og
ikke som representant for Levajok Vel. Levajok Villmarksstue samtykker i planforslaget, men de er
tydeligvis ikke med som tiltakshaver.

"høringsparter ": Uteglemt : Reinbeitedistrikt 13, Timo Tenni (eier 50% av H5), Hans Mikkelsen, eier
nabotomt.

"Forvarsling innkomne anmerkninger:
Reguleringsplanen er forvarslet i dagbladet Finnmarken 9 .juli 2006 . Det er ikke mottatt
anmerkninger eller henvendelser."

Dette er ikke riktig. LF har deretter gjentatte ganger, skriftlig og muntlig henvendt seg til Rådmannen i
Tana og bedt om å få tilsendt planforslaget (senest høsten 2007).

LF tok også initiativ til et møte med assisterende rådmann Kjell Nilsen 14 /7 2006. Av protokoll fra
møtet fremkommer følgende:

• Kommunestyret er orientert i saken, ser et behov for en reguleringsplan for Levajok, og har bedt
om en planstatus. Tana kommune ønsker primært en helhetlig reguleringsplan for hele Levajok.
En delregulering med utskillelse av tomter kan sette presidens for den totale planen. Tana
kommune har kapasitetsproblemer vedr. utarbeidelse av reguleringsplaner og kan ikke nå si når
plan for Levajok kan gjøres.

• Grunneier og enkelte av hytteeierene har meddelt kommunen at de ønsker å fremme et privat
reguleringsforslag med utskillelse av tomter.

• Kommunen oppfordrer alle parter i saken til å forsøke å enes om en felles planløsning.

LF har heller ikke blitt kontaktet av Levajok Vel vedr utarbeidelse av planforslaget.

Derimot har Anne Margrete Krohg og Dag Smith-Meyer, som hytteeiere, blitt forespurt om å delta i
delreguleringen omfattende kun nå foreslåtte område. De samme personene er delansvarlige for
driften ved LF. De har avslått deltagelse, med begrunnelsen at de først og fremst ønsker saken belyst
fra selskapet LF AS side, dvs. en plan for hele Levajok, og ivaretakelse av virksomhetens interesser
ihht konsesjon og næringsdrift. LF ønsker ikke en delregulering som senere kan gi konsekvenser for
øvrige arealer der Levajok Fjellstues driver næring.

Av 1.gangs behandlingen fremkommer det videre:
"Selv om planarbeidet er utført av den private parten så har det vært gitt gjensidig informasjon
og råd om ulike forhold knyttet til planarbeidet".

Det overrasker oss at Tana Kommune ikke har involvert LF i saken før 1. gangsbehandlingen, da LF
gjentatte ganger har etterlyst status i dette arbeidet. LF, som fester av bruksretten og næringsutøver,
burde på et langt tidligere stadiet vært koblet på saken av kommunen. LF ser med bekymring på at
kommunen kun arbeider med en interessepart i saken. Mange av de mangelfulle opplysninger som i
dag ligger til grunn for gjeldende vedtak ved førstegangsbehandling, kunne da vært rette opp i.

LF ønsker Planutvalgets omtalte oppmåling, karttegning og befaring velkommen. Det er nødvendig at
dette skjer på barmark.
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Levajok Fjellstue AS, 9826 Sirma

3. Feil og manglende fakta i planutkastet:

"Levajok Vel v/IA, en sammenslutning av rettighethaverne".
Kan de være rettighetshavere uten å ha konsesjon? Konsesjonen søkes av Odd Sveegaard, som
privatperson, og ikke som representant for Levajok Vel. Levajok Villmarksstue samtykker i
planforslaget, men de er tydeligvis ikke med som tiltakshaver.

"høringsparter"
Uteglemt: Reinbeitedistrikt 13, Timo Tenni (eier 50% av H5), Hans Mikkelsen, eier nabotomt.

"Forutsetter fortsatt LNF område"
Ingen bruksendring, i dag i sin helhet en landbrukseiendom. Dette må også fremgå av kartet, ikke

som inntegnet spesialområde.

"tiltaket vil medføre ... en kortvarig flytte /byggeperiode".
Hytte H7 er tegnet feil på kartet og ligger innenfor 100m sonen til Tanaelva, ca 70 meter fra
vannkanten. Det et er 13 bygg som skal flyttes. Resultatet av dette er store åpne arealer (sår i
naturen) og sterkt å forringe bruksegenskapene til landbruksformål (hestebeite).

"LF overtok festekontrakt for beiterett på området."
Levajok Fjellstue fester eiendommen som landbrukseiendom uten begrensninger med konsesjon. LV
fremstiller LF festerettigheter feil ved å begrense rettigheten kun til en servitutt omfattende beiterett.

beskrivelsen av planområdet må det beskrives at område grenser til Hans Mikkelsens jorder som LF
disponere. Eiendommen gnr/bnr 3/2 er derfor for LF en forlengelse av det totale driftsområdet.

"Planområdet er på 99 da". Hvem har målt opp dette? Annet sted står der at ca 99 da. Nøyaktig
oppmåling er nødvendig.

Beskrivelse av "Hestebeite ": " er slakt og består av flomål med stein , utmark , lyngmark.
Vegetasjonen består av bjørk , lauvskog og gress /lyngmark /viekratt . Dette området er inngjæret
innmark som tidligere delvis har vært oppdyrket. Størsteparten av området er ikke flomål, men
produktivt godt beiteland som flere ganger har vært pløyd og gjødslet. Dette beitet er LF beste og
største enkeltbeit, spesielt fordi hestene her har naturlig tilgang til vann.

"Ca 8 da er delvis opparbeidet og gjødslet beite ". Dette er ordinært dyrket mark , pløyd og sådd
senest 2006. Området har god bonitet og er aktuelt til dyrking av vinterfor.

Alle bygg må telles inn og tegnes eksakt der de er. Det er i dag totalt 20 bygg tilknyttet disse 7 hyttene.
Et kart over området hvor alle disse er inntegnet slik de ligger i dag må lages og legges som grunnlag
for en fremtidig plan.

Parkeringsplassen trenger ikke utvides da masseuttaket nå også benyttes til parkeringsplass. LF har i
brev til kommunen bedt om at denne gjøres til permanent parkeringsplass og holdes brøytet vinterstid.
Eksisterende parkeringsplass er fylt enkelte dager i påsken. Trengselen skyldes også at plassen bare
brøytes delvis. Brøyting av hele plassen, i tillegg til plassen i masseuttaket, gir mer enn nok parkering.
Området rund dagens parkeringsplass er fremtidig potensielt nytt beiteland og utvidelse av plassen er
derfor ikke ønskelig.

Det er strøm til 4 av hyttene, ikke 6.
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Levajok Fjellstue AS, 9826 Sirma

"Eksisterende avkjørsler/stier/veier fra og til E6 frem til de enkelt hytter opprettholdes."
Planforslaget som er fremlagt viser nye veier som ikke finnes i dag og unnlater å vise veier som er i
dag:
Hytte H5:
Delvis igjengrodd traktorvei går opp til hytta som ikke er tegnet inn. Eier har skriftlig avtale med
grunneier om veirett fra 2001.
Hytte H2:
Har i dag eget vei via vei til hytte H3 som ikke er tegnet inn. Vei mellom hytte H2 og Hytte H1
eksisterer ikke.
Hytte H6 og H7:
Innkjørselen fra E6 er en bratt nedkjørsel, uoversiktlig og trafikkfarlig da denne ligger i en kurve. Det er
ingen hastighetsrestriksjon på E6 her. Avkjørselen er så farlig at LF bruker varselbiler foran og bak
følge når hestene tas til og fra beitet.
Det er ikke opparbeidede veier inne på området, kun kjørespor på beiteland.
Veiene inntegnet på plankart eksisterer ikke, og ønskes ikke opprettet.

Bilkjøring på beitet skader og er uønsket. LF har et økende behov for beiter. En tiltagende virksomhet
med mer bilkjøring, arrangement av sommerleir og lignende har ført til en økt belastning på området
som forringer beitet. Aktiviteten fra hytteeierene er opprettholdt på tross av anmodning fra LF om å
innstille dette

"Friluftsområde /spesialområdet":
LF aksepterer ingen omregulering av eksisterende og fremtidig potensielt landbruksområde til
spesialområde/friluftområde ut over de områder som i dag er pålagt verneverdige kulturminner.
Hyttene bør ligge der de gjør i dag. Dette gir minst inngrep i naturen og forringelse av beite. Flom og
erosjonfare er sterkt overdrevet. Hytten skal tildeles naturlig arodert eietomt, tilpasset topografien. Det
er uaktuelt å gi tomtestørrelse på en radius på 25m.

"Flytting av hytter":
Planen foreslår flytting av 4 hytter med bakgrunn i 50m regelen, flom- og erosjons, biologisk mangfold
og samt allmennhetens ferdsel. På plankartet er H7 tegnet å ligge utenfor 100m belte til Tanaelva.
Oppmåling viser denne ligger ca 70 m fra elva. Det er i så fall 5 hytter som skal vurderes flyttet.
LF ønsker ingen hytter flyttet av følgende grunn:
1. Hytte H3 og H6 ble bygget før 1974 da 50m sonen ble innført. Restriksjoner vedr oppbygging etter
evnt brann/påbygging kan derfor ikke gjelde slik beskrevet i 3.1 b).
2. Flom og erosjonsfaren som beskrevet i ROS analysen pkt f), er overdrevet og feil beskrevet. Hytte
H2 og H3 har aldri vært flomtruet. Om disse flyttes utenfor 50m grensen, 20-30 m, vil de ikke komme
høyere og følgelig være mindre flomutsatt. Hytte H1, er allerede flytte 1.gang p.g.a. flomfare. Hytta er
ikke flomtruet i dag.
3. Erosjonsargumentet er kun relevant for hytte H6. Etter at brua ble bygget, har elva gravd elvekanten
mot hestebeitet. Her pågår det en diskusjon med veimyndighetene om hvordan stoppen denne
erosjonen. Det er sterkt i LF interesse å bygge sikring å forhindre erosjon av hestebeitet. En stans av
denne erosjonen er derfor mulig.
4. H6 består av 2 hytter, 1 nybygget stor scootergarasje, 1 utedo og 1 grillplatting, og beslaglegger et
relativt stort område. Plassering er derimot i et hjørne av hestebeitet, og belaster hestebeitet derfor
mindre i dag enn slik det er forslått flyttet midt inne på hestebeitet. Avskjerming fra hestene er også
enklere slik dette er i dag. Flytting av hyttene tilhørende H6 vil slik foreslått komme i konflikt med
vernede kulturminner.
5. Ingen av hyttene i dag forringer allmennhetens ferdsel i noen vesentlig grad.

5/5
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Reinbeitedistrikt 14A
v/Kjell Magne Eira
Oalgejokguolbba 2
9730 KARASJOK

SÆRUTSKRIFT

AV MØTEBOK FOR DISTRIKTSSTYRET I REINBEITEDISTRIKT 14A (SPIERTA-
GAISA) I MØTE 27.okt. 2008. AV 5 STYREMEDLEMMER VAR
5 TIL STEDE

Sak 66/08 Tana Kommune- Forslag til reguleringsplan for Gnr.3, bnr.2- Leavvajohka-
Høring

Vedtak:
Reinbeitedistrikt 14 a er imotreguleringsplan for Leavvajohka.

Slik utviklingen er i Finnmark vil en med tid og stunder få økt motorisert
ferdsel fra hyttefeltet etter Geaidnujohka og inn i vårt
sommerbeitedistrikt.

Karasjok, den 27. oktober. 2008

Rett utskrift bevitnes:
t (( i l ^.

slak M. Eira.
(sekretær)

Sendes: i% Tana kommune, 9845 Tana.
Reindriftsforvaltningen i Øst.-Finnmark, 9730 Karasjok.
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Norgga Boazosåpmelaccaid Riikkasearvi
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Sami Reindeer Herders' Association of Norway

11
g

Deanu gielda - Tana kommun
Rådhusveien 3

9845 Tana

VEDRØRENDE REGULERINGSPLANFOR GNR 3, BNR 2 LEVAJOK, TANA
KOMMUNE.

Viser til kommunens reguleringsplan GNR 3, BNR 2 i Levajok i Tana kommune til
fritidsbebyggelse.

Reinbeitedistrikt 17 har tatt kontakt med Norsk Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og
påpekte at nevnte reguleringsplan vil være til hinder for utøvelse av reindrift, og bedt oss bistå
distriktet med saken. NRL støtter reinbeitedistriktets høringsuttalelse til saker, og vil
understreke at det er uheldig at kommunen fortar planregulering av ulovlige oppførte hytter,
slik at disse i fremtiden skal bli lovlig. Slik fremgangsmøte vil ha en negativ signaleffekt, og
skape uheldig presedens for lignende saker i fremtiden.

Hvilke konsekvenser reguleringsplanen vil ha for reindriftsnæringen i området fremkommer
av reinbeitedistriktets uttalelse av 20.10.08, og NRL vil ikke gå nærmere inn på disse.

NRL vil imidlertid påpeke at reindriftas rett til flytting med hjemmel i Reindriftslovens §§ 22
og 63.

§ 22 gir Reindriftsutøvere adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av
reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter
tradisjonelle flyttleier. Reindriftens flyttleier må heller ikke stenges.
§ 63 regulerer grunneiers og/eller bruksberettigets begrensning til å regulere eller utnytte sin
eiendom i reinbeiteområde på en slik måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for
reindriftsutøvelse.

NRL krever at kommunen til hensyntil reindriftsinteressene i området og trekker tilbake
reguleringsplanen.

frir Ndrs] e 1Zeindriftsamers Landsforbund
Per M. Sara

Gjenpart: Reinbeitedistrikt 17
Reindriftsforvaltningen
Landbruks- og matdepartementet
Sametinget

Grønnegt. 23, Pb. 508,N-9255Tromsø Telefon: 77 69 68 20 Telefax: 77 65 87 19
Org. nr.: 971 436 204 E-post: nrl@nrl-nbr.no
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Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

Statens vegvesen MOTTATT

0 5 NOV 7,908

Behandlende enhet: Saksbehandler/ innvalgsnr : Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Torbjørn Huru - 78941792 2008/170866-002 2007/2352 03.11.2008

Øst-Finnmark distrikt

Reguleringsplan for gnr . 3 bnr . 2 Levajok , Tana kommune
- Høringsuttalelse med innsigelse

Viser til deres høringsdokumenter angående forslag til reguleringsplan for gnr. 3 bnr. 2 i
Levajok, datert 28. august 2008.

Etter det vi kjenner til har Statens vegvesen ikke hatt anledning til å gi tidlig innspill til
planarbeidet før reguleringsplanen ble lagt ut på offentlig ettersyn. Dette er beklagelig, da
flere av våre innspill til planen kunne vært avklart i en tidlig fase i planprosessen.

Statens vegvesen har følgende merknader til reguleringsplan for gnr. 3 bnr 2, Levajok:

• I reguleringsbestemmelsene ligger parkeringsplassen under reguleringsformålet
"Spesialområder" mens den i planbeskrivelsen ligger under reguleringsformålet
"Offentlige trafikkområder". Nummerering på planbeskrivelsens reguleringsformål er
ikke i samsvar med formålene i reguleringsbestemmelsene. Vi ber om at dette rettes
opp slik at det klart framgår av reguleringsplanen hva et hvert område innenfor
planens avgrensning er regulert til.

• Fellesområder for parkering og avkjørsler hører ikke til reguleringsformålet
"Spesialområde" eller "Offentlige trafikkområder", men som et eget reguleringsformål
"Fellesområder", jf. plan- og bygningslovens § 25 1. ledd nr. 7. Kun i plankartets
tegnforklaring er dette korrekt.

• I planbeskrivelsen framgår det at eksisterende felles parkeringsplass brøytes av Statens
vegvesen. Vi vil presisere at denne kun brøytes fra palmesøndag og ut vintersesongen.

• Reguleringsbestemmelsenes punkt 3.5 a, om privat veg til hytte Hl, ser ikke ut til å
være i samsvar med plankartet. Punkt b, om privat felles veg til hytter H2 og H3 er
også i uoverensstemmelse med plankartet. Det kan se ut som hytte H3 og H1 er
forvekslet i planbestemmelsene.

Postadresse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9815 VADSØ Regnskap

Båtsfjordveien 18
Dreyfushammarn 31

8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52
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• Flere hytter i reguleringsplanen er foreslått flyttet ut fra 50-metersonen ved elva. Det
er imidlertid ikke er tatt hensyn til byggegrenser fra offentlig veg. Det settes i
veglovens§ 29 et krav om at bygninger ikke skal oppføres nærmere enn 50 meter fra
vegens midtlinje, med mindre annet framgår av reguleringsplan etter plan- og
bygningsloven. Vi ser av plankartet at hytte H6 er tenkt flyttet lengre fra offentlig veg
enn dagens plassering. På grunn av trafikksikkerhet , hensynet til drift og vedlikehold

av vegen, arealbehovet ved utbedring av vegen og hensynet til miljøet for de som
oppholder seg på hyttene, er Statens vegvesen restriktiv til bygging innenfor
byggegrensene for offentlig veg. Vi kan imidlertid godta foreslåtte flytting av hytte H6
så lenge den kommer minimum 30 meter fra vegens midtlinje. Det forutsettes at en

byggegrense på 30 meter, målt horisontalt fra vegens midtlinje, tegnes inn i
byggeområdene langs E6 på plankartet.

• Vi ber om at det stilles krav om godkjent atkomst og parkeringsareal før

bygging/flytting av hytter kan starte. Dette ivaretas i form av rekkefølgekrav som
innarbeides i reguleringsbestemmelsene. I tillegg må generelle krav til utforming samt
siktforhold i eksisterende avkjørsler innarbeides i reguleringsplanen. For krav til
utforming og siktforhold i avkjørsler viser vi til håndbok 017, "Veg- og
gateutforming".

• Nødvendige frisiktlinjer i de eksisterende avkjørslene må markeres i plankartet.
Frisiktsoner reguleres til spesialområde- Frisiktsone jf plan- og bygningslovens § 25,

ledd nr 6 . For reguleringsbestemmelsene foreslår vi følgende tillegg:

Frisiktlinjer for avkjørslene framgår på reguleringsplankartet . Innenforfrisiktlinjene

skal det ikke være sikthindringer med høyde over 0, S meter over tilstøtende vegers
plan. Eventuelle sikthindringer innenfor frisiktlinjene kan kreves fjernet jf. veglovens

§ 31 og 43.

Statens vegvesen ber om at overnevnte punkter tas til følge og at vi underrettes om de

endringer som blir gjort.

Innsigelse:

I henhold til veglovens § 29, om byggegrensene langs offentlig veg, kan vi ikke godta
byggeområdet for eksisterende fritidsbebyggelse H7, som vist i reguleringsplankartet. Om
reguleringsforslaget innebærer flytting av H7 fra eksisterende plassering vites ikke, men etter
det vi kjenner til ligger ikke gjeldende hytte på foreslåtte byggeområde i dag. I rådmannens
vurderinger av planbestemmelsene framgår det en usikkerhet til kartgrunnlaget i forhold til
hyttenes beliggenhet. Etter telefonsamtale med planlegger i Tana kommune vedrørende dette,
fikk vi oversendt GPS- koordinater for eksisterende beliggenhet av hytte H6 og M. Dataene
registrerte vi i kart over området, og fikk bekreftet at reguleringsplankartet ikke kan stemme
med de faktiske forhold. Se vedlagte kartskisse.

Vi kan ikke akseptere reguleringav hytteH7 nærmere vegen enn vår foreslåtte byggegrense

på 30 meter.
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Med bakgrunn i det overstående fremmer Statens vegvesen derfor innsigelse mot
regulering av hytte H7 som vist i reguleringsplankartet.

Kommunen bes kontakte oss, dersom noe er uklart eller ønskes diskutert hva angår denne
uttalelsen.

Utover dette har vi ingen merknader til reguleringsplanen.

Med hilsen

BjOrg -Anita(Id1 i
distriktssjef

k

1 vedlegg
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Hytte H6 og H7
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Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 3

9845 TANA

A$SEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUJ./DERES REF. MIN OUJ./VAR REF.

Andreas St8ngberg, +47 78 48 42 28 2007/2352 07/1632 -16

andreas.stangberg@samediggi.no Almmut go valdddt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

SAMEDIGGI SAMETINGET

Avjovårgeaidnu 50

9730 Kåråajohka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefaksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

03.11.2008

Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn av privat reguleringsplan for
gnr. 3 /2 i Tana kommune
Vi viser til deres brev av 28.08.2008.

Sametinget har tidligere foretatt befaring av det omsøkte reguleringsplanforslaget. Det er blitt
registrert to nye kulturminnelokaliteter på eiendommen. Det dreier seg om en fangstlokalitet med fire
fangstgroper og et bosetningsområde med en arran og en tuft. Disse har ID 115871 respektive
118937 i Riksantikvarens kulturminnedatabaseAskeladden.Alle kulturminnene er automatisk fredete,
jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 første og annet ledd. Det er ikke tillatt å skade
eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. § 3 og

6.

Sametinget er fornøyd med at begge kulturminnelokalitetene er innregulert i reguleringsplanen til
spesialområder for kulturvern. Sametinget vil her poengtere at flytting av hytte H6, eller aktiviteten
knyttet til denne hytta, ikke må føre til noen form for tiltak innenfor det nærliggende
kulturvernområdet med spor av bosetning. Sametinget har registrert at det allerede er etablert et nytt
kjørespor til hytte H6. Dette burde ikke ha blitt gjort før reguleringsplanen er vedtatt og stadfestet.

Vi har videre en merknad til reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.2 bokstav b. Avsnittet om
aktsomhetsplikten når det gjelder funn av nye kulturminner bør flyttes til fellesbestemmelsene. Dette
fordi det uansett ikke er tillatt å iverksette noen form for tiltak i marka innenfor kulturvernområdene
og den generelle aktsomhetsplikten gjelder således de områder i reguleringsplanen som er regulert til
andre formål enn nettopp kulturvern.

Etter vår befaring samt vår vurdering av ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at
planforslaget ellers kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Så fremt våre
merknader når det gjelder reguleringsbestemmelsene blir tatt til følge og etterlevd mener vi at
hensynet til samiske kulturminner er ivaretatt og at reguleringsplanen kan godkjennes som omsøkt.

Vi gjør oppmerksom på at Sametinget i denne saken uttaler seg kun som kulturminnemyndighet. I
forhold til Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark er reguleringsplanen vurdert i forhold
til retningslinjenes 5 7 andre ledd, jf. Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i
Finnmark fylke (finnmarksloven) § 4. Virkningene for samiske kulturminner og kulturmiljøer
vurderes som forsvarlige i denne saken og vi har ingen ytterligere merknader til planforslaget.
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Vi gjør også oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra

Finnmark fylkeskommune.

ndreas Stångterg ( ,.
rå$cleaddi/rådgiver

Ø..

( Thor-Andreas Basso

Kopiija / Kopi til:
Ingvild Aleksandersen Damsvn.12 A 9800 VADSØ

Finnmark fylkeskommune /Finnmårkku fylkkagielda Sentraladministrasjonen 9815 VADSØ

2
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Deanu gielda/Tana kommune

Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
2007/2352 28.08.2008 Sak 2008/3349 01.12.2008

Ark 421.4

Saksbehandler/direkte telefon: Margareth Wegner Sundfør - 78 95 03 21

Uttalelse til reguleringsplan for Levajok 2025/3/2 - Tana kommune

Vi viser til brev fra kommunen i forbindelse med at reguleringsplan for Levajok gnr. 3 bnr. 2
er lagt ut til offentlig ettersyn. Vi viser også til e-post fra kommunen, datert 31.10.08,
angående utsettelse av høringsfristen til 04.12.2008.

Miljøvernavdelingen har koordinert Fylkesmannens uttalelse til planforslaget.
Fylkeslandbruksstyret er en egen høringsinstans med innsigelsesrett. Styret skal ha møte 4.
desember. Fylkeslandbruksstyret sin uttalelse vil derfor bli ettersendt, jfr. avtale med
kommunen.

Fylkesmannen synes at det er bra at det nå utarbeides en reguleringsplan slik at
eksisterende hytter, veier og parkering m.m. kommer inn i ordna former. I forhold til nå-
situasjonen er det også positivt at fire av hyttene i planforslaget foreslås flyttet ut av 50-
metersbelte langs elva.

Det er en del uoverensstemmelser mellom reguleringsformålene angitt i bestemmelsene og
på kartet i planforslaget.

Bestemmelsene
Fritidsbebyggelse er ikke spesialområde, men byggeområde. Vi anbefaler derfor at det lages
egne bestemmelser for byggeområde. Slik det står nå, med bestemmelsene for
byggeområdene under spesialområde - friluftsområde er derfor ingen god løsning.

Når det gjelder veiene til hyttene anbefaler vi at det også lages bestemmelser for
utformingen av veiene til hyttene. Dersom det er meningen at veiene til hyttene skal benyttes
av bil bør det også vurderes om det er behov for opparbeiding av parkeringsplass ved
hyttene.

Veien som går fra parkeringsplassen og videre mot Rastegåisa er ikke markert som åpen for
allmennheten verken på plankartet eller i bestemmelsene. På plankartet angitt som privat
vei.

Parkeringsplassen er markert som fellesområde på plankartet. Det betyr at
parkeringsplassen kun kan benyttes av eiendommene innenfor planområdet. I
bestemmelsene er den markert som spesialområde. Parkeringsplassen bør markeres som
en offentlig parkeringsplass siden den også i fremtiden skal kunne benyttes av allmennheten
til parkering i forbindelse med turer til Rastegåisa.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E -post., Intern ett:

Statens hus
9815 VADSØ

78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no http://www.fylkesmannen.no/Finnmark
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Planprosessen
Varsel om oppstart av planarbeidet ble ikke sendt til fylkeskommunen eller statlig
fagmyndighet. Det er ønskelig at også private reguleringsforslag varsles fylkeskommunen og
statlig fagmyndighet ved oppstart av arbeidet. Det er kommunens ansvar å sørge for at
offentlige myndigheter på et tidlig tidspunkt trekkes inn i planarbeidet, jfr. plan- og
bygningsloven § 27-1 nr. 1 fjerde ledd.

Konsekvensutredning
Vi minner om at kommunen som planmyndighet har ansvar for å avklare om
reguleringsplanarbeidet kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og
bygningsloven.

Reguleringsplaner som omfatter eller fastsetter rammer for senere vedtak om bygging
av vei skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning kapittel Ill dersom de
kan få vesentlige virkninger for miljø , naturresurser eller samfunn , jfr. kriteriene i
forskriftens § 4.

Kommunen er ansvarlig for at reguleringsforslag som omfattes av forskriften ikke legges ut til
offentlig ettersyn uten at det er utarbeidet og vedtatt planprogram. Dette vil i tilfelle være
saksbehandlingsfeil og kan gi grunnlag for klage og innsigelse. Det bør fremkomme i
planbeskrivelsen og eventuelt også i planvedtaket at reguleringsplanen er vurdert etter
forskrift om konsekvensutredninger.

Miljøverndepartementet har utarbeidet en veileder til forskrift om konsekvensutredninger.
Veilederen er tilgjengelig på Miljøverndepartementets nettsider under dokumenter og
veiledninger.

i^( I I ^^.. . _ L.,., , .
Ørjan W. Jenssen Marg eth Wegner Sundfør
seksjonsleder overingeniør
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Møtebok

Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark           Fylkeslandbruksstyret            Sakslistenr 17/2008                               1

Sak
Høringsuttalelse – forslag til reguleringsplan for gnr 3 bnr 2 i Levajok, Tana kommune

Saksnummer
Sakslistenummer Fylkeslandbruksstyret: 17/2008
Saksnummer Fylkesmannen: 2008/3349

Møtedato 04.12.2008

Saksbehandler: Øystein Ballari, Una Kyrkjebø 

Vedlagte saksdokumenter
Høringsbrev med plankart og plandokumenter
Høringsuttalelser fra Advokat Jørn Eikanger, 
Levajok Fjellstue AS, Norske Reindriftsamers landsforbund, 
Leavvajohka ja Rastigaissa samesiida(LRS), 
Reinbeitedistriktet 17.

Arealopplysninger
Driftsenhet: Gnr 2 bnr 3, gnr 2 bnr 7, og gnr 3 bnr 2: 367 da hvorav ca 50 da 

fulldyrka, overflatedyrka og gjødsla beite.
Omsøkte parsell: 99 da hvorav 10 da fulldyrka og 26 da overflatedyrka/gjødsla beite
Drift på bruket: Levajok fjellstue AS: fjellstuedrift, hestehold, rideskole og rideleir, i 

kategorien reiseliv, grønn omsorg, landbruksrelaterte tilleggsnæringer. 
Annen landbruksdrift i området: Oppstart av sauedrift i regi av Leavvajohka ja Rastigaissa 
samesiida (LRS).

Saksopplysninger/bakgrunn:

Gnr 3 bnr 2 tilhører en driftsenhet bestående av gnr 2 bnr 3 og 7 og gnr 3 bnr 2. Hvorvidt 
også gnr 2 bnr 12 og 13 inngår i driftsenheten behandles i sak 16/2008. Hjemmelshavere til 
alle disse eiendommene er Levajok Villmarksstue AS v/ Kari Smuk.

Gnr 2 bnr 3 og 7, og gnr 3 bnr 2 er festet bort til Levajok Ride- og leirsenter AS i 99 år jfr. en 
festekontrakt datert 15.12. 1992. Festekontrakten ble i 2003 overtatt av Levajok Fjellstue AS. 
Bortfester (i kontrakten Levajok Fjellstue AS, nå hjemmelshaver Levajok Villmarksstue) har 
ifølge kontrakten rett til fri ferdsel, jakt og fiske på eiendommen. 

Gnr 3 bnr 2 er i dag i drift til slått og hestebeite i tilknytning til landbruksbasert virksomhet på 
Levajok Fjellstue AS. Planstatus i området er LNF/-landbruksområde. Det oppgis å være 
oppført 7 hytter på gnr 3 bnr 2. Det er flere bygninger av ulik karakter tilknyttet hver enkelt 
hytte, de fleste ikke klarert i forhold til plan- og bygningsloven og særlover.

Forslag til reguleringsplan er fremmet av selskapet Levajok vel - Levajok asttuguovllu 
v/Ingvild Aleksandersen. Levajok vel omtales i høringsbrevet som ”en sammenslutning av 
rettighetshavere på eiendommen gnr 3 bnr 2 i Levajok”. Bakgrunn for reguleringsforslaget er 

Side 85



Møtebok

Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark           Fylkeslandbruksstyret            Sakslistenr 17/2008                               2

ifølge planen ”behov for regulering av området iht. den endrede bruk som er gjort i løpet av 
de siste 30-40 år, regulering av eksisterende hytter i området, samt å få avklart forhold i 
tilknytning til vei og parkering”. 

Kommunen oppgir i sin 1. gangs behandling av planen at tiltakshavere er grunneiere til 
planområdet, og at eiendommen gnr 2 bnr 3 eies av et sameie bestående av fire av 
hytteeierne, Ingvild Aleksandersen, Nina Danielsen, Oddbjørn Danielsen, og Thor- Arne 
Vagelid.  Disse 4 privatpersonene som står bak Levajok vel har søkt om konsesjon for kjøp 
av gnr 2 bnr 3 og 7 og gnr 3 bnr 2 i januar 2008. Konsesjonssøknaden er ikke behandlet. En 
privatperson, Odd Svegaard har i juli 2008 også søkt om konsesjon for kjøp av 
eiendommene gnr 2 bnr 3 og 7 og gnr 3 bnr 2. Denne søknaden er heller ikke behandlet.

Tana kommune skriver at de har bedt Levajok Vel om å utarbeide reguleringsplan for gnr 3 
bnr 2 i forbindelse med at de vurderer å innvilge deres søknad om konsesjon.  Bakgrunnen 
for at kommunen ber om at reguleringsplan utarbeides, er at ”det anses å være behov for en 
avklaring av nåværende og fremtidig bruk av området, blant annet av hensyn til 
kulturminnene som er registrert i området”. Kommunen opplyser også at ”En evt. 
reguleringsplan der eksisterende bebyggelse er regulert inn, vil bli lagt til grunn ved 
saksbehandling av hvert enkelt byggverk i hht. Plan- og bygningsloven. Derigjennom vil 
forholdet mellom den enkelte tiltakshaver og kommunale plan- og bygningsmyndigheter 
kunne bli endelig avklart”. 

Det er flere ulike interessenter på gnr 3 bnr 2: 

• Bortfester/hjemmelshaver Levajok Villmarksstue AS som ønsker å selge gnr 2 bnr 3 
og 7 og gnr 3 bnr 2

• Levajok Fjellstue AS som har tinglyst festekontrakt til hele arealet på gnr 2 bnr 3 og 7 
og gnr 3 bnr 2 frem til år 2091. 

• Levajok vel – Levajok asttuguovllu bestående av 4 av hytteeierne som har fremmet 
reguleringsplanen, og som har søkt om konsesjon for kjøp av gnr 2 bnr 3 og 7 og gnr 
3 bnr 2. (Søknad 07/01/08)

• Odd Edvard Svegaard som har søkt om konsesjon for kjøp av gnr 2 bnr 3 og 7 og gnr 
3 bnr 2 (søknad av 14/08/08)

• Andre hytteeiere som ikke er med i sameiet Levajok Vel, som har hytter på gnr 3 bnr 
2.

Landbruksdirektørens behandling av saken: 

Orientering om lovgrunnlaget
Fylkeslandbruksstyret er statlig landbruksfaglig organ, jfr. delegert myndighet fra Landbruks-
og matdepartementet, og har innsigelsesadgang til foreslåtte kommunale reguleringsplaner.
Dette går frem av plan- og bygningslovens § 27-1, siste ledd:

§ 27-1. Utarbeiding av reguleringsplan
Det faste utvalget for plansaker skal i samband med kunngjøring etter reglene i første
ledd legge saken frem for nabokommuner, fylkeskommunen og de statlige fagorganer som
har særlige interesser i området med en rimelig frist for uttalelse. Innsigelse skal være sendt
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innen fristen.

Fylkeslandbruksstyret skal uttale seg og evt. fremme innsigelse med bakgrunn i 
landbrukslovgivningen, herunder jordloven §§ 1 og 9:

§ 1. Føremål 

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og 
fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 
gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar. 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal 
og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla
vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna
takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige
ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering
vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det
kan krevjast lagt fram alternative løysningar.

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til
dei føremåla lova skal fremja.

Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje
er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort.

Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort.

Landbruksdirektørens vurdering av saken: 
Fylkeslandbruksstyret skal vurdere landbruksinteressene og hvordan disse er ivaretatt 
gjennom planen. Landbruksdirektøren har i sin uttalelse konsentrert seg om den 
landbruksmessige utnyttelsen av arealet, ut ifra status og muligheter i forhold til bruk av 
eiendommen i tilknytning til dagens og evt. fremtidig jordbruk og tilknytta næringsvirksomhet i 
Levajok. 

Kommunen uttaler at ”jordbruksdrifta i området er svært begrenset, og vil gjennom planen 
kunne drives slik den i dag gjør.” Et område mellom Tana elva og E6, 26 dekar
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overflatedyrka mark, som i dag er i bruk til beite for hest, foreslås omregulert fra LNF til 
friluftsområde. 

Gnr 3 bnr 2 har i flere tiår vært drevet av Levajok Fjellstue AS som har aktiviteter med hest 
og riding som et av sine tilbud. Virksomheten ligger og i kategorier som reiseliv, grønn 
omsorg, tilleggsnæringer til jordbruk. Det er også muligheter for utvidelse av virksomheten. 
Drifta er i dagens omfang ikke berettiget produksjonstilskudd i landbruket. Levajok Fjellstue 
oppgir at gnr 3 bnr 2 har vært disponert av Fjellstua siden 1898.

Levajok Fjellstue AS representerer de nåværende landbruks- og næringsinteressene i 
området og på eiendommen. Drifta vurderes av landbruksdirektøren å være av et såpass 
omfang og betydning med tanke på driftsform og tradisjon, at det synes urimelig å ikke ta 
hensyn til disse interessene fra landbruksmyndighetenes side. 

I sin høring av 21.10.08 skriver Levajok Fjellstue AS (LF) v/ styreleder Dag Smith Meyer  
følgende. ”Planforslaget omtaler LFs festekontrakt til å være begrenset til en beiterett hvilket 
er feil. LF fester gnr/bnr 3/2. Området er i dag definert som LNF område og brukt til 
hestebeite.  To store områder er inngjerdet oppdyrket/kultivert innmark.”

”LF har i dag største delen av sin inntekt fra heste- og riderelatert virksomhet. LF har et 
stadig økende behov for beite og disponerer også nabogårdens jorder.  Området gnr/bnr 3/2 
er av stor betydning for LFs næringsvirksomhet..”

En regulering av eiendommen som fremlagt innebærer omdisponering av hele arealet på i alt 
99 da, med unntak av 9,7 da, til andre formål enn jordbruk, i hovedsak friluftsområde 
/spesialområde med innregulerte hytter. Ifølge planbestemmelsen kan området også 
benyttes til beite for husdyr. Ut ifra et landbruks- og næringsmessig perspektiv vil 
innbefatningen av så mange interesser i et reguleringsformål være ufordelaktig i forhold til 
konfliktpotensialet. I dette ligger også at reguleringen bidrar til forskyvning av rettighetsstatus 
til friluftsinteressene fra næringsinteressene. 

Avtalene som er gjort mellom partene i sin tid, vedrørende festerett og bruksrett, er 
privatrettslige. Landbruksdirektøren vurderer allikevel at jordbruksinteressene berøres så 
lenge reguleringsforslaget er i strid med den faktiske næringsmessige bruken av 
eiendommens arealer. 

Kommunen sier at bakgrunnen for reguleringsplanen er behov for regulering av området iht. 
til den endrede bruk av området, regulering av eksisterende hytter i området, samt få avklart 
forhold i tilknytning til vei og parkering.

Landbruksdirektøren vil i denne sammenheng vise til høringen fra Levajok fjellstue AS som 
representerer næringsinteressene på eiendommen.

I sin uttalelse skriver Levajok fjellstue AS: ”Hyttene bør ligge slik de gjør i dag.  Dette gir 
minst inngrep i naturen og forringelse av beite. Flom og erosjonsfare er betydelig overdrevet”
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”Parkeringsplassen trenger ikke utvides da masseuttaket nå også benyttes til 
parkeringsplass.  LF har i brev til kommunen bedt om at denne gjøres til permanent 
parkeringsplass og holdes brøytet vinterstid …”

Området rundt dagens parkeringsplass er fremtidig potensielt nytt beiteland og utvidelse av 
plassen er derfor ikke ønskelig”

Det er mange privatrettslige utfordringer knyttet til gnr 3 bnr 2. Det er behov for å få 
avklaring av arealsituasjonen på gnr 3 bnr 2. Planforslaget vil, med de privatrettslige 
utfordringer som foreligger, ikke bidra til å bringe klarhet mellom brukerinteresser, 
eierinteresser, landbruksinteresser eller fritidsinteresser på eiendommen. 

Landbruksdirektøren er av den formening at kommunen bør utarbeide en plan hvor areal til 
regulering av eksisterende hytter i minst mulig grad berører de næringsmessige grunnlaget 
for videre bruk av eiendommen til landbruksrelatert virksomhet.

Infrastruktur som parkeringsplasser veitraseer etc. i tilknyting til hytte- og allmenne 
friluftsinteresser bør sees i en større sammenheng enn eksisterende arealer knyttet til 
eiendommen gnr./bnr. 3/2 for å få til en langsiktig løsning på arealsituasjonen i området. 
Avveiingen må omfatte alle brukerinteresser både offentlige og private.

Landbruksdirektøren kan ut ifra dette ikke anbefale å bifalle forslaget til reguleringsplan.

Fylkesmannen i Finnmark v/landbruksdirektøren – innstilling til 
Fylkeslandbruksstyret:

Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til reguleringsplan for gnr 3 bnr 2 i Levajok, Tana 
kommune.

Begrunnelse:

Planforslaget bidrar ikke til å avklare brukerinteresser, eierinteresser, næringsinteresser eller 
fritidsinteresser på gnr 3 bnr 2. Planforslaget vil forringe mulighetene for dagens og 
fremtidens næringsmessige virksomhet i området.

Hjemmelsgrunnlag:
Innsigelse er fremmet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1, jfr. delegert myndighet
fra Landbruks- og matdepartementet.

Administrasjon trakk begrunnelsen til sitt forslag til vedtak, og tilsluttet seg Laila 
Hagalid Berntsen sin begrunnelse til forslag til vedtak. De to forslagene ble da 
identiske og det ble derfor votert over to forslag. 

Laila Hagalid Berntsen og administrasjonen sitt forslag til vedtak: 

Side 89



Møtebok

Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark           Fylkeslandbruksstyret            Sakslistenr 17/2008                               6

Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til reguleringsplan for gnr. 3 bnr. 2 i Levajok, Tana 
kommune

Begrunnelse:

Fylkeslandbruksstyret går imot en omdefinering av LNF-området til friluftsområde ut i fra et 
landbruks- og næringsmessig perspektiv. 

Fylkeslandbruksstyret finner det vanskelig å frigi definerte landbruksområder så lenge vi ikke 
ser Levajokområdet i en større helhet.

Fylkeslandbruksstyret mener kommunen må ta ansvar for å utarbeide en reguleringsplan for 
området Levajok for å avklare og sikre de ulike næringene og allmennhetens interesser. 

Per Stene (FrP) og Stig H. Frank Pedersen (Kp) sitt forslag til vedtak:
”Fylkeslandbruksstyret tiltrer planforslaget med bestemmelser slik det foreligger”

Votering:
Laila Kristin Hagalid Berntsen og administrasjonens forslag: 4 stemmer
Per Stene (FrP) og Stig H. Frank Pedersen (Kp) sitt forslag til vedtak: 2 stemmer

Fylkeslandbruksstyrets vedtak: 

Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til reguleringsplan for gnr. 3 bnr. 2 i Levajok, 
Tana kommune.

Begrunnelse:

Fylkeslandbruksstyret går imot en omdefinering av LNF-området til friluftsområde ut i fra et 
landbruks- og næringsmessig perspektiv. 

Fylkeslandbruksstyret finner det vanskelig å frigi definerte landbruksområder så lenge vi ikke 
ser Levajokområdet i en større helhet.

Fylkeslandbruksstyret mener kommunen må ta ansvar for å utarbeide en reguleringsplan for 
området Levajok for å avklare og sikre de ulike næringene og allmennhetens interesser. 

Kopi:
Tana kommune, Utviklingsavdelingen, Rådhusveien 3, 9845 Tana
Levajok vel v/Ingvild Aleksandersen, Damsveien 12, 9800 Vadsø
Levajok Fjellstue AS, Levajok, 9826 Sirma
LRS v/Thoralf Henriksen, Levajok, 9826 Sirma

Sign. leder Fylkeslandbruksstyret:……………………………………………………………….
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Tana Kommune
9845 Tana

Leavvajohka ja Rastigaissa sameslida (LRS) org.nr. 991481354
Leavvajohka
9826 S1RMA
Te1.91115580

LRS skal forvalte de kolektive eiendoms. og bruksrettigheter til naturressurser innenfor
samesiidaens høstingsområder for siidaens rettighetsinnehavere.

MOTTATT

06NUV2008 Leavvajohka 30.10.08

Uttalelse og innsigelser til reguleringsplan for gnr.3 bnr.2 Leavvajohka,Tana kommune

Det vises til brev av 28.08.08.

Leavvajohka ja Rastigaissa Samesiida (LRS) som er part i saken vil med dette komme med
følgende uttalelse til saken:

LRS beklager på det sterkeste at Tana kommune har holdt tilbake vikaige dokumenter
angående ulovlig byggevirksomhet på eiendommen gnr.3 bnr.2.og ikke har fremlagt dem i
høringsdokumenter til alle høringsinstanser.
Det gjelder vedtak angående saken som er gjort bl.annet i Tana Kommune, Fylkesmannen i
Finmnark, Landbruksdep. Tana kommune siden 1983.

Tana Kommune har vist om denne omfattende ulovlige byggevirksomheten på eiendommen
gnr.3 bnr.2 siden 1983 og frem til i dag. Det har Tana Kommune bekreftet ovenfor LRS.

LRS ber Tana kommune om å sende alle relevante saksdokumenter om denne saken til alle
høringsinstanser før kommunen igangsetter den videre saksbehandlingen, alle høringsparter
har rett til å få tilsendt alle saksdokumenter som berører saken.

LRS er helt i mot og kommer ikke under noen omstendigheter til å akseptere regulering av
Leavvajohka njalmi, inlleiendommen gnr.3 bnr.2 til verken fritidsbebyggelsesområdet eller
til fritidsområde.

LRS krever at Tana kommune igangsetter fierning av alle tdovlige byggverk på denne
eiendommen omgående på lik linje med byggverkene ved Miennajavri tilhørende samer fra
Sirma (se vedlegg Fylkesmannens avgjørelse om riving av Miennagammen. Der har Tana
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Kommune giort rivingsvedtak for uthuset som inneholder badstu, båtnuast, og vedbod og det
har kommunen følt opp). Tana kommune sammen med Fyikesmannen påla bygdesamene fra
Sirma om å fierne alle byggverk ved Miennajavri i 2006.

LRS ber Tana kommune om å følge opp sitt eget rivingsvedtak på byggverkene på
eiendommen gnr.3 bnr.2. og behandle alle ulovlige oppførte byggverkene på denne
eiendommen etter plan og bygningsloven, jordloven og etter kulturminneloven på lik linje

med byggverkene ved Miennajavri. LRS viser for øvrig til Tana kommunens vedtak om å
ikke

tillate fradeling til bygging av hytter på nabo eiendommer i Leavvajoka (se vedlagt sakdok
tilhørende Anne Kirsten Balto og Petter Henriksen Leavvajohka. LRS ber at Tana kommune
behandle mennesker likt i Leavvajohka, likhetsbehandling i forhold til lover regler.

Dette område er et tradisjonell samisk bo og bruksområde, som har wert i sammenhengende
samisk bruk minst i 1200 år, hele eiendommen er også kulturminnemiljø. Se vedlagt
kulturminnerapport fra 2007 og 2008.

Hele eiendommen gnr.3 bnr.2 er også landbruksområde/eiendom. Landbruksavdelingen i
Tana Kommune har også tatt jordprøver av denne eiendommen den 19.10.89 som viser at
eiendommen er godt egnet til oppdyrking og jordbruksdrift. (Se vedlegg i saksdokumenter
tilhørende Ingvild Aleksandersen bilag 22).

LRS krever at alle landbruk.sarealer i  Leavvajohka området skal sikres til fremtidig samisk
jordbruksformål og reindrift i dette området. Dette for å sikre fortsatt samisk bosetning, kultur
og samfunnsliv i bygda.

LRS forbeholder retien til å komme med supplerende dokumenter etter fristens utløp i
henhold til muntlig avtale med Rådruann Jørn Aslaksen i Tana Kommune.

Med hilsen for

Kopi sendt: Fyikesmannen i Finnmark
Reinbeitedistrikter 13,14A,17 og NRL
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Vedlegg:
Kulturminnerapport for 2007 og 2008
Sakdok. tilhørende eiendommen gnr.3bnr.2
Sakdok. angående Miennagammen
Sakdok. fradelingssak Petter Henriksen.
Sakdok. fradelingssak Anne Kirsten Balto
Sakdok. fradelingssak Tor Wara
Brev til Fylkesmannen og Reinbeitedistrikt 13,14A og 17 dato 25.09.08 (orientering om
ulovlig byggverk i Leavvajohka)
Brev til Fylkesmannen i Finnmark dato 09.10.08 (Kulturhistorisk dok.for Leavvajohka
distrikt.)
Brev til Fylkesmannen i Finnmark 09.10.08 (rapport om ulovlig byggverk i Leavvajohka)
Brev fra F'ylkesmannen i Finnmark til LRS dato 13.12.2007, (ang. klagesak vedrørende
fradeling av eiendommen gnr.3bnr.2 i Tana kommune).
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TEGNFORKLARING

PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL

Reguleringsplan for gnr. 3, bnr. 2, Levajok

SAKSGANG IFLG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

STREKSYMBOLER

DATO SIGN

REVISJONER DATO SIGN

DATO TEGNET

Ekvidistanse: 10 m.

Kartmålestokk:

Oppstart av planarbeid varslet

Utlegging til 1. gangs offentlig ettersyn

SAK

SAK

Byggeområder (PBL § 25 1. Ledd nr. 1)

Planens begrensning

Formålsgrense

Bevaringsområde

Utlegging til 2. gangs offentlig ettersyn

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Godkjent av kommunestyret

Spesialområder  (PBL § 25 1. Ledd nr. 6)

Friluftsområde på land

31.07.2008

Offentlige trafikkområder (PBL §25, 1. ledd nr. 3)

Kjøreveg

Bevaringsområde -Kulturminne (K)

Fellesomåder  (PBL § 25 1. Ledd nr. 7)

Parkeringsplass (P)

PUNKTSYMBOLER

Regulert avkjørsel

Avkjørsel

Koordinater i NGO akse VIII

25 m 50 m 75 m 100 m 125 m0 m

 Fritidsbebyggelse

Landbruksområder (PBL § 25 1. Ledd nr. 2)

 Område for jordbruk

Bevaringsområde -Landskap og vegetasjon
50 / 100 meters belte fra elva

Levajok Vel

2500 m

Bebyggelse som forutsettes flyttet

Privat veg

S
id

e 9
4
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2009/63-6

Saksbehandler: Laura Kjølås

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 137/2009 05.11.2009

Kompensasjon for tap av spillemidler til IL Forsøk

Dokumenter vedlagt saken

Vedlegg
1 Klage på saksbehandling av spillemiddelsøknad for 2009 (2009/63-5)
2 Idrettsfunksjonell godkjenning (2008/1977-9)
3 Uttalelse vedr spillemiddelsøknader for 2009 som ikke ble godkjent ved første gangs 

saksbehandling (2008/1977-8)
4 Uttalelse vedr. innkommende spillemiddelsøknader i 2009 (2008/1961-4)

Rådmannens innstilling

Kommunen betaler IL Forsøk kr 183 000 som kompensasjon for tap av spillemiddeltilskudd. 
Kommunen har utbetalt kr. 20.000 i tilskudd fra regjeringens tiltakspakke. Resterende kr 
163 000 utbetales kontant. Kostnaden belastes ansvarskapittel 1.6600.380.4709.

Saksopplysninger

Tana kommune sendte inn spillemiddelsøknad for 2009 på vegne av IL Forsøk: ”Anleggsnr 
2025001704 Rehabilitering stadion/løypenett – Seida skistadion”. Spillemiddelsøknaden fra IL 
Forsøk ble ikke godkjent av fylkeskommunen (brev av 4.2.09.).

Kommunen mottok 09.10.2009 en skriftlig klage fra IL Forsøk på saksbehandling i forbindelse 
med søknaden. Idrettslaget klager på to forhold. Det ene forholdet er at spillemiddelsøknaden 
ble sendt fra Tana kommune til fylkeskommunen uten at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 
var i orden. Det andre forholdet det klages på er at kommunen ikke orienterte idrettslaget om 
fylkeskommunens uttalelser vedrørende spillemiddelsøknaden.

Fylkeskommunens frist for å sende inn spillemiddelsøknader fra kommunene er 15. januar hvert 
år. Idrettslagene sender inn spillemiddelsøknader til kommunen og kommunen sender disse 
videre til fylkeskommunen ved å legge søknadene inn i spillemiddelregistret.
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Planene for anlegg det søkes om spillemiddeltilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt 
godkjent av departementet eller den det bemyndiger. I de fleste tilfeller er 
godkjenningsmyndighet delegert fra departementet til kommunene, men fylkeskommunen skal 
få uttale seg vedrørende idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før kommunen kan godkjenne 
planene. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal dokumenteres med brev fra den som har 
godkjent planene og med tegninger påført godkjenningsstempel. Dokumentasjon skal følge 
søknad om spillemidler og skal være datert senest 15.januar. For spillemiddelsøknadene i 2009 
skulle dette vært gjort før 15.januar 2009. (Idrettsfunksjonell godkjenning må ikke forveksles 
med saksbehandling i forbindelse med kommunal byggesaksbehandling). 

Spillemiddelsøknaden fra IL Forsøk ble altså ikke godkjent av fylkeskommunen (brev av 
4.2.09.). En av grunnene til at søknaden ikke ble godkjent var at fylkeskommunen ikke hadde 
fått uttale seg om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, og at søknaden ble lagt inn i 
spillemiddelregistret uten dokumentasjon på idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. En annen 
grunn var mangler i kostnadsoverslaget. Kommunen fikk frist til 02.03.09 med å imøtekomme 
krav og sende dokumentasjon for de søknadene som eventuelt hadde mangler. 

I nytt brev fra fylkeskommunen, datert 05.03.09, godkjennes søknaden fremdeles ikke. Her blir 
det også påpekt at dokumentasjonen fra idrettslaget viser at rehabilitering av anlegget muligens 
er påbegynt (idrettslaget har fortalt om noen bruer som ble bygget). Det er i strid med 
spillemiddelbestemmelsene å påbegynne anleggsarbeidet på et anlegg det søkes 
spillemiddeltilskudd til, før idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er på plass. På grunnlag av 
dette ba Finnmark fylkeskommune Tana kommune om en redegjørelse i saken. 

Kommunen har ikke redegjort for saken slik det ble bedt om. Idrettslaget har i møte med 
kommunen 05.10.09 sagt at bruene som ble nevnt i søknaden kun var midlertidige bruer brukt 
for å teste ut den nye traseen før NNM i 2010. De nye bruene skulle bygges nå i høst. 

I denne saken har kommunen ventet på papirene fra idrettslaget. Det er vanskelig å dokumentere 
på hvilket tidspunkt alle papirer vedrørende idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ble levert 
inn til kommunen. Kart over løypetraseen er stempla av kommunen 14.11.08. Dette er imidlertid 
kun en del av det som skal godkjennes på forhånd. 

IL Forsøk, representert ved anleggsansvarlig, var hos fylkesidrettskonsulenten før søknadsfristen 
om spillemidler gikk ut. De gjennomgikk da all dokumentasjon som idrettslaget hadde. I følge 
idrettslaget har idrettskonsulenten sagt at ”dette så bra ut” og at kommunen måtte sende inn 
papirene til fylkeskommunen. Kommunen har da forstått det slik at idrettslaget hadde gjort en 
avtale med fylkesidrettskonsulenten om at spillemiddelsøknaden kunne sendes inn, med de 
vedleggene som idrettslaget hadde vist idrettskonsulenten, selv om det ikke forelå en formell 
skriftlig tilråding fra fylkeskommunen til kommunen om å godkjenne planene idrettsfunksjonelt.

Det finnes ikke dokumentasjon i kommunens arkiv på at Tana kommune har orientert IL Forsøk 
om brevene fra fylkeskommunen, men idrettslaget har fått et brev fra Tana kommune v/bygg- og 
anleggsavdelinga, datert 27.02.09, der det gis ”idrettsfunksjonell godkjenning”. Det vises til 
godkjente tegninger fra 24.11.08. Idrettslaget har altså fått vite at kommunen må gi 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, og de har oppsøkt bygg- og anleggsavdelinga for å få en 
slik godkjenning. Det siste fremkommer i den skriftlige klagen fra IL Forsøk. Brevet med 
”Idrettsfunksjonell godkjenning”, er imidlertid å regne som ugyldig, da fremgangsmåten i følge 
spillemiddelbestemmelsene er feil.
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Vurdering

Tana kommune har ikke sendt forespørsel til fylkeskommunen om å tilrå idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning før spillemiddelsøknaden ble lagt inn i spillemiddelregistret og sendt inn. 
Misforståelser i kommunikasjonen mellom idrettslaget og fylkeskommunen, og også mellom 
idrettslaget og kommunen, førte til at kommunen sendte inn søknaden da tidsfristen var på tur å 
gå ut for årets spillemiddelsøknader. 

Idrettslaget har handlet i god tro da de startet arbeidet med anlegget våren/sommeren 2009. I og 
med at anlegget nå er så og si ferdigstilt, har de mista retten til å sende inn søknaden på nytt. 

Administrasjonen erkjenner å ha gjort en feilvurdering ved å sende inn søknaden i år. 
Kommunen skulle heller konsentrert seg om å få den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenninga 
på plass, og venta med selve spillemiddelsøknaden til neste år. 

IL forsøks søknad om spillemidler viser at totalkostnadene for rehabilitering av skistadion 
beløper seg til kr 440 000. Det kan søkes om spillemiddeltilskudd for ordinære anlegg på inntil 
1/3 av godkjent totalkostnad. Søkere i Finnmark kan legge til 25 % av spillemiddeltilskuddet og 
få innvilget det i tillegg. IL Forsøk har derfor i sin søknad stipulert med 183 300,- i 
spillemiddeltilskudd. 

I klagen fra IL Forsøk viser klubben til ubetalte regninger på totalt kr 175 000.
IL Forsøk har fått utbetalt 20 000,- fra regjeringens tiltakspakke til oppgradering av 
idrettsanlegg. Det samme beløpet blir tildelt andre idrettslag som har søkt på tiltaksmidlene, 
etter en prioritering gjort av Tana idrettsråd. 

Rådmannen tilrår at kommunen betaler IL Forsøk kr 183 000 som kompensasjon for tap av 
spillemiddeltilskudd. Kommunen har utbetalt kr. 20.000 i tilskudd fra regjeringens tiltakspakke.  
Rådmannen anbefaler at dette beløpet går til fradrag og at resterende kr 163 000 utbetales 
kontant. Kostnaden belastes ansvarskapittel 1.6600.380.4709.

Jørn Aslaksen 
rådmann
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IL FORSØK TANA
9845 Tana

Tana kommune
her 9 OKT 21)09

Klage på saksbehandling av spillemiddelsøknad for 2009

HOAA 05.10.09

Vedr. spillemiddelsøknad for oppgradering av skistadion og løypetraser i Seida
forbindelse med NNM i langrenn i 2010.

Møte om saken 05.10.09. Til stede var Tana kommunes saksbehandler Laura Kjølås,
Bjørn Munkeby (leder) og Hans Olav Aagesen (anleggsansvarlig) fra IL Forsøk.

Prosessen/saksbehandlingen fra høsten 2008 gjennomgås. Den viser at det har skjedd
klare saksbehandlingsfeil fra kommunes side:

- kommunen har ikke Sort sin del av arbeidet hva an år idrettsfunks'onell
forhånds odk'ennin . Det var saksbehandlers ansvar, i samarbeid med søker, å medvirke til at
den ble utarbeidd i henhold til retningslinjene.
Ved en inkurie ble den heller ikke formidlet videre fra kommunen til idrettskonsulenten for
vurdering og idrettsfunksjonell godkjenning.

IL Forsøk ble henvist til teknisk sjef. Han var ikke villig til/ i stand til å gi adekvat bistand,
og det hele endte med at ansvarlig for kommunens bygg ble pålagt å stemple vedleggene.
Det ble gjort i november 2008.
I februar 2009 ble det fra kommunens side laget et følgeskriv med en meget kort uttalelse.
Den skulle gjelde som følgeskriv/godkjenning i forbindelse med vedleggene om
idrettsfunksj onell godkj enning.

- søknaden ble sendt elektronisk til departementet for registrering før fristen, til tross for at
den idrettsfunksjonelle godkjenninga fra fylkesidrettskonsulenten ikke forelå.
Datakonsulent Tor Ørjan Store la inn søknaden med alle vedleggene på en av kommunens
PC'er og sendte den til departementet med det referansenummeret kommunens saksbehandler
hadde gitt oss.

- i februar mottok kommunen melding fra fylkesidrettskonsulenten om mangler ved IL
Forsøks søknad uten å melde fra til søker. IL Forsøk mistet dermed muligheten til å rette opp,
enn si, redegjøre for feil og mangler ved søknaden
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- kommunen ga tillatelse til at arbeidet med oppgradering av skistadion og løypetraser kunne
igangsettes. Det hastet fordi IL Forsøk hadde blitt tildelt NNM i langrenn i 2010, bl.a. å få
prøvd ut forandringer i løypetras&ne i rennsammenheng.
Finnmark skikrets og NIFs anleggsplanlegger Oddmund Bakken er vår konsulent.
Oppgraderingen gjøres i henhold til NSF og FIS sine normer for nasjonale og internasjonale
renn.

Konklusjon; Tana kommune har behandlet saken på en måte som i konsekvens gjorde at
spillemiddelsøknaden ikke kunne godkjennes. Det ansvaret må kommunen vedkjenne seg,
og ta de nødvendige grep for at IL Forsøk ikke skal bli skadelidende.

Vi sitter i dag med ubetalte regninger, bl.a. til entreprenøren Tana Musikk og Maskin AS,
i størrelsesorden 175.000kr. De påløpne kostnadene er for arbeid på, og leveranser til
skistadion og løypenett.

jørn Munkeby Olav esen
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Deanu gielda - Tana kommune 
Bygg og anleggsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 78 92 53 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

IL Forsøk
Seida
9845  Tana

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2009/63 Øysten Dervola, tlf.: 78925461 27.02.2009

Idrettsfunksjonell godkjenning

Det vises til planer for Seida skistadion med stemplede og  godkjente tegninger datert 24.11.08.

Vi vil herved bekrefte det overnevnte og ønsker dere lykke til videre med prosjektet.

Med hilsen

Øysten Dervola
Leder bygningsdrift
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Finnmark fylkeskommune
Finnmårkku fylkkaglelda

Sentraladministrasjonen
Kultur- og idrettsavdelinga

Deanu gielda / Tana kommune

Rådhusveien 3
9845 TANA-DEATNU

Vår dato: 5.3.2009 Vårreferanse: 06/00250-50/JOTOI

Arkivkode: ;D1I Deres referanse:

Gradering: Ugradert Vår saksbehandler: Tom Johansen
tlf. +47 78 96 21 85
tom.johansen@ffk.no

Uttalelse vedrørende spillemiddelsøknader for 2009 som ikke ble godkjent
ved første gangs saksbehandling

Finnmark fylkeskommune har den 02.03.2009 mottatt dokumentasjon for følgende anlegg
vedrørende å imøtekomme krav i forhold til spillemiddelbestemmelsene:

Ordinære anlegg

Anlnr. 2025 0017 04 Rehab. stadion/løypenett - Seida skistadion
Tilsendt kostnadsoverslag er ikke utfylt i forhold til rabatt som er dokumentert med
gavebrev. Dette gjør at kostnadsoverslaget ikke viser hvilket arbeid som det ikke skal
betales for og hva som er budsjettert som kontantutgifter.

Finnmark fylkeskommune har ikke fått anledning til å uttale seg før søknadsfrist
15 januar vedrørende idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og kan dermed heller
ikke godkjenne søknaden av denne årsak.

Etter ytterligere gjennomgang av dokumentasjon vedlagt søknaden viser det seg at det
i et vedlegg av 28.11.2008 fra IL Forsøk fremkommer at det er bygd 2 bruer i
prosjektet. Utgifter til bruene er også tatt med i kostnadsoverslaget.

Hvis det viser seg at arbeid med anlegget er påbegynt før fylkeskommunen har tilrådt
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er dette forholdet i strid med
spillemiddelbestemmelsene og grunnlag for avslag på søknad om spillemidler.

Finnmark fylkeskommune ber Tana kommune om en redegjørelse i forbindelse med
dette forhold.

Søknaden godkjennes ikke

Anlnr. 2025 0014 01 Lysløype - Tana bru
Fylkeskommunen har mottatt utfylt kostnadsoverslag. På dette grunnlag er
søknadsbeløp justert til kr. 269.000,-

Søknaden godkjennes

Postadresse Besøksadresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer
Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen postmottak@ftk.no +47 78 96 20 00 974 795 159
Fylkeshuset Fylkeshuset Internettside Telefaks Bankkonto
9815 Vadsø Henry Karlsens plass 1

9800 Vadsø
www.ffk.no +47 78 96 23 70 49300912051
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Nærmiljøanlegg

Anlnr. 2025 0029 02 Flerbruksflate - Boftsa oppvekstsenter
Fylkeskommunen har mottatt utfylt kostnadsoverslag. Imidlertid er det ikke tatt til
etterretning at dokumentene som ligger ved søknaden i spillemiddelregisteret ikke
tilhører søknaden.

Søknaden godkjennes ikke

Anlnr. 2025 0042 03 Balløkke - Tana flerbrukshall
Fylkeskommunen har mottatt utfylt kostnadsoverslag. På dette grunnlag er
søknadsbeløp justert til kr. 153.000,-

Fylkeskommunen har i brev av 01.12.2008 bedt om at eierforholdet under grunnen av
anlegget avklares men kan ikke se å ha mottatt brev om dette. Før anlegget kan
vurderes om å bli tildelt spillemidler må dette forholdet avklares.

Søknaden godkjennes

Marianne Pedersen
kultur- og idrettssjef

Vedlagt: - Vedlegg fra IL Forsøk av 28.11.08
- Brev av 01.12.2008

Tom Johansen
fylkesidrettskonsulent
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HOAA 28.11.08

IL FORSØK TANA

Vedlegg til søknad om spillemidler for 2008

BRUER I SKILØYPETRASEEN

Det er bygd 2 bruer, benevnt som bru A og B, over samme bekk, jfr. kart. De ligger
øst for skiarenaen.

Konstruksjon
Brubjelkene er laget av telefonstolper. Dekket er av impregnert 2"6"plank

Lengden er ca.4 og bredden 4.25m

Jfr. bilde
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Finnmark fylkeskommune
Finnmarkku fylkkagieida

Sentraladministrasjonen
Kultur- og idrettsavdelinga

Vår dato: 1.12.2008 Vårreferanse: 06/00251-17/JOTOI

Arkivkode: _;D35 Deres referanse:

Gradering: Ugradert Vår saksbehandler: Tom Johansen
tlf. +47 78 96 21 85
tom.johansen@ffk.no

Deanu gielda / Tana kommune
v. Britt Hjørdis Somby-Solaas
Rådhusveien 3
9845 TANA-DEATNU

Uttalelse vedrørende idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av balløkke
ved Tana flerbrukshall

Viser til brev av 07.11.2008 hvor det anmodes om uttalelse i forbindelse med
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av balløkke ved Tana flerbrukshall.

Anlegget er registrert i idrettsanleggsregisteret med anlnr. 2025 0042 03.

Finnmark fylkeskommune har gjennomgått dokumentasjonen for anlegget og ønsker å
presisere enkelte forhold opp mot spillemiddelbestemmelsene.

I dokumentasjonen for prosjektet fremkommer det ikke hvem som eier grunnen under
anlegget. Det gjøres oppmerksomt på at hvis andre enn kommunen står som eier av grunnen
må et feste/leieforhold være tinglyst i minimum 20 år (nærmiljøanlegg) før en søknad kan
godkjennes.

Finnmark fylkeskommune ønsker en avklaring på eierforholdet på grunnen under anlegget før
en søknad om spillemidler sendes.

Det tilrås at anlegget gis idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning som nærmiljøanlegg i
forhold til presisering.

Det gjøres oppmerksomt på at en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegget ikke
tilsier at det automatisk vil bli gitt tilskudd av spillemidler til prosjektet.

Marianne Pedersen
kultur- og idrettssjef

Tom Johansen
fylkesidrettskonsulent

Postadresse Besøksadresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer

Sentraladministrasjonen sentraladministrasjonen postmottak@ffk.no +47 78 96 20 00 974 795 159

Fylkeshuset Fylkeshuset Internettside Telefaks Bankkonto

9815 Vadsø Henry Karisens plass 1
9800 Vadsø

www.ffk.no +47 78 96 23 70 49300912051
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Finnmark fylkeskommune
Flnnmårkku fylkkaglelda

Sentraladministrasjonen
Kultur- og idrettsavdelinga

Deanu gielda / Tana kommune

Rådhusveien 3
9845 TANA-DEATNU

Vår dato: 09.2.2009 Vårreferanse: 06/00250-49/JOTOI

Arkivkode: _;Dl I Deres referanse: 2008/1997/BHSS

Gradering: Ugradert Vår saksbehandler: Tom Johansen
tlf. +47 78 96 21 85
tom.johansen@ffk.no

N, T-T

16 FFB *60

Uttalelse vedrørende innkommende spillemiddelsøknader i 2009

Ved fristens utløp for søknad om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv har Finnmark
fylkeskommune mottatt totalt 3 søknader for ordinære anlegg og 3 søknader for
nærmiljøanlegg.

Generelt for alle søkere:

Søknader innlagt i spillemiddelregisteret vil bare bli behandlet dersom kommunen har sendt
brev til fylkeskommunen innen 15 januar hvor anleggene står oppført i prioritert rekkefølge.
Denne prosedyre er tidligere gitt kommunene i brev av 06.11.2008.

Søknader med anmerkede forhold som tilsier at søknaden ikke kan godkjennes må
imøtekomme krav/dokumentasjon som må være fylkeskommunen i hende innen
mandag 02 mars for å kunne komme med i denne søknadsperiode.

Status for søknader i spillemiddelregisteret med eventuelle anmerkninger:

Ordinære anlegg

Anlnr. 2025 0033 01 Flerbrukshall -Tana
Søknaden er lagt inn to ganger i spillemiddelregisteret hvorpå en av søknadene er
påført som feilregistrert av fylkeskommunen.
Søknaden godkjennes

Anlnr. 2025 0017 04 Rehab. stadion/løypenett - Seida skistadion
Søknaden er lagt inn tre ganger i spillemiddelregisteret hvorpå to av søknadene er
påført som feilregistrert av fylkeskommunen.
Oppført dugnadsbeløp og beløp for rabatt under finansiering i spillemiddelregisteret
fremkommer ikke i vedlagt kostnadsoverslag. Disse beløp skal fremkomme som egne
poster i kostnadsoverslaget slik at en kan se hvilket arbeid/gaver det ikke skal betales
for. Slik som vedlagt kostnadsoverslag er utfylt fremkommer det at kontantutgiftene er
høyere enn dokumentert finansiering.
Søknaden er lagt inn i spillemiddelregisteret uten å ha fått idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning. Frist for en slik godkjenning for søknadsåret 2009 er 15 januar.
Informasjon om dette er sendt kommunen i brev av 06.11.2008.
Søknaden godkjennes ikke

Postadresse Besøksadresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer
Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen postmottak@ffk.no +47 78 96 20 00 974 795 159
Fylkeshuset Fylkeshuset Internettside Telefaks Bankkonto
9815 Vadsø Henry Karisens plass 1 www.ftk.no +47 78 96 23 70 49300912051

9800 Vadsø
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Anlnr. 2025 0014 01 Lysløype - Tana bru
Søknadsbeløp i spillemiddelregisteret er justert ned til kr. 227.000,-
Eget skjema for kostnadsoverslag hvor utgiftsposter er spesifisert foreligger ikke.
Før en søknad kan godkjennes må et slikt skjema være utfylt og ligge som vedlegg til

spillemiddelsøknaden.
Søknaden godkjennes ikke

Nærmiljøanlegg

Anlnr. 2025 0029 02 Flerbruksflate - Boftsa oppvekstsenter
Eget skjema for kostnadsoverslag hvor utgiftsposter er spesifisert foreligger ikke.
Før en søknad kan godkjennes må et slikt skjema være utfylt og ligge som vedlegg til

spillemiddelsøknaden. Vedleggene som er lagt inn ved søknaden i
spillemiddelregisteret hører ikke til søknaden.
Søknaden godkjennes ikke

Anlnr. 2025 0042 03 Balløkke - Tana flerbrukshall
Dokumentasjonen er generelt uoversiktlig ved at samme dokumenter er lagt som
vedlegg flere steder ved søknaden i spillemiddelregisteret.
Eget skjema for kostnadsoverslag hvor utgiftsposter er spesifisert foreligger ikke.
Før en søknad kan godkjennes må et slikt skjema være utfylt og ligge som vedlegg til

spillemiddelsøknaden.
Søknaden godkjennes ikke

Anlnr. 2025 0044 01 Ballbinge - Austertana skole

Søknaden godkjennes

Søknadene fra Tana kommune har generelt vært mangelfulle med uoversiktlige vedlegg som
har skapt merarbeid og ekstra ventetid for andre kommuner på tilbakemelding for

spillemiddelsøknader i år.

Det må også bemerkes at kommunen først få dager før søknadsfrist kontaktet
fylkesidrettskonsulenten for veiledning av søknadsprosedyre. Det normale er at kommunene
kontakter fylkesidrettskonsulenten tidlig i desember for veiledning vedrørende

spillemiddelsøknader for påfølgende år.

r
\4 15

Marianne Pedersen
kultur- og idrettssjef

Tom Johansen
fylkesidrettskonsulent
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2008/1636-4

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 138/2009 05.11.2009

Ketil og Svein B. Solberg - søknad om kr. 155.000 til å fortsette som aktive 
fiskere med hjemmeadresse Tana

Rådmannens innstilling

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Kjetil og Svein B. Solberg 
for kjøp av brukt fiskefartøy.

1. Tilskudd inntil kr 2.860,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 185.000,-.
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling fra primærnæringsfondet.

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Kjetil Solberg for investering 
i fiskeredskaper.

1. Tilskudd inntil kr 3.236,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 157.000,-.
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger

Ketil og Svein B. Solberg søker som støtte på kr 155.000,- til kjøp av brukt fiskefartøy, fiskeredskaper og 
til kjøp av torskekvote. 

Søknaden ble behandlet av formannskapet 24.9.2009 med følgende vedtak:

”Saken utsettes”.
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Nye opplysninger fra søkeren

I søknaden fremgår det at forsikringsoppgjøret etter forliset av ”Misundjenta” ikke var oppgjort 
og kjøp av båten Bjørn Senior ikke var gjennomført. 

Kjetil Solberg opplyser Båten ”Bjørn Senior” er en del større enn den forrige med sine ca. 39 fot 
mot Misundjentas 35 fot. Søkerne har derfor måtte legge ut ca 150.000 til 180.000 i forhold til 
det fiskefartøyet som forliste. I tillegg kommer arbeidet med å finne nytt fiskefartøy etter forliset 
(i søknaden anslått til 15.000). 

Solberg opplyste også at forsikringen ikke dekket fiskeredskaper. De har hatt store utlegg til 
dette. I kostnadsoverslaget i søknaden utgjør det kr. 315.000,-. Søkerne understrekte at de hadde 
stort behov for økonomisk støtte, primært til kjøp av redskaper.

Saksopplysninger til møte 24/9-2009
Søkerne er to brødre som ønsker å drive fiske sammen. De har fisket sammen, men var så 
uheldig at "Misundjenta" forliste den 18.august 2008. De har fått tak i en ny båt, men trenger 
noe utstyr og fiskeredskaper til båten samt at de ønsker å utvide driftsgrunnlaget med å kjøpe 
torskekvoter. 

Begge er erfarne fiskere og driver aktivt fiske i dag. Ketil har tidligere hatt egen båt, "Havur" 
med base i Berlevåg. Han har nå flyttet fra Gøteborg til Tana og familien vil flytte så snart han 
har fått etablert seg. Kona skal gjøre ferdig et år til på Universitetet. Hans kone har vært med 
ham på fiske i sommer og hun kan tenke seg å bli både mannskap og være ressurs på land. 
Kjetil Solberg har vært registret på blad B (heltidsfiske) siden 9. mai 2008, mens Svein Solberg 
har vært registrert på blad B siden 31.05.2005. Søkerne ønsker å drive med aktivt fiske. De har i 
dag torskekvote på 10,5 tonn og har fisket hyse og steinbit (60 tonn til sammen) med fri kvote. 

Søkerne har i dag båten, "Snetinn". Det er en 35 fot tre-sjark rigget for garn og juksa. Båten er 
bygget i 1960 med motor fra 1977 og har kvote for fiske av kongekrabbe. Gjelden på denne 
båten er nedbetalt. 

"Misundjenta", 35 fot var rigget for garn og line. Mye av utstyret forsvant i forliset slik at det 
må kjøpes inn nytt. Den var forsikret og saken er nesten avsluttet.

Av private midler har de brukt ca kr 350 000 til for eksempel opprusting + leie av bu, annet 
utstyr som er nødvendig fra kaffekjel til sengetøy. De har brukt en uke på å kjøre Lofoten - kyst 
Finnmark og Nord Troms for å lete etter ny båt og har vurdert flere tilbud. Kostnadene for dette 
er anslått til ca 15.000 kr med 3.000 km kjøring. De endte opp med en båt fra Kamøyvær, 
”Bjørn Senior” til kr 800.000,-. Fiskefartøyet ”Bjørn Senior” er en tre-sjark bygget i 1979 med 
motor fra 1984. Fartøyer har adgang til fiske av kongekrabbe. 

Avhengig av hvilket fiske som pågår vil de kunne sysselsette både kvinner og menn (4-5 stk) til 
egning av line, henging av fisk og akking av tørrfisk. Begge båtene vil ha hjemmeadresse i 
Torhop i Tana
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Kapitalbehov

Jobb med å skaffe ny båt
samt etterarbeid etter forliset kr      15 000
Brukt fiskefartøy ”Bjørn senior” kr    750 000
Garnbruk kr      85 000
Linebruk m/ stamper kr    100 000
Krabbeteiner miler kr    130 000
Torskekvote m/mva kr 1 200 000
Sum kr 2 280 000

Finansieringsplan
Egenkapital kr    230 000
Tana kommune kr    155 000
Sametinget kr    475 000
Finnmark fylkeskommune kr    700 000
Innovasjon Norge kr    720 000
Sum kr 2 280 000

Egenkapital
Snetinn kr   450 000
Garnbruk og utstyr kr     70 000

Vurdering

Forsikringsoppgjøret er oppgjort. Søkerne får dekning for fiskefartøyet men ikke for 
fiskeredskap og for kjøp av større fiskefartøy. Søkerne har hatt merkostnader knyttet til kjøp av 
et større fiskefartøy. Disse merkostnadene har søkerne anslått til 165.000 til 195.000 inkl. 
planlegging av kjøpet og transport av fiskefartøyet. Disse merkostnadene kan sammenlignes 
med kjøp av brukt fiskefartøy, slik at dette er kostnader som kan legges til grunn for støtte på 
samme måte som andre søknader om støtte til brukt fiskefartøy.

Det knyttes også store kostnader til fiskeredskaper. Forsikringene dekket ikke tap av 
fiskeredskaper. Søkerne har lidd store økonomisk tap som følge av forliset. Dette har gjort at de 
økonomisk sett er i en betydelig mer vanskelig økonomisk situasjon enn før forliset. Kostnadene 
til fiskeredskaper i søknaden beløper seg til kr 315.000,-. 

I retningslinjene for primærnæringsfondet gis det ikke støtte til kjøp av fiskeredskaper for 
etablerte fiskere. Svein Solberg har drevet fiske siden 2005 og regnes som etablert. Kjetil 
Solberg hadde på forlistidspunktet vært registrert som fisker på blad B i tre måneder og kan da 
regnes som en nyetablert fisker på søknadstidspunktet.

Administrasjonen har i sin tilrådning til møte 24/9-2009 lagt til grunn at søknaden gjaldt 
erstatning av båt og bruk etter et forsikringsoppgjør som følge av et forlis. Nye opplysninger fra 
søkeren tilsier at merkostnadene til et større fiskefartøy kan legges til grunn som støttegrunnlag 
når det gjelder støtte til brukt fiskefartøy. I tillegg kan det også vurderes å gi støtte til 
fiskeredskaper for Kjetil Solberg som på søknadstidspunktet var en nyetablert fisker. Et rimelig 
kostnadsgrunnlag kan være å dele kostnadene i søknaden til fiskeredskaper på to, dvs. 157.500,-. 
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Vurdering til møte 24/9-2009

Søknaden omfatter støtte til kjøp av brukt fiskefartøy, fiskeredskaper og fiskekvoter. Det brukte 
fiskefartøyet og fiskeredskapene skal erstatte fartøyet Misundjenta som forliste i august 2008. 
Søknad om støtte til dette avslås med begrunnelse i at dette er en forsikringssak. Etablerte 
fiskere kan heller ikke få støtte til kjøp av fiskeredskaper.

I dag kan en torskekvoter kjøpes og selges privat. Administrasjonen vil påpeke at støtte til kjøp 
av torskekvoter har en rekke negative sider og bør ikke prioriteres med støtte. Støtte til kjøp av 
torskekvoter bidrar til å presse prisene oppover da kjøper kan betale mer for kvoten enn det han 
ellers ville ha gjort uten slik støtteordning. Dette kan også medføre at kjøpere vil overby 
hverandre slik at prisen presses ytterligere opp. Økte priser på torskekvoter er med på øke 
etableringskostnader og kostnader ved videreutvikling av virksomheten. På denne måten kan 
støtte til kjøp av torskekvote få motsatt effekt enn det som er ønskelig. Kvoteselgere er de som 
trolig er best tjent med at det finnes en støtteordning for kvotekjøp, da det bidrar til at selger kan 
få høyere pris ved å selge kvoten enn uten støtteordninger. Det bidrar til å redusere 
avviklingskostnader og sikre mer i ”pensjon” ved salg av kvoter. Dette er ikke i samsvar med 
målsettingen for primærnæringsfondet. Kjøp av torskekvoter er blant de tiltak som ikke skal 
støttes, jfr. særbestemmelsene for støtte til fiskerinæringen i retningslinjene for 
primærnæringsfondet. Administrasjonen tilrår derfor at støtte til kjøp av torskekvoter avslås.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2009/2341-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 139/2009 05.11.2009

Aleksander Lyngberg - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet

Rådmannens innstilling

Tana kommune gir av primæringsnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Aleksander Lyngberg for 
investering i nytt fiskefartøy. 

1. Tilskudd inntil kr 20.610,-
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 2.845.000,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger

Aleksander Lyngberg søker om støtte på kr 200.000,- fra primærnæringsfondet til investering i 
nytt fiskefartøy. Investeringskostnadene beløper seg til kr. 2.845.000,-.

Søkeren er 29 år. Han har jobbet innen fiskeri siden 1998 og ble registrert i fiskermantallets blad 
B i januar 1999. Han har opparbeidet seg en bred kompetanse innen yrket ved å ta kurs, 
videreutdannelse og hatt varierte jobber. Søkeren har tatt kurs og sertifikater som kreves for å 
kunne ha passasjerer om bord for framtidig turismevirksomhet.

Periode Båt Fiskeri Stilling
1998 - 1999 "Mk Haldis" Garn Fisker
1999 - 2000 "Mk Storholm" Garn og line Fisker
2000 - 2001 "Kv Andenes" Kystvakta Militærtjeneste
2001 - 2002 "Mk Kato Mikal" Autoline og garn Fisker, bestmann, maskinist
2002 - 2004 Teknisk Fagskole linje for maritime fag og fiskerifag
2004 - 2005 "Mk Odd Raymond" Snurrevad Fisker, styrmann, maskinist
2005 - 2006 "Mk Solhaug Senior" Autoline Fisker, styrmann, maskinist
2007 - 2009 "Mk Dixi" Garn og teine Fisker
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I tillegg har han jobbet frilans i offshore og utenriks ved siden av fiske.

Relevante sertifikater og utdannelse
Lyngberg har hatt et høyt fokus på sikkerhet og etterleving av de krav og regler som er og vil 
være kommende krav for den type virksomhet han driver. Han har derfor tilegnet seg den 
kompetanse som kreves for et effektivt og sikkert fiske, herunder fagbrev i faget fiske og fangst,
fiskeskippersertifikat, radiosertifikat, kartkurs, truckfører og kaiførerbevis, hjertestarterkurs, 
sikkerhetskurs IMO 80 og ulike krisehåndteringskurs for større passasjerfartøy så som ”Crowd 
Management Appropriate Training”, ”Crisis Management and Human Behavior”.

Aleksander Lyngberg har drevet fiske med Mk Stangnes, som han selv eier. Han har fisket etter
kongekrabbe og torsk. Søkeren ønsker å investere i et nytt fiskefartøy. Han har fått en kvote for 
et fartøy på 10 – 10,9 meter som han har fått fra fiskeridirektoratet (rekrutteringskvote for 
søkere under 35 år som oppfyller visse kriterier til deltakelse i fiske. Maksimalt antall 10 
deltakeradganger for 2009). 

Søkeren ønsker å investere i en 35 fots speedsjark Vikingur 1060 bygget på Island og etter 
nordisk båtstandard. Den er designet for fiske. 

Søkeren har lagt til grunn at overtakelse av båten vil skje i juli 
2010. Med full drift fra august 2010. I likviditetsbudsjettet er 
det lagt til grunn en samlet støtte på 550 000 som utbetales i 
juni 2010.

Kostnadsoverslag:

Fartøy i henhold til tilbud 1 914 000
Utstyr til fiskefartøyet 831 000
Transport av ferdig fartøy fra båtbyggeri på Island og til Tana 100 000
Totalsum 2 845 000

Finansieringsplan:

Egenkapital 200 000
Tana kommune, primærnæringsfondet 200 000
Sametinget 300 000
Finnmark fylkeskommune 711 25
Innovasjon Norge, lån (50 %) 1 433 750
Sum finansiering 2 845 000

Det søkes om 300 000,- i tilskudd fra Sametinget, 711 250,- i tilskudd fra Finnmark 
Fylkeskommune, og 200.000,- i tilskudd fra Tana Kommune. Disse beløpene er de maksimale 
som tilskuddyternes retningslinjer tillater for dette prosjektet. 

Vurdering

Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til kjøp av nytt fiskefartøy og søknad om støtte 
til investering i utstyr. For nye fiskefartøy kan det gis tilskudd med inntil 25 % av 
kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 200 000,-. Tilskudd til fiskeredskaper/utstyr kan gis 
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med inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag, men gis ikke til etablerte fiskere. Selv om 
søkeren er ung, har han drevet med fiske siden 1998 og kontinuerlig de siste fem år. 

Søkeren er ung og ønsker å investere i helt nytt fiskefartøy. Det er få unge fiskere som satser på 
en helt ny båt. Det er knyttet til store investeringskostnader til kjøp av nytt fartøy. Søkeren er 
dog i den situasjon at han får rekrutteringskvote og slipper å ta opp ekstra lån for å finansiere 
kvotekjøp. Det gjør investeringene mindre risikobetont. Det fremlagte driftsbudsjettet for de 
første tre årene viser et budsjett på 1,9 millioner og et resultat etter skatt og låneavdrag på ca 
200 000. Dette er basert på ganske nøkterne anslag for fangst av torsk (39 tonn á kr 15 pr. kg) og 
krabbe (hhv. 4 og 15 tonn levende krabbe til kr 35 og kr 25 kr kg). Minsteprisen på torsk er pr. 
dd. i samsvar med det budsjetterte med kr 15,25 for torsk 2,5-5 kg. Søknaden tilrås innvilget.

Jørn Aslaksen
rådmann
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2009/2302-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 140/2009 05.11.2009

Asle Gundersen - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy med rettigheter

Rådmannens innstilling

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Asle Gundersen for 
investeringer i brukt fiskefartøy.

1. Tilskudd inntil kr 5.410,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr. 350.000,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger

Asle Gundersen søker om støtte på kr 70.000 (20 %) til kjøp av brukt fiskefartøy F-26-TN M/S 
Sigtor med rettigheter. Kostnadene beløper seg til kr 350.000,-. 

Fartøyet med registreringsnummer F-26-TN, M/S Sigtor eies i dag av Reidar Larsen i Vestertana. 
Båten er en tresjark på 8,8 meter (29 fot), bygget i 1977. Motoren er fra 1992. For inneværende år 
har fiskefartøyet følgende rettigheter:

- Hyse 10 tonn
- Sei 18 tonn
- Torsk 30 tonn
- Kongekrabbe 3,8 tonn

Gundersen har drevet med yrkesfiske siden 1982. Han eier fiskefartøyet den 35 fots plast-
sjarken ”John Andreas”. Båten er i 1996 med motor fra samme år. Fartøyet har kvote til fiske av 
torsk, hyse og sei og står registrert pr. mai med oppfisket kvantum på 30 tonn av en torskekvote 
på 39 tonn. Båten har også rett til å fiske kongekrabbe i lukket gruppe (adgangsregulert gruppe). 

Investeringsplan
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Fiskefartøy F-26-TN, MS Sigtor kr. 350 000.-

Finansieringsplan
Tilskudd Tana kommune primærnæringsfond kr.   70 000.-
Innovasjon Norge lån kr. 280 000.-
Sum kr. 350 000.-

Søkeren fikk 24/9-2009 kr 6.921,- i støtte til investeringer i marinekran med et kostnadsoverslag 
på kr 76 900,- og avslag på søknad om støtte til kjøp av fiskeredskaper/utstyr og torskekvote. I 
1995 fikk søkeren kr 83.500,- til kjøp av brukt fiskefartøy. Denne støtten er nyttet etter 
forutsetningene i tilsagnet.

Vurdering

Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til investering i brukt fiskefartøy. Støtte til 
brukt fiskefartøy kan gis med inntil 15 % kostnadsoverslaget, dvs. kr 70.000,- i dette tilfellet. 
Det forutsettes at fartøyet fremstår som godt vedlikehold og tilpasset det fiske det skal driftes 
etter. Fiskefartøyet er i dag i aktivt fiske på Tanafjorden og fremstår som godt tilpasset det fiske 
det skal driftes etter. Administrasjonen tilrår støtte til kjøp av brukt fiskefartøy.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2009/253-7

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 141/2009 05.11.2009
Kommunestyret 15.12.2009

Søknad om fritak fra politiske verv - Marit Johansen Rolstad

Rådmannens innstilling

1. Med hjemmel i kommunelovens § 15-1 innvilges Marit Johansen Rolstad fritak fra 
følgende politiske verv for resten av valgperioden, eventuelt til Rolstad melder 
tilbakeflytting:

• 5. medlem i kommunestyret
• 4. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyre
• 2. medlem i stedsnavnutvalget 

2. Trude Ørpetvedt rykker opp som 7. medlem og Stig Arve Eriksen blir 1. varamedlem for 
AP i kommunestyret fra 01.01.2010 og for resten av valgperioden. 

3. Stig Arve Eriksen fortsetter som 4. varamedlem ut valgperioden for felleslista AP, TAFE 
og SP i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret.

4. Mette Hammer fortsetter som 2. medlem ut valgperioden for felleslista AP, TAFE og SP 
i stedsnavnutvalget.

Saksopplysninger

Marit Johansen Rolstad søker i brev av 19.10.2009 om fritak fra politiske verv. Rolstad 
begrunner søknaden med at hun ikke lengre er folkeregistret i Tana kommune. 

Kommuneloven har i § 15-1 slik bestemmelse om tap av valgbarhet:
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller 
fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid 
utflyttingen varer.
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Ved registrert utflytting fra kommunen trer Rolstad endelig ut av de verv hun er valgt til. 
Dersom Rolstad blir registrert tilbakeflyttet innen to år etter registrert utflytting, følger det av 
loven at hun trer inn i vervene igjen. 

Rolstad har for tiden permisjon fra sine politiske verv for Arbeiderpartiet fram til juli 2010, jfr. 
vedtak i kommunestyret i PS 20/2009 den 19.03.2009. Rolstad har permisjon fra følgende 
politiske verv:

• 5. medlem i kommunestyret
• 4. varamedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyre
• 2. medlem i stedsnavnutvalget 

Saken løses ved at Stig Arve Eriksen, som er 7. medlem for AP i kommunestyret fram til 
31.12.2009, går tilbake til 1. varamedlem fra 01.01.2010, jfr. vedtak i kommunestyret 
19.03.2009. Trude Ørpetvedt (permisjon til 31.12.2009) rykker opp som 7. medlem i 
kommunestyret for AP fra 01.01.2010 og for resten av valgperioden. 

APs liste til kommunestyret vil da ha slik sammensetning fra 01.01.2010:

1 Frank Martin Ingilæ

2 Else M Utsi

3 Ulf Trygve S Ballo

4 Tone Maurstad

5 Nils Oskar Anthi

6 Mette Hammer

7 Trude Ørpetvedt

Varamedlemmer

1 Stig Arve Eriksen

2 Arne Røberg

3 Per Andreas Mathisen

4 Randi Lille

5 Therese Nyborg

6 Oddmund Aslaksen

7 Hermod Biti

8 John Øystein Jelti

9 Sinaida K. Saua
10

I henhold til valgloven § 14-2 finner ordfører at det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør av APs 
varamedlemsliste til kommunestyret, og saken sendes videre til valgstyret.

I formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret, der Rolstad har permisjon som 4. 
varamedlem fram til juli 2010, løses ved at Stig Arve Eriksen (AP) fortsetter som 4. varamedlem 
ut valgperioden. 

I stedsnavnutvalget, der Rolstad har permisjon som 2. medlem fram til juli 2010, løses ved at 
Mette Hammer (AP) fortsetter som 2. medlem ut valgperioden.
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Vurdering

Ut i fra kommunelovens § 15-1 er det et fravikelig krav om bosetting i kommunen, og Marit 
Johansen Rolstad har krav på fritak når hun flytter fra kommunen og er dermed ikke valgbar. 
Dersom Rolstad blir registrert tilbakeflyttet innen to år etter registrert utflytting, følger det av 
loven at hun gjeninntrer i de politiske vervene. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2009/76-9

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 142/2009 05.11.2009

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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