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Vegarbeid kommunegrensa Gamvik/Tana - Storelva bru 

 
Vi viser til e-melding av 14.10.2010 om vegarbeid på strekningen kommunegrensa Tana - 
Gamvik mot Storelva bro.  
 
I denne aktuelle saken er det byggesaksforskriftens § 4-3, Unntak fra krav i plan- og 
bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover, som er relevant.  
 
Denne paragrafen har i punkt a en bestemmelse om offentlige veganlegg. Slike tiltak er unntatt 
fra kravene til søknad i byggesaksdelen av plan- og bygningsloven (pbl), kap 20 – 25, dersom  
tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan etter pbl.  
 
Dersom tiltaket IKKE er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan,  

”kan offentlige veganlegg hvor Statens vegvesen eller fylkeskommunen er tiltakshaver 
utføres uten at reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22 (Godkjenning av foretak for 
ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering 
og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn) kommer til anvendelse. Bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 29-2 (Visuelle kvaliteter) og § 29-3 (Krav til universell utforming og 
forsvarlighet) skal likevel gjelde.” 

 
Dette innebærer at vegmyndighetene i slike tilfeller må søke kommunen om tillatelse etter pbl 
kap 20 og 21, men at krav til ansvarlig søker m.m. i pbl kap 22 -  25 ikke er relevante.  
 
I den aktuelle saken forstår Tana kommune Statens vegvesen slik at det er tale om en utvidelse 
og utbedring av eksisterende veitrasé på en strekning på 6 – 800 m fra kommunegrensa mellom 
Tana og Gamvik.  
 
I kartskissene som fulgte planprogrammet for reguleringsplan for FV 98 på strekningen 
kommunegrensa – Giilaš, er det en ny senterlinje helt i starten av veitraseen fram til  avstandsnr. 
17350. Akkurat i dette området krysser den nye veitraseen en bekk som er en del av det vernede 
Storelvavassdraget. Dersom det planlegges en slik endring av veitraseen, kan det være vanskelig 
å behandle saken som en dispensasjonssak etter pbl. kap 19. Da vil det være mest hensiktsmessig 
å behandle alle inngrep i det vernede Storelvavassdraget samlet som del av reguleringsprosessen. 
 



 
 Side 2 av 2 

Dersom det kun er tale om en utbedring og utvidelse av eksisterende vei i eksisterende trasé, kan 
saken behandles som en søknad om dispensasjon etter pbl. § 19-2. Tiltaket vil i hovedtrekkene 
være i tråd med kommuneplanens arealdel der det er avsatt areal til eksisterende fylkesvei 98, 
men utvidelsen må behandles som en dispensasjon.  
 
Tana kommune har stor interesse av at FV 98 blir utbedret, og vil prioritere behandlingen av en 
dispensasjonssøknad. Andre myndigheter har krav på 4 uker høringsfrist, så det er vanskelig å få 
behandlingstiden ned under 6 uker. Vi ber om at vegvesenet tar telefonisk kontakt med 
saksbehandler når søknaden sendes. 
 
Tana kommune ber om at Statens vegvesen avklarer om det i denne saken er tale om en ren 
utvidelse av eksisterende veitrasé, eller om det er tale om en ny veitrasé. Videre anbefaler vi at 
vegvesenet går i dialog med fylkesmannen, kulturminnemyndighetene, NVE og 
reindriftsnæringa, for å få avklart om det er annet lovverk som dette aktuelle tiltaket må 
behandles etter.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Svein Ottar Helander 
Utviklingsleder 

 
 
 
 
Lars Smeland 
Planlegger 
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Maria Haga - 78457373

Statens vegvesen

Vår referanse:

2010/039935-024

Deres referanse:

Vegarbeid kommunegrensa Gamvik/Tana - Storelva bru

Viser til deres brev av 22.10.2010, samt vår forespørsel på e-post datert 14.10.2010.

Statens vegvesen har gjort en vurdering av utbyggingstakten på de ulike parsellene på
Ifjordfjellet.

Etter denne gjennomgangen har vi kommet frem til at vi ikke ønsker å forlenge arbeidene i
parsell 4 over kommunegrensen til Tana kommune. Anleggsarbeidet på parsell 4 forventes
derfor avsluttet ved kommunegrensen. Det eneste som vil berøre Tana kommune er eventuelt
en mindre justering for å få til en god overgang mellom ny og gammel veg der anlegget
avsluttes. Dette vil kun dreise seg om mindre justeringer, og vil etter Statens vegvesens
vurdering ikke trenge noen behandling fra Tana kommune.

Når det gjelder planene for parsell 5 arbeider Statens vegvesen med vurderingene av
alternative traseer, og vil gå i dialog med Tana kommune så snart vi har mer informasjon.

Vi takker for deres velvilje og samarbeid i denne saken.

Statens vegvesen, avdeling Finnmark
Med hilsen

11,1,Å
Maria Haga
Planlegger
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Saksprotokoll saksnr. 29/2010 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 15.11.2010  

Behandling 
AP v/Ulf Ballo fremmet følgende forslag:  
 
Det settes i gang et forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan for Tana. I den forbindelse 
gjennomføres et miniseminar for MLU om dagens utmarksforvaltning med de vesentligste 
lover, forskrifter og retningslinjer som legges til grunn for gjeldende praksis. Utkast til program 
for seminaret fremlegges til enste møte.  
 
MLU anmoder kommunestyret om å sette av midler til utmarksplan for Tana i 2011-budsjettet.  
 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Det settes i gang et forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan for Tana. I den forbindelse 
gjennomføres et miniseminar for MLU om dagens utmarksforvaltning med de vesentligste 
lover, forskrifter og retningslinjer som legges til grunn for gjeldende praksis. Utkast til program 
for seminaret fremlegges til neste møte.  
 
MLU anmoder kommunestyret om å sette av midler til utmarksplan for Tana i 2011-budsjettet.  
 
 

gunfro
Tekstboks
Utmarksplan for Tana



Sverre Pedersen                                                                                                        
Smalfjord                                                                                                                  
9845  Tana    

Tana Kommune v/ Ordfører                                                                                        
Spørsmål til spørretimen ved kommunestyremøtet 11.11. 2010               

Dato: 01.11.2010                                                                                                                                                                                                            
Vedr. tomter til boligbygging i distriktene Vestertana, Torhop og Smalfjord., og for 
øvrig andre bygder. 

Dette er en sak som har ergret meg noe aldeles forferdelig i mange år.                                     
Det er nettopp blitt lagt ut over 40 nye tomter til boligbygging i Tana Bru, klarert med 
vei, vann og avløp i topp stand. Fordi behovet har meldt seg av folk som vil bygge i 
Tana, og det er bra.                                                                                                                           
Vi som bor i Tanas ytterdistrikter, opplever et  oppsving i aktiviteter mot primær 
næringer og i den forbindelse spør folk meg om det er ledige tomter å oppdrive i 
disse områdene..                                                                                                        
Jeg river meg i håret og sier at,  ”joda, kommunen skal visst ha lagt ut en arealplan 
om det, men ingen vet hvor tomtene er..” og langt ifra noen form for tilrettelegging.  
Det er ikke mulig å finne noen tomter i våre bygder!!                                                    
Vi forlanger ikke at tomtene skal klargjøres i like stor grad,   men, de må være lett 
tilgjengelig på kommunens sider, og nesten mest viktig:  Det må ryddes skog og 
lages fram vei til tomtene, samt planeres noe slik at interesserte kan komme å se 
tomta.                                                                                                                       
Dette er kostnader som er svært overkommelig å gjennomføre, satt imot 
tomtekostnader i Tana Bru.                                                                                            
I et vedlegg jeg har lagt ved dette brevet,  har jeg fått høre om 3 eksempler på 
kommunal ”styring eller sabotasje av boligbygging bare ved å spørre noen få 
personer utenfor Tanabru!                                                                                                            
Dette er rett og slett å betrakte som en ren unnlatelses forbrytelse! 

Jeg spør da kommunen; 

Hvorfor har det ikke blitt lagt ut tydelige tomter i disse bygdene, tross minst to 
arealplanverk over snart en generasjon i tid?                                                                                      
Når kan vi se en ryddet boligtomt i bygda vår, så vi kan formidle det til interesserte 
boligbyggere?     

Vi forlanger at dette forseres og settes i gang i 2011, det er rotet bort altfor mye tid 
allerede.  Det trengs sårt noen nye innbyggere i disse bygdene, ellers dør vi bort før 
neste planverk kommer. 

Når vi som bor her knapt vet om boligtomter, hvordan skal da andre interesserte 
finne ut av det?                                                                                                                



Bevis for det ser vi jo selv, jeg var den siste som bygde ny bolig vestpå for 21 år 
siden!                                                                                                                                      

Med Hilsen         Sverre Pedersen                                                                                   



Fra: Sverre Pedersen
Til: Tana Postmottak
Emne: FW: Tomter i Tana. Vedlegg brev til spørretimen kommunestyremøte 11.11.2010
Dato: 8. november 2010 09:33:34

Dette er eksempler på ”byggesaker fra Tana som jeg har nøstet opp på kort tid.  De er ikke
bekreftet av de som skulle bygge, men jeg finner ikke grunn til å tvile på de allekevel.
 
Sverre Pedersen
 
 
 
- Mannen fikk ikke tomt og kunne ikke bygge i Sirma i 1999. Fikk kun tilbud
om tomt i tanabru. Hadde det ikke vært for at en mann døde og huset ble
lagt ut for salg her i Sirma, hadde ikke han bosatt seg i Tana. Han jobbet i
utlandet i mange år og ville ha eget hus i hjembygda, det satte Tana
kommune en stopper for! Og han ville IKKE ha hus i Tanabru. 
Når jeg kom inn i bildet i 2001 hadde heller ikke jeg villet bo i Tanabru.
 
- Et ungt par med 2 barn kom med flyttelasset fra et annet fylke til Tana og
ville bosette seg i Sirma, bygge hus her. Det satte Tana kommune en stopper
for og tilbydde kun tomt i Tanabru! De ville heller IKKE bo i Tanabru og
heldigvis for dem (og uheldigvis for Tana kommune) flyttet et ektepar fra
Sirma og solgte huset sitt slik at det unge paret likevel kunne bosette seg i
Sirma!
 
- Et annet par med 2 barn ville flytte sørfra til Tana og Sirma. Ikke snakk
om Tana kommune var behjelpelig med tomt og etter å ha rotet med deres
tomtesøknad i tre år, ga ekteparet opp og avsluttet planer om å flytte til
tana.
 
Slike eksempler fins det sikkert mange flere ut av.
 

mailto:Sverre.Pedersen@felleskjopet.no
mailto:Tana.Postmottak@tana.kommune.no


Vedrørende tomter til boligbygging i distriktene - Spørsmål i 
spørretimen fra Sverre Pedersen 
 
Vil takke Sverre Pedersen for spørsmålet om et tema som er veldig viktig, nemlig 
boligbygging. Tilgang på bolig er en svært viktig faktor om noen vil bosette seg i en 
kommune. 
 
Dette temaet er både kommunestyret, formannskapet og ikke minst ordfører veldig 
opptatt av. Derfor har formannskapet vært aktiv i det at kommunen skal synliggjøre 
hvilke muligheter som finnes for å bygge boliger i hele Tana. 
 
Kommunestyret har regulerte områder for boligbygging i sentrumsområdet og i 
distriktene i Tana.  Utenfor sentrumsområdet er det over 100 tilgjengelige 
boligtomter som er innregulert i arealplanen. I tillegg har kommunestyret vedtatt en 
lempelig dispensasjonspraksis når det gjelder boligbygging i LNF områder utenfor 
sentrumsområdet. Dette innebærer at i enkeltsaker der ingen viktige, allmenne 
interesser blir skadelidende, og ingen av høringsinstansene har avgitt negativ 
uttalelse, vil kommunen som regel gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. 
Viktige interesser som kommunen vil vurdere er forholdet til vassdrag, 
primærnæringene, natur- og kulturminnevernet. 
 
Den enkelte søker må allikevel påregne at det tar litt lenger hvis man må ha 
dispensasjon fra arealplanen til boligtomt i distriktene på grunn av at alle 
sektormyndighetene har rett til å uttale seg. 
 
Spørsmålsstiller viser til noen saker fra 1999 og 2001, det er fra før gjeldene arealplan 
som ble vedtatt i 2003. I denne arealplanen tar man etter min mening tatt godt 
høyde for de som ønsker å bygge bolig i hele Tana. 
 
Ordfører trur at den største hindringen for boligbygging utenfor sentrumsområdet er 
finansieringen og egenkapitalkravet som bankene krever fra husbygger. Det har 
kommunestyret også prøvd å bøte på ved at man kommunen tar opp 3 millioner mer 
i startlån fra Husbanken til videreformidling til de som har utfordringer med 
egenkapitalkravet. 
 
Kommunen har lagt ut mye informasjon om boligtomter på kommunens hjemmeside 
og den enkelte saksbehandler som skal også kjenne til hva som er tilgjengelig. 
 
Det er også ledige boligtomter utenfor sentrumsområdet med klargjort vei/vann og 
avløp. Kommunen har ikke økonomisk bæreevne til å bygge opp all infrastruktur 
overalt i kommunen selv om man skulle ønske det. 
 



Ordfører har ikke selv fått så mange henvendelser om saksbehandling for 
boligbygging i distriktene i Tana. De henvendelsene som ordfører kjenner til, så har 
boligbyggingen gått i orden. 
 
Ordfører har imidlertid fått mange henvendelser om muligheter for å få leilighet, eller 
boligtomt i sentrumsområdet. Det eksisterende boligfeltet ved Tana bru hadde få 
ledige boligtomter tilgjengelig og derfor var det på høy tid at man fikk klargjort 
tomter slik at interesserte kan få kjøpe tomt og bygge. 
 
Så til selve spørsmålene: 
Etter min mening er det en ganske bra oversikt i dag på kommunens hjemmeside om 
hvor det er mulig å bygge i Tana. Det jobbes for å forbedre den informasjonen 
ytterligere. I tillegg så praktiserer kommunen en lempelig dispensasjonspraksis for 
boligbygging utenfor områder regulert til boligformål.  
 
Når det gjelder ”rydding” av boligtomter i distriktene i Tana, så er det ikke satt av 
penger i budsjett for et slikt formål etter det jeg kjenner til. Spørsmålet er jo også om 
det er den beste måten å stimulere til boligbygging i distriktene på. 
 
Trur også det er veldig viktig at vi alle er ”ambassadører” hvis man får henvendelse 
fra noen som kunne tenke seg å bo i sitt nabolag. Her trur jeg det er mange måter 
man kan bidra på i så måte. Hvis man opplever situasjoner, hvor man føler at man 
ikke kommer videre i sin henvendelse til kommunen, så vil ordfører gjerne vite om 
de. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Frank Martin Ingilæ 
Ordfører Deanu gielda – Tana kommune 
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