
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 02.02.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

25.01.2012

Frank M. Ingilæ 
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling
PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 01.12.2011
PS 4/2012 Jordlovsbehandling - Søknad om deling av 

grunneiendom 40/3
2012/154

PS 5/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av driftsenhet 
gnr 35 bnr 54

2012/149

PS 6/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av 
grunneiendom gbnr 18/35 m fl for opprettelse av 
parseller til fritidsformål. søker Ragnhild Ravna, 
Bonakas.

2012/156

PS 7/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av eiendom 
gbnr 40/46 i Polmak.

2011/2865

PS 8/2012 40/46 - Johan Anders Erke: Søknad om fradeling av 
parsell på 2,2 daa til landbruk.

2011/685

PS 9/2012 Søknad om forretningstomt i grøntområdet foran 
tidligere Tana papir- og bokhandel

2011/2360

PS 10/2012 Søknad om oppsett av permanent sperregjerde i 
reindrifta rundt Máskevárri

2011/2834

PS 11/2012 Reinbeitedistrikt 9 - Søknad om tilskudd til 
sperregjerde mellom Karasjok og Polmak reinsogn

2012/29

PS 12/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

2011/2369

PS 13/2012 Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg 2011/2508

PS 14/2012 Klage på vedtak - Støtte til kjøp av fiskefartøy - Roger 
Brodin Rist

2011/2809

PS 15/2012 Startlån-Retningslinjer for tildeling i Tana kommune 2012/230
PS 16/2012 Valgbarhet til kontrollutvalget / suppleringsvalg - Tor 

Asle Varsi
2011/2180

PS 17/2012 Søknad om midler til Tana Cup - Tana bryteklubb 2011/2702

PS 18/2012 Søknad om støtte/sponsing av NNM i skiskyting 2012 2012/217
PS 19/2012 Støtte for bruk av flerbrukshallen skoleåret 2011 / 

2012
2011/2796

PS 20/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
melkekvote

2012/68

PS 21/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av 
melkekvote - Marie Jelti

2012/69

PS 22/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond til grøfting - 2012/85
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Arnfinn Hoigari

PS 23/2012 Ulf og Else Ballo - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2011 til kjøp av
melkekvote

2012/78

PS 24/2012 Trygve Ballo - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfond 2011 til kjøp av melkekvote

2012/86

PS 25/2012 Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen - Søknad om 
støtte fra primærnæringsfond 2011 til kjøp av 
melkekvote

2012/87

PS 26/2012 Stig Arve Eriksen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av melkekvote

2012/71

PS 27/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
melkekvote

2012/103

PS 28/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
melkekvote

2012/206

PS 29/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
melkekvote

2011/2913

PS 30/2012 Nina Evjen Anthi - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet -l kjøp av gård gbnr 7/3 m fl.

2012/70

PS 31/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
gård

2011/187

PS 32/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
gård

2011/2411

PS 33/2012 John Emil Juliussen - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - kjøp av gård

2012/80

PS 34/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
eiendom

2011/2338

PS 35/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Nybygg 2011/2580

PS 36/2012 Stig Arve Eriksen - Søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet til forsterking av kraftforsyning

2012/72

PS 37/2012 Favlemohkki samdrift DA - søknad om støtte fra 
primærnæringsfondet - forsterking av kraftforsyning

2012/79

PS 38/2012 Søknad om støtte fra primærnæringsfond til nydyrking 
- Martin Ellefsen

2012/81

PS 39/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6
RS 1/2012 Reguleringsplan for fv. 98 Ifjordfjellet, Parsell 2 -

Melding om vedtatt
2009/475

RS 2/2012 Energiutredning 2011 - UTKAST 2012/207
RS 3/2012 Protokoll fra lønnspolitisk utvalg 2008/185

RS 4/2012 Underretning om saksavgjørelse 2007/2352
RS 5/2012 Arbeidsforholdene ved sivilforsvarets lager i Tana 2010/81

RS 6/2012 Søknadsskjema - Regionale utviklingsmidler (RUP) - 2011/1491
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vannverksgodkjenning - sammenkobling av 
Alleknjarg og Lismajavri vannverk

RS 7/2012 Tilbakemelding på søknad om ny snøskuterløype Tana  
- Nesseby

2011/593
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PS 1/2012 Godkjenning av innkalling

PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 01.12.2011



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 40/30

Arkivsaksnr: 2012/154-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 4/2012 02.02.2012

Jordlovsbehandling - Søknad om deling av grunneiendom 40/3

Vedlegg:
1 Søknad deling av grunneiendom
2 Kart
3 Flyfoto

Ordførers forslag til vedtak
Med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 innvilger Tana Kommune søknad om fradeling av 4,5 daa 
fra grunneiendom gbnr 40/3 som omsøkt.

Begrunnelse:
Den fradelte parsell skal nyttes til kirkelige formål, noe som ansees som å oppfylle vilkåret om 
samfunnsinteresser av større vekt. 

Saksopplysninger
Det søkes om å dele fra eiendom 40/3 i Alleknjarg for videre salg.

Opplysninger om eiendom med gnr 40 bnr 3

Sted: Alleknjarg
Gnr/bnr: 40/3
Eiendomstype

Eiendom
Kommune Gnr/Bnr/Fnr Eierforhold Opprettet Areal
2025 Grunneiendom 40/3 Jon Viktor Aslaksens dødsbo 3.7.1809 87 782,6
Tabell 1 Kilde: Matrikkel
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Eier: Boet etter Jon Viktor Aslaksen, Alleknjarg, 9845 Tana

Arealoppgave for landbrukseiendom som ønskes fradelt, gbnr 40/3 (dekar)
Arealoppgave (dekar)

Fulldyrk. Overfl.dyrk/ Skog bonitet Annet Areal
Jord gj.beite S og H Middels Lav areal i alt

0 0 0 0 80,8 7 87,8

Kilde: Gårdskart, skog og landskap

Bebyggelse: ubebygd
Formålet med fradeling: Salg av eiendom

Polmak og Tana Kirkelig fellesråd planlegger utvidelse av kirkegård og parkeringsplass ved 
Polmak kirke. I den forbindelse ble det inngått avtale med grunneier Jon Viktor Aslaksen om 
fradeling av 4,5 daa.

Eiendommen består av uproduktiv skog (se flyfoto)

Etter arealplan ligger eiendommen i et LNF- område.

Vurdering

Saken er vurdert etter Jordlovens §§§ 1, 9 og 12, rundskriv M-4/2003. 

Lov om jord (jordlova). Kap. V. Deling av landbrukseigedom .

§ 12. Deling
       Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå 
departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet 
mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er 
stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). 
       Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er 
forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast 
omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg 
takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet 
til kulturlandskapet. 
       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova 
skal fremja. 
       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller 
ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. 
       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. 
Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. 
       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.

Side 8



Vurdering etter jordlovens § 9
I henhold til rundskriv M-4/2003 pkt 7.4.2 kan det gis dispensasjon etter samlet vurdering av forholdene. 
I § 9 annet ledd annet og tredje punktum er det sagt hvilke hensyn som skal tilleggs vekt. Bestemmelsen 
lyder:

”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.”

I søknaden om deling skal fradelt areal brukes til parkeringsplass for Polmak kirke og utvidelse 
av kirkegård. Tiltak som har verdi for allmennheten eller en større gruppe personer går inn 
under bestemmelsen. Samfunnsinteresser som taler for at det gis omdisponeringssamtykke, kan 
for eksempel være offentlige eller private formål som tilgodeser allmennheten og formål som tar 
sikte på økt sysselsetting og næringsutvikling på bygdene. Omsøkt deling vil tilgodese 
allmennheten.

Vurdering etter jordlovens § 12
Delingssøknader etter jordlovens § 12 skal i henhold til rundskriv M-4/2003 vurderes etter følgende to 
hovedmomenter:

- Samfunnsinteresser av større vekt. 
- Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi. 

Momenter som skal inn i den videre skjønnsmessige vurderingen er:
- Drifts- og miljømessige hensyn.
- Godkjente planer. 
- Hensynet til kulturlandskapet.
- Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens 
§ 1. 

Samfunnsinteresser av større vekt

Arealet som søkers fradelt skal brukes til parkeringsplass for Polmak kirke og utvidelse av kirkegård, 
dette vil defineres som samfunnsinteresser av større vekt. 

Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi.

Eiendommen består for det meste av uproduktiv skog. Eiendom 40/3 egner seg ikke til 
landbruksproduksjon grunnet topografi. 

Drifts- og miljømessige hensyn.
Det er ikke mangel på landbruksarealer i Polmak. Omsøkt eiendom er ikke oppdyrket og har heller ikke 
vært brukt til beite. Eiendommen ligger ved riksveg 895. Den grenser mot Polmak Kirke og Polmak 
eldresenter. 

Godkjente planer. 
I gjeldende arealplan for omsøkt område er LNF og hjemler ikke for tiltak som omsøkt. Søknaden må 
behandles etter søknad om dispensasjon fra arealplan.

Hensynet til kulturlandskapet.
Arealet som ønskes fradelt fra eiendom gnbr 40/3 ligger i et område med bolig- og landbruksbygninger,
eldresenter, boligfelt, muséum og landbruksarealer, tiltaket vil ikke forandre kulturlandskapet.

Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens § 1. 
Den overordna målsettingen med jordloven er at arealressursene skal brukas på den måten som er best 
for samfunnet og de som har yrket i landbruket. Arealressursene skal disponeres med utgangspunkt i 
fremtidige generasjoners behov.  
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Konklusjon:

Etter en samlet vurdering av hovedhensyn og skjønnsmessige kriterier i jordloven er deling forsvarlig. 
Søknaden kan innvilges etter jordlovens §9 og §12 . 

Det kan ikke påregnes ytterligere omdisponering og fradeling fra eiendommen.

Frank M. Ingilæ
ordfører
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Området ved Polmak kirke
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Buolbmåt ja Deanu girkolag oktasagråddi
Polmak og Tana kirkelig fellesråd

Tana kommune
ved arealplanlegger Lars Smeland
9845 Tana

REKVISISJON AV KARTFORRETNING/SØKNAD OM DELING AV
GRUNNEIENDOM

Polmak og Tana kirkelig fellesråd planlegger utvidelse av kirkegård og parkeringsplass ved
Polmak kirke. I den forbindelse er det inngått avtale med grunneier Jon Viktor Aslaksen,
Alleknjarg, om fradeling av 4,5 DA av eiendommen Kareneng, gnr. 40, bnr. 3 i Polmak.

Vedlagt følger søknad av 01.03.2011 om deling av grunneiendom og rekvisisjon av
kartforretning.

Utgiftene belastes Polmak og Tana kirkelig fellesråd. Faktura for saksbehandlings- og
oppmålingsgebyr sendes til:

Polmak og Tana kirkelig fellesråd
Ringveien 5
9845 Tana

Vi ser fram til kommunens behandling av søknaden.

Kirstin Biti
Kirkeverge

Kopi: Jon Viktor Aslaksen, Alleknjarg

Ringveien 5, 9845 Tana
Kirkeverge Kirstin Biti Johansen

Tlf: 78 92 99 10, 46 62 36 01 fax: 78 92 99 11
E-post: kirkever eriftana.komrnune.no

kirstin.biti..ohansentana.kornmune.no
Org.nr. 877001792

MOTTATT

-3 MAR7sm

Dato 03.03.2011

Ark. 616
Reg.nr. 30/2011

Side 13



[>;1 Rekvisisjon av kartforretning
Søknad om deling av grunneiendom

jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende
forskrifter og §§ 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985

Tii oppmålingsmyndigheten

IT,\N)A tl M

Rekvisisjonen/søknaden gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eiendom
før deling

Det
rekvireres/
søkes om

Deling i hht
pb1 §  63

Søknad om
dispensasjon

Gnr bnr , festenr ,

Areal som ønskes
fradelt/bortfestet (i alt)

* jf 7 - beskriv arealet

Andre
opp-
lysninger

(f. eks. andre
rettighets-
havere av
betydning

Hjemmels-
haver(e)

Underskrift

L/0  3
Bruksnavn/adresse

VA-CEWC5EK- /FoL
Kartforretning over:

A -hele grunneiendommen uten deling

B - festegrunn

 

c -enkelte grenselinjer, -justeringer

 

Annet:

O Reguleringsplan D Bebyggelsesplan 0 Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

- jf. pb1§ 7, fra bestemmelser

O plan- og bygningslov Dforskrift 0 vedtekt 0 kommuneplan reguleringsplan bebyggelsesplan

Arealoppgave 1 daa (for landbruksmyndigheten og Statistisk Sentralbyrå)
1 2 3  4 8 6 7 8 9 10

Eiendommen FØR Overflate- Annet Annet
delinglbortfesting Fulldyrka dyrka Produktiv Produktiv skog- Myr ubebygd Bebygd Sum Dyrkbart

areal areal barskog lauvskog areal areal areal areal (2-7)

3 57 7

Andre opplysninger og underskrift

Navn

Adresse

Sted

/—•,(

Dato

Journalnummer

D Grensepåvisning etter målebrev
E Deling av grunneiendom med

kartforretning over parsell

Underskrift

Postnr. Poststed

Telefon

K-blankett nr. 705801 Forlag. Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-1997/6-2004 RF Side 1 av 4
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OPPLYSNINGER TIL REKVISISJON/SØKNAD - fylles  ut av søker

Nabooppgave

Det må legges ved kart/orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor må
fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gitt/sendt.

Gnr

Parsell(er) det er søkt fradeling for

Selvstendig bruksenhet Tilleggsareal til:

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Atkomst

pb1§ 66.1
vegloven
§§ 40-43

Vann-
forsyning

pb1§ 65

Avløp

pb1§ 66.2

Bnr Festenr Eters/festers navn og adresse

O Bolighus

D Fritidshus

O Industri/bergverk

Varehandel/bank/
1_1 forsikring/hotell/restaurant

Spesifikasjon av parseller det er søkt om fradelIng for
Parsell Areal

nr. ca rn2 Parsell skal benyttes til

CRI Offentlig virksomhet

O Landbruk/fiske

Naturvern

K-blankett nr. 705801 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-1997/6-2004 RF

Gnr./bnr

Navn og adresse på ev. kjøper/fester

ur o  7.41 171 t-

PA

go j
1:1 Offentlig friluftsområde

o Offentlig veg

Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Riks-/fylkesveg D Kommunal veg Privat veg

O Ny avkjørsel fra offentlig veg Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

O tillatelse om avkjSøkn. .Avkjørselstillatelse gitt D Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument1-1 vedlegges

Offentlig vannverk 0 Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

o Annet:

O Offentlig avløpsanlegg 0 Privat enkeltanlegg - besknv

Privat fellesanlegg

O Utslippstillatelse gitt D Søkn. om utslippstillatelse vedlegges D Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Journalnummer

Side 2 av 4
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 35/54

Arkivsaksnr: 2012/149-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 5/2012 02.02.2012

Jordlovsbehandling - søknad om deling av gnr 35 bnr 54

Vedlegg:
1 Søknad om deling av grunneiendom 29.09.10
2 Kart

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i jordlovens § 12 avslår Tana kommune søknad om fradeling av gnr 35 bnr 54 
som omsøkt.

Begrunnelse:
Eiendommen som det er søkt fradeling fra er en stor selvstendig drivverdig landbrukseiendom 
på totalt 523 daa. Det omsøkte tiltaket innebærer ikke samfunnsinteresser av større vekt som det 
kan gis tillatelse til å realisere. 

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av en parsell på 34 daa fra eiendom med gnr 35 bnr 54.

Opplysninger om landbrukseiendom gnr 35 bnr 54 . 

Sted : Luftjok
Gnr./Bnr. : 35/54
Eiendomstype : Landbruk 
Parsellens areal : 34

Eiendom
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Eiendomsnavn
2025 35 54 - - Parsell 12 Fjelly

Eier: Jarl Asbjørn Ellila
Kilde: Matrikkel
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Arealoppgave (dekar)
Fulldyrk. Overfl.dyrk/ Skog bonitet Annet Areal

Jord gj.beite S og H Middels Lav areal i alt
61 23 0 0 430 10 524

Kilde: Gårdskart, Skog og landskap 
Bebyggelse Gr.flate Byggeår Ant. 

Etasjer
Teknisk 
stand

Våningshus 97
Enebolig 1988
Uthus
Fjøs
Landbruksgarasje/redskap
Landbruksgarasje/redskap

Kommentar: det foreligger ingen opplysninger om bygningene foruten det som er nevnt ovenfor.

Formålet med fradeling: Salg av parsell til hestebeite.

Etter arealplanen ligger eiendommen i et LNF -område.

Parsellen som søkes fradelt er 34 daa og består av ca 3 daa innmarksbeite og resten er 
uproduktiv skog. Parsellen som ønskes fradelt skal selges og benyttes til hestebeite. Atkomsten 
til arealet skal skje ved privat veg med utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.

Vurdering etter jordlovens § 12
Delingssøknader etter jordlovens § 12 skal i henhold til rundskriv M-4/2003 vurderes etter 
følgende to hovedmomenter:

- Samfunnsinteresser av større vekt. 
- Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi. 

Momenter som skal inn i den videre skjønnsmessige vurderingen er:
- Drifts- og miljømessige hensyn.
- Godkjente planer. 
- Hensynet til kulturlandskapet.
- Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter 
jordlovens § 1. 

Samfunnsinteresser av større vekt
Rent personlige eller private interesser defineres ikke som samfunnsinteresser av større vekt. En
deling på grunnlag av slike interesser må derfor avslås.
Formålet med omsøkt tiltak er etablering av hestebeite. Det omsøkte kan derfor ikke ansees som 
tiltak som innebærer samfunnsinteresser av større vekt.
Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi.
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Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet til nåværende og 
fremtidige eiere. Omsøkt areal er en del av eiendommens ressurs og kan brukes til 
landbruksproduksjon på eiendommen. En deling vil ikke ha betydning for den avkastning 
eiendommen kan gi.

Drifts- og miljømessige hensyn.
Omsøkt parsell skal brukes til hestebeite og vil således ikke ha drifts- og miljømessige ulemper 
for resteiendommen eller naboeiendommer. 

Godkjente planer. 
I gjeldende arealplan er omsøkt område LNF, bruken av eiendommen er tenkt hestebeite. I 
denne forbindelse kan ikke hestebeite defineres som landbruk, da det ikke eksisterer noe stall 
med større omfang av hestedrift i nærheten.

Hensynet til kulturlandskapet.
Parsellen som ønskes fradelt ligger i et område med mange store aktive landbrukseiendommer. 
Hestebeite vil ikke påvirke kulturlandskapet da de til en visst grad vil være med å pleie 
kulturlandskapet.

Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens § 1. 
Den overordna målsettingen med jordloven er at arealressursene skal brukas på den måten som 
er best for samfunnet og de som har yrket i landbruket. Arealressursene skal disponeres med 
utgangspunkt i fremtidige generasjoners behov. Eiendommen som det er søkt fradeling fra er en 
stor landbrukseiendom på 523 daa er drivverdig alene. Det er ikke ønskelig å fradele 
jordbruksareal.

Konklusjon
På grunnlag av vurderingene etter jordloven avslås søknad om deling av eiendom med gnr 35 
bnr 54.

Side 18



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 18/35

Arkivsaksnr: 2012/156-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 6/2012 02.02.2012

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 18/35 m fl for 
opprettelse av parseller til fritidsformål. Søker: Ragnhild Ravna, Bonakas.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i jordlovens § 12 første og andre ledd avslår Tana kommune søknad om deling av 
grunneiendom gnr 18 bnr 35 i Bonakas. 

Begrunnelse:
Opprettelse av fritidseiendom oppfyller ikke krav om at det skal foreligge samfunnsinteresser av 
større vekt for å kunne tillate fradeling. Tiltaket er ikke i tråd med gjeldene arealplan. 

Saksopplysninger
Det er søkt om fradeling av tre parseller på 700m2 hver, til sammen 2 100m2, på eiendom gbnr 
18/35. Parsellene skal brukes til fritidsformål. 

Opplysninger om landbrukseiendom gnr 18 bnr 35 og 105. 

Sted : Bonakas 
Gnr./Bnr. : 18/105 og 18/35
Eiendomstype : Landbruk
Parsellenes areal : 2 100 m2

Eiendom
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Andel Eiendomsnavn
Tana 18 35 Persjorden
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Tana 18 105 Moen

Parter:
Eier:   Ragnhild Ravna, Bonakas, 9845 Tana
Kjøpere: Ellen Ravna, Øyvind Ravna og Per Torleiv Ravna

Bebyggelse Gr.flate Byggeår Ant. 
Etasjer

Teknisk 
stand

På 
eiendom 
gnr/bnr

Våningshus 158 1951 18/105
Driftsbygninger 18/105

Arealoppgave (dekar)
Fulldyrk. Overfl.dyrk/ Skog bonitet Annet Areal

Jord gj.beite S og H Middels Lav areal i alt
33,4 9 4,1 46,5

Faktiske opplysninger:
Det søkes om å opprette tre separate parseller på 700 m2 hver til fritidsformål (se figur 2. kart). 
De omsøkte parsellene ligger på eiendom gbnr 18/35, og er plassert utenom dyrket mark på 
skogkledd areal. 

Figur 1. Flyfoto over eiendom gbnr 18/35 og 18/105. 
(Kilde Skog- og landskap, Gårdskart) Figur 2. Kart over omsøkte parseller.

Dette er en mindre landbrukseiendom med et totalareal på 46,5 daa, hvor av ca 33 daa er 
fulldyrkede. På eiendommen står et våningshus, en eldre driftsbygning og noen mindre
lager/uthus. Det er ikke husdyrhold på eiendommen, og landbruksarealene er utleid til et aktivt 
gårdsbruk. 

Eiendommen ligger i Bonakas, som er et aktivt landbruksområde der det er et stort behov for 
tilgang til dyrket mark. 

Planstatus er LNF-område som ikke tillater tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring. 
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Vurdering
Søknaden medfører ikke omdisponering av dyrket mark og er derfor ikke vurdert etter 
jordlovens § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord. 

Vurdering etter jordlovens § 12 Deling 
§ 12. Deling

       Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med 
eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste 
og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren). 

       Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå 
omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts-
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for 
arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. 

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

       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på 
same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. 

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom 
det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. 

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. 

I henhold til jordlova § 12 kan en eiendom ikke deles uten samtykke av departementet. Denne 
myndighet er delegert til kommunen. Samtykke til deling kan bare gis dersom samfunnsinteresser av 
stor vekt taler for det, eller om deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen 
kan gi, jf. jordlova § 12 andre ledd første setning. Ett av disse vilkårene må være oppfylt for at 
deling skal kunne tillates. 

Selv om ett av vilkårene er oppfylt, har man ikke krav på tillatelse til fradeling, jf. ordet «kan» i § 12 
andre ledd første setning. Ved avgjørelsen skal det etter jordlova § 12 andre ledd andre setning tas 
hensyn til om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det 
skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til 
kulturlandskapet, jf. § 12 andre ledd siste setning. Rundskriv M-4/2003 utdyper hva som skal 
vektlegges ved dette skjønnet. 

Samfunnsinteresser av større vekt
Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe personer kan representere en 
samfunnsinteresse av stor vekt. Personlige eller private interesser som ikke samtidig innebærer 
en samfunnsinteresse vil falle utenfor. I henhold til rundskriv M-4/2003 så er formålet med 
delingsforbudet er ikke ment å skulle hindre alle fradelinger. Forbudet er ikke til hinder for å 
tillate fradelinger som er forsvarlig ut fra for eksempel hensynet til arbeid, bosetting eller 
driftsmessig gode løsninger.

Det er søkt om å opprette tre separate parseller til fritidsformål på eiendom gbnr 18/35. Dette er 
private interesser og kan ikke anses for å være samfunnsinteresser av større vekt. Omsøkt tiltak
vil ikke styrke næringsutvikling eller bosetting i området. 
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Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi.
Eiendom gbnr 18/105 og 18/35 utgjør en mindre landbrukseiendom på til sammen 46,5 daa. Det 
er en stor del av eiendommen som utgjørs av dyrket mark, 33 daa. Eiendommen drives ved 
utleie til aktivt gårdsbruk i nærområdet. Den ligger i et område der det er et stort behov for 
jordbruksarealer. Landbrukseiendommen i seg selv har en begrenset avkasting, men de dyrkede 
arealene utgjør viktig arealressurs i området. 

Saken skal videre vurderes etter de fastsatte skjønnsmessige kriterier. 

Drifts- og miljømessige hensyn.
Opprettelse av fritidseiendom nært aktive jordbruksarealer vil av erfaring føre til 
interessekonflikter. De omsøkte parsellene er plassert utenom dyrket mark, men de ligger tett 
opp til de dyrkede arealene. Vei til parsellene er tenkt å gå over dyrkede arealer. 

Godkjente planer. 
I gjeldende arealplan er omsøkt område LNF- område, og hjemler ikke for tiltak som omsøkt. 
Søknaden må behandles som en søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

Hensynet til kulturlandskapet.
Parsellene som ønskes fradelt ligger i et område med boliger- og landbruksbygninger. 
Opprettelse av flere fritidseiendommer vil innvirke på kulturlandskapet. 

Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens § 1. 
Den overordna målsettingen med jordloven er at arealressursene skal brukas på den måten som 
er best for samfunnet og de som har yrket i landbruket. Arealressursene skal disponeres med 
utgangspunkt i fremtidige generasjoners behov. 

Opprettelse av parseller vil sterkt påvirke videre drift av jordbruksarealene. 

Konklusjon

Etter samlet vurdering etter jordlovens § 12 første og andre ledd så avslås søknad om deling av 
grunneiendom gbnr 18/35. 

Fradelingen styrker ikke samfunnsinteresser av større vekt. Den vil føre til driftsulemper av 
jordbruksarealene. Tiltaket er imot gjeldende arealplan. 

Jørn Aslaksen 
Rådmann Svein Ottar Helander

Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 40/46

Arkivsaksnr: 2011/2865-3

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 7/2012 02.02.2012

Jordlovsbehandling - søknad om deling av eiendom gbnr 40/46 i Polmak.

Vedlegg
1 Søknad om deling av grunneiendom fra 40/46 til 40/90 Polmak

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i jordlovens § 9 innvilger Tana kommune omdisponering av dyrket og dyrkbar 
mark på inntil 2,2 daa til annet næringsformål. 

Med hjemmel i jordlovens § 12 Tana kommune søknad om fradeling av parsell på inntil 2,2 daa 
som omsøkt.

Vilkår:
Parsellen skal sammenføyes med eiendom gbnr 40/90, og brukes til næringsformål som omsøkt. 

Saksopplysninger

Det er søkt om en fradeling av en parsell på om lag 2, 2 daa som tilleggsareal til eiendom gbnr 
40/90 i Polmak. Parsellen skal brukes til næringsformål. 

Opplysninger om omsøkt parsell på landbrukseiendom gnr 40 bnr 46.

Sted : Polmak 
Gnr./Bnr. : 40/46
Eiendomstype : Landbruk
Parsellens areal : 2 200 m2

Eiendom
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Andel Eiendomsnavn
Tana  40 46 Sandmo
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Parter:
Eier:   Anders Olsen Erke, Polmak, 9845 Tana
Kjøper:  Erik Pettersen, Polmak, 9845 Tana

Bebyggelse Gr.flate Byggeår Ant. 
Etasjer

Teknisk 
stand

På 
eiendom 
gnr/bnr

Våningshus 98 1938 40/46
Driftsbygninger 40/46

Arealoppgave (dekar)
Fulldyrk. Overfl.dyrk/ Skog bonitet Annet Areal

Jord gj.beite S og H Middels Lav areal i alt
97 5 24 126

Faktiske opplysninger:
Parsellen ønskes som tilleggsareal til forretning og verksted for camping- og bobilforetak.

Eiendom
Dette er en landbrukseiendom med 97 daa dyrkede arealer, total areal er 126 daa. Det er ikke 
husdyrhold på eiendommen, og arealene drives ved utleie til aktiv gårdbruker.  Det har inntil 
nylig ikke vært produksjon på arealene som grenser til eiendom gbnr 40/90. 

Nå er arealene delvis oppdyrket. Det ble gitt tilskudd til oppdyrking over SMIL-ordningen i 
2009 fra kommunen (sak. 2009/1375). Han har i brev til kommunen opplyst at det er lite 
tilgjengelige landbruksarealer i Polmak. Det er ikke fremlagt leiekontrakt for arealet. 

Figur 1. Kart fra søknad om fradeling.
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Figur 2. Flyfoto over 40/46, bilde tatt før oppdyrking (kilde: Skog- og landskap, Gårdskart).

I tidligere lignende saker så har det innvilgets mindre fradelinger av fra landbrukseiendommer 
til andre næringsformål. Polmak er en bygd som har opplevd fraflytting og nedlegging av 
næringer, deriblant gårdsbruk. 
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Figur 3. Kart over område som er oppdyrket - fra søknad om SMIL-tilskudd (sak. 2009/1375). 

Vurdering
Saken er vurdert etter Jordlovens §§ 9 og 12. 

Vurdering etter jordlovens § 9

§ 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 løysingar. 

       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. 

Etter jordlovens § 9 første ledd så kan ikke jord brukes til annet enn jordbruksformål. Det 
grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs. å sikre matproduserende areal.
Samtykke til omdisponering kan bare gis hvis en samlet vurdering viser til at jordbruksinteressene 
bør vika. Det skal i vurderingen tas hensyn til planstatus, drifts- og miljø, kulturlandskap og 
samfunnsgevinsten tiltaket medfør. 

Parsellen ønskes brukt som tilleggsareal til en salgs- og serviceforretning. Det skal brukes som 
oppstillingsareal for camping- og bobiler. 
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Deler av arealet på omsøkt parsell er nylig oppdyrket med tilskudd fra SMIL-ordningen –
oppdyrking av tidligere dyrket areal. Før det så lå arealet brakk.

Tiltenkt formål vil medføre omdisponering av dyrka- og tidligere dyrket areal til annet formål. Det 
er ikke gitt opplysninger om det skal legges fast dekke. Ved en asfaltering så må arealet anses for å 
ikke kunne tilbakeføres til landbruksformål. 

Det har vært en nedadgående trend i landbruksproduksjonen i Polmak, og det er nå to aktive 
gårdsbruk igjen. Det er flere tidligere dyrkede arealer som ligger brakk. Tilgangen til dyrkede og 
dyrkbare arealer i området oppleves ikke som kritisk. 

Vurdering etter jordlovens § 12

§ 12. Deling

       Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med 
eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste 
og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren). 

       Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå 
omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts-
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for 
arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. 

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

       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på 
same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. 

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom 
det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. 

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. 

I henhold til jordlova § 12 kan en eiendom ikke deles uten samtykke av departementet. Denne 
myndighet er delegert til kommunen. Samtykke til deling kan bare gis dersom samfunnsinteresser av 
stor vekt taler for det eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi, 
jf. jordlova § 12 andre ledd første setning. Ett av disse vilkårene må være oppfylt for at deling skal 
kunne tillates. 

Selv om ett av vilkårene er oppfylt, har man ikke krav på tillatelse til fradeling, jf. ordet «kan» i § 12 
andre ledd første setning. Ved avgjørelsen skal det etter jordlova § 12 andre ledd andre setning tas 
hensyn til om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det 
skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til 
kulturlandskapet, jf. § 12 andre ledd siste setning. Rundskriv M-4/2003 utdyper hva som skal 
vektlegges ved dette skjønnet. 

Samfunnsinteresser av større vekt

Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe personer kan representere en 
samfunnsinteresse av stor vekt. Interessen kan være av økonomisk eller ikke-økonomisk art. 
Personlige eller private interesser som ikke samtidig innebærer en samfunnsinteresse vil falle 
utenfor. I henhold til rundskriv M-4/2003 så er formålet med delingsforbudet er ikke ment å skulle 
hindre alle fradelinger. Forbudet er ikke til hinder for å tillate fradelinger som er forsvarlig ut fra for 
eksempel hensynet til arbeid, bosetting eller driftsmessig gode løsninger.
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Den omsøkte fradeling av parsell er ønsket for å opprettholde og videreutvikle en eksisterende salgs-
og servicebedrift som dekker behov i øst-Finnmark.  Tiltaket vil styrke bosetting og 
næringsutvikling i området. Det kan i denne sammenheng ses på som samfunnsinteresser av større 
vekt og at landbruksinteressene skal vike. 

Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi.

Eiendom gbnr 40/46 er en landbrukseiendom. Arealgrunnlaget er totalt på 126 daa, hvorav 97 daa er 
dyrket mark. Det er en bolig og noen eldre driftsbygninger på eiendommen. Det er ikke en 
selvstendig produksjon på eiendommen, og arealene leies ut til aktivt gårdsbruk i nærområdet. 
Arealgrunnlaget er stort nok for å drive en selvstendig landbruksproduksjon. Den omsøkte parsellen 
på 2,2 daa omfatter i mindre grad det nylig oppdyrkede arealet på eiendommen. Fradelingen vil ikke 
påvirke avkastingen fra eiendommen gbnr 40/46 i større grad. 

Saken skal vurderes videre etter de fastsatte skjønnsmessige kriterier. 

Drifts- og miljømessige hensyn.
Fradelingen vil kunne medføre driftsulemper i form av forstyrrelser med støy, støv og lukt. Arealet 
er tatt i bruk til intensiv drift fra å ikke ha vært i bruk over en lenger periode. Avhengig av bruk av 
parsellen så 

Godkjente planer. 
I gjeldende arealplan er omsøkt område LNF og hjemler ikke for tiltak som omsøkt. Søknaden må 
behandles etter plan- og bygningsloven som en søknad om dispensasjon fra arealplan.

Kommuneplanens arealdel tillater i utgangspunktet tiltak i LNF område når tiltaket er knyttet til 
stedbunden næring. 

Hensynet til kulturlandskapet.
Parsellen som ønskes fradelt ligger i et område med bolig- og landbruksbygninger og en bolig av 
normal karakter vil ikke forandre kulturlandskapet nevneverdig. 

Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens § 1. 
Den overordna målsettingen med jordloven er at arealressursene skal brukas på den måten som er 
best for samfunnet og de som har yrket i landbruket. Arealressursene skal disponeres med 
utgangspunkt i fremtidige generasjoners behov.  

Konklusjon

Med hjemmel i jordlovens § 9 innvilger Tana kommune omdisponering av dyrket og dyrkbar mark 
på inntil 2,2 daa til annet næringsformål. 

Med hjemmel i jordlovens § 12 Tana kommune innvilges søknad om fradeling av parsell på inntil 
2,2 daa som omsøkt.

Det settes vilkår om at parsellen skal sammenføyes med eiendom gbnr 40/90, og brukes til 
næringsformål som omsøkt. 

Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

Avdelingsleder 
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E I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring

av matrikkelenhet (deling). Pbl § 93 h

n Krav om matrikulering av enhet(er) som

ikke krever behandling etter Pb1  § 93  h, eller
oppmålingsforretning etter  Ml § 33.
MI § 5,  siste ledd  og matrikkelforskr. §§ 43-48

II) Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter Pbl  § 93
h, eller
oppmålingsforretning
etter  Ml § 33.

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Må besvares:

A) 4 Ønskes gjennomført uten

ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er 16 uker etter
pb1-vedtak, § 93h — event vinter-
forskrift, matrikkel forskriften § 18.

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

Lim f.eks inn egen
kommunes

Kommunevåpen.
Skift gjerne farge/type

delefelt osv.

KOMMUNENAVN
Etat el lign

B) D Ønsker å utsette oppmåling
og matrikulering  til mnd angitt
nedenfor  (Kan etter rekvirentens
ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år

3) faller tillatelsen etter pb1§ 93.h bort.)

Foretrukket mnd el  dato for
forretningen:

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Journalføring/stempel:

MOTTATT

' - APR2.011

LI Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

LI Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44)

LI Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45(2))

El Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32,ML §§34, 6(særlige grunnerer)

LI Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§34, 6(særlige grunnerer)

O Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb1 93h:

Grunneiendom LI Anleggseiendom LI Jordsameie LI Festegrunn LI Arealoverforing

C) LI Ønsker  etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålings-
forretningen.
(matrikkelforskriften § 25).

Kommunen  fastsetter frist for
fullførin , ikke len er enn 2 år.

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pb1 93h:

O Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grenscpåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

O Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

D Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

LI Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt II)

D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II)

D Annet (angi hjemmel):
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Parsell nr. Areal ca. m2

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Adkomst

Pb1 § 66.1

Vegloven
§§ 40-43

Vann-
forsyning

Pb1 § 65

Aviep

Pbl § 66.2

C

E Selvstendig bruksenhet  1.3  Tilleggsareal til

fl Bolighus

D  Fritidshus

fl lndustri/Bergverk

•

Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

O  Riks-/fylkesveg

E Ny avkjørsel fra offentlig veg

fl Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges)

fl Offentlig vannverk

fl Annet:

O Offentlig avløpsanlegg

E Utslippstillatelse gitt (vedlegges)

Arealtype Eventuelt
fer deling journal nr.

D  Offentlig virksomhet

E Landbruk/Fiske

Naturvern

D Kommunal veg

fl Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

fl Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges

O Privat enkeltanlegg

fl Privat fellesanlegg

Partsliste/naboliste (altemativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin

Eventuelt navn og adresse på kjoper/fester

Gnr./13nr./Fnr./Snr.

/‘) QIC

D  Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Beskriv:

O Offentlig friluftsområde

fl Offentlig veg

D Kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Privat veg

fl Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

D  Søkn. om utslippstillatelse vedlegges fl Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Nr. fra - til Ikke relevant

fl

lZl

fl

fl

EJ
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Andre opplysninger
(for eksempel rettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e)

Underskrift

Hjemmelshaver(e)

Navn: )4»

Adresse: p. L.).,....mp\t„,

S 'I1

Postnr: Sted:

S.

 

E-post:

Sted: Dato: Underskrift:

•1. 4Di C7 - 1

E-post:

Underskrift Sted: Dato: Underskrift:

Fakturaadresse: Navn:

(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver):

E-post:

Eventuelt utfyllende merknader:

Postnr: Sted:

Postnr: Sted:

Navn: Tlf:

Tlf:
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Navn

Eiendom (gnr., bnr., fnr.. snr): Partsstilling:

Sted:

C.'4 ci

Dato:

1-1/i/ l«s)
Und skrift:

Adresse:

r- Wk CC k-

Navn: Adresse:

Eicndom (gnr., bnr.. fnr., snr): Partsstilling:

Sted: Dato: Underskrift:
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 40/46

Arkivsaksnr: 2011/685-12

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 8/2012 02.02.2012

40/46 - Johan Anders Erke: Søknad om fradeling av parsell på 2,2 daa som 
tilleggsareal til gnr/bnr 40/90.

Vedlegg

1 Gnr/bnr 40/46 – Johan Anders Erke – søknad om deling av grunneiendom
2 Kart
3 Høring
4 Høringsuttalelse fra Finnmark Fylkeskommune 
5 Høringsuttalelse fra Sametinget 
6 Høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 
7 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark 
8 Brev fra Stig Arve Eriksen 

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av parsell på 
2,2 daa fra gnr/bnr 40/46 som tilleggsareal til gnr/bnr 40/90. 

Begrunnelse:
Den omsøkte deling er viktig av hensyn til utvidelse av eksisterende bedrift i et område med få 
arbeidsplasser og ensidig næringsliv.

Saksopplysninger
Søknaden gjelder dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-1 til oppretting av ny 
grunneiendom på omlag 2200 m² som deles fra gnr 40 bnr 46 i Polmak. Omsøkte areal vil være 
tilleggsareal til gnr 40 bnr 90 som ligger nordøst for søkers eiendom og skal benyttes til 
handelsvirksomhet/næringsformål. Tilleggsarealet på 2200 m² vil legges til på vest- og sørsiden 
av eiendom 40/90. Gnr 40 bnr 90 brukes i dag til handelsvirksomhet/næringsformål. 

Slettet: Formannskapet

Slettet: 02.02.2012

Slettet: Rådmannens forslag til 
vedtak¶
Med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens § 19-2 gis det 
dispensasjon til fradeling av parsell 
på 2,2 daa fra gnr/bnr 40/46 som 
tilleggsareal til gnr/bnr 40/90. ¶
¶
Begrunnelse:¶
Den omsøkte deling er viktig av 
hensyn til utvidelse av eksisterende 
bedrift i et område med få 
arbeidsplasser og ensidig 
næringsliv.¶
¶
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Omsøkte område er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde 
(LNF-område) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning 
til stedbunden næring. For øvrig har planbeskrivelsen til arealdelen følgende omtale, jf. punkt 
2.4.1.2, s. 18: ”Det har vært praksis i Tana kommune at en tillater småskala næringsvirksomhet 
på gårds- og boligeiendommer. Dette er en praksis kommunen mener bør videreføres.”.

Søknaden har vært på høring til følgende høringsinstanser:
 Finnmark fylkeskommune v/areal- og kulturvernavd.
 Fylkesmannen i Finnmark
 Reindriftsforvaltningen for Øst-Finnmark
 Sametinget v/miljø- og kulturvernavd.

Fylkesmannen i Finnmark bemerker at det omsøkte arealet ligger i et LNF-område og at 
søknaden derfor skal behandles som en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens kap. 
19. Fylkesmannen minner om at det omsøkte tiltaket innebærer fradeling av landbrukseiendom, 
og at søknaden derfor må behandles etter jordloven. 

Høringsinstansene hadde ellers ingen merknader til søknaden.

Kommunen mottok den 2. august 2011 brev fra Stig Arve Eriksen som gjør kommunen 
oppmerksom på at det finnes dyrket jorde på eiendom 40/46 og ønsker at dette skal tas med i 
vurderingen. Han skriver også at det ikke er kommet noen nabovarsel om delingen. Eriksen er 
hjemmelshaver av gnr 40 bnr 127 sør for eiendom 40/46.

Søknaden er behandlet etter jordloven.
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Vurdering

Eiendommen gnr 40 bnr 46 er i dag allerede i bruk til handels- og servicevirksomhet.
Kommunen har en praksis som tillater og ønsker småskala næringsvirksomhet på gårds- og 
boligeiendommer. I det aktuelle tilfellet dreier det seg om en parsell som også er i aktiv bruk til 
landbruksformål. I landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) tillates ikke bygging eller 
fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring. 

Plan- og bygningslovens § 19-2, 4 ledd lyder som følgende:

”Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, 
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.”

Søknaden er i strid med kommuneplanens arealdel og eventuell tillatelse er avhengig av 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.

Søknaden er behandlet etter jordloven. Det omsøkte areal omfatter ikke det nylig oppdyrkede 
arealet på eiendommen. Deling er i dette tilfellet tillatt med henvisning til at formålet med 
delingen oppfyller samfunnsinteresser av større vekt. Samfunnsinteressene er knyttet til 
opprettholdelse og videreutvikling av eksisterende salgs- og servicebedrift som betjener hele 
Øst-Finnmark.

Kommunen har vurdert brevet fra Stig Arve Eriksen og kommet frem til at det omsøkte området 
ligger så langt unna Eriksens eiendom at han i dette ikke er direkte berørt i denne saken. Det 
legges derfor ikke noe særskilt vekt på at Eriksen ikke har mottatt nabovarsel.
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E I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring

av matrikkelenhet (deling). Pbl § 93 h

n Krav om matrikulering av enhet(er) som

ikke krever behandling etter Pb1  § 93  h, eller
oppmålingsforretning etter  Ml § 33.
MI § 5,  siste ledd  og matrikkelforskr. §§ 43-48

II) Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter Pbl  § 93
h, eller
oppmålingsforretning
etter  Ml § 33.

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Må besvares:

A) 4 Ønskes gjennomført uten

ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er 16 uker etter
pb1-vedtak, § 93h — event vinter-
forskrift, matrikkel forskriften § 18.

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

Lim f.eks inn egen
kommunes

Kommunevåpen.
Skift gjerne farge/type

delefelt osv.

KOMMUNENAVN
Etat el lign

B) D Ønsker å utsette oppmåling
og matrikulering  til mnd angitt
nedenfor  (Kan etter rekvirentens
ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år

3) faller tillatelsen etter pb1§ 93.h bort.)

Foretrukket mnd el  dato for
forretningen:

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Journalføring/stempel:

MOTTATT

' - APR2.011

LI Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

LI Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44)

LI Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45(2))

El Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32,ML §§34, 6(særlige grunnerer)

LI Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§34, 6(særlige grunnerer)

O Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb1 93h:

Grunneiendom LI Anleggseiendom LI Jordsameie LI Festegrunn LI Arealoverforing

C) LI Ønsker  etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålings-
forretningen.
(matrikkelforskriften § 25).

Kommunen  fastsetter frist for
fullførin , ikke len er enn 2 år.

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pb1 93h:

O Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grenscpåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

O Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

D Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

LI Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt II)

D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II)

D Annet (angi hjemmel):
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Parsell nr. Areal ca. m2

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Adkomst

Pb1 § 66.1

Vegloven
§§ 40-43

Vann-
forsyning

Pb1 § 65

Aviep

Pbl § 66.2

C

E Selvstendig bruksenhet  1.3  Tilleggsareal til

fl Bolighus

D  Fritidshus

fl lndustri/Bergverk

•

Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

O  Riks-/fylkesveg

E Ny avkjørsel fra offentlig veg

fl Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges)

fl Offentlig vannverk

fl Annet:

O Offentlig avløpsanlegg

E Utslippstillatelse gitt (vedlegges)

Arealtype Eventuelt
fer deling journal nr.

D  Offentlig virksomhet

E Landbruk/Fiske

Naturvern

D Kommunal veg

fl Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

fl Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges

O Privat enkeltanlegg

fl Privat fellesanlegg

Partsliste/naboliste (altemativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin

Eventuelt navn og adresse på kjoper/fester

Gnr./13nr./Fnr./Snr.

/‘) QIC

D  Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Beskriv:

O Offentlig friluftsområde

fl Offentlig veg

D Kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Privat veg

fl Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

D  Søkn. om utslippstillatelse vedlegges fl Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Nr. fra - til Ikke relevant

fl

lZl

fl

fl

EJ
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Andre opplysninger
(for eksempel rettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e)

Underskrift

Hjemmelshaver(e)

Navn: )4»

Adresse: p. L.).,....mp\t„,

S 'I1

Postnr: Sted:

S.

 

E-post:

Sted: Dato: Underskrift:

•1. 4Di C7 - 1

E-post:

Underskrift Sted: Dato: Underskrift:

Fakturaadresse: Navn:

(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver):

E-post:

Eventuelt utfyllende merknader:

Postnr: Sted:

Postnr: Sted:

Navn: Tlf:

Tlf:
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Navn

Eiendom (gnr., bnr., fnr.. snr): Partsstilling:

Sted:

C.'4 ci

Dato:

1-1/i/ l«s)
Und skrift:

Adresse:

r- Wk CC k-

Navn: Adresse:

Eicndom (gnr., bnr.. fnr., snr): Partsstilling:

Sted: Dato: Underskrift:
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 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

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
«REF» 2011/685 Ingemund Skålnes, tlf.: 29.06.2011

40/46 og 40/90 - Søknad om tilleggsareal til handelsvirksomhet

Høring
Søker: Anders Olsen Erke, Polmak, 9845 Tana

Søknaden gjelder
Anders Olsen Erke har søkt om oppretting av ny grunneiendom som deles fra gnr 40 bnr 46, et 
areal som vil være tillegg til gnr 40 bnr 90. 

Saksopplysning
Området er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det 
ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknyting til stedbunden næring.
Søknaden er i strid med arealdelen og eventuell tillatelse er avhengig av dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 19-2. Gnr 40 bnr 46 er regulert for landbruk. Gnr 40 bnr 90 brukes i dag til 
handelsvirksomhet/næringsformål. Området nyregulering gjelder har et areal på om lag 2200m² 
vil legges til på vest- og sørsiden av eiendommen, i henhold til vedlagt søknad.

Vurdering
Eiendommen gnr 49 bnr 90 er i dag allerede brukt til handelsvirksomhet og Utviklingsavdelingen 
Tana kommune ser ingen grunner til å motarbeide næringsutvikling der det ikke er i konflikt med 
andre parter.

Tana kommune ber om høringsuttalelse innen fire uker. 

Med hilsen
Utviklingsavdelingen

Ingemund Skålnes
Byggesaksbehandler
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lipFINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMÅRKKU FYLKKAGIELDA
Areal- og kulturvernavdelinga
Areåla- ja kultursuodjalanossodat

Deanu gielda / Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA-DEATNU

Uttalelse vedr dispensasjonssøknad deling tilleggsareal gnr 40/46 og 40/90
Polmak - Tana kommune

Vi viser til Deres brev av 14.07.2011 og tidligere korrespondanse i saken.

Areal- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor de aktuelle
områdene og har derfor ingen merknader til tiltaket.

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.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom på
at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og miljø,
Finnmark.

Postadresse Besøksadresse
Sentraladministrasjonen
Fylkeshuset
9815 Vadsø
postmottak@ffk.no

Med hilsen

2[6..(
Stein ge omaas

areal- og kulturvernsjef

Vår dato: 20.7.2011

Arkivkode: _;C5

Gradering: Ugradert

Vår ref: 11/00851-4

Deres ref: 2011/685/IS

Saksbehandler: Jan Ingolf Kleppe
Telefon:
jan.ingolf.kleppe@ffk.no

MOTTATT

2 2 JUL 2011

Jan Ing I
arkeol

Kopi: Sametinget, Avdeling for rettigheter, næring og miljø, Avjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok.
Anders Olsen Erke, Polmak, 9845 Tana

Telefon +47 78 96 20 00 Org nr 964 994 218
Sentraladministrasjonen Telefaks +47 78 96 23 70 Bankkonto 4930.09.12051
Henry Karlsens plass 1
9800 Vadsø
www.ffk.no
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Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 3

9845 TANA

ikEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN .OUJ./DERES REF. MIN 0.11.I./VÅR REF.

Thor-Andreas Basso, +47 78 47 40 16 2011/685 11/3814 - 3

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

Oppgis ved henvendelse

Uttalelse vedrørende søknad om tilleggsareal til handelsvirksomhet,
gnr 40/46 og 40/90 i Buolbmåt/Polmak, Deanu gielda/Tana
kommune
Sametinget viser til deres brev av 29.06.11 og 14.07.11 vedlagt søknad fra Anders Olsen Erke.

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 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.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kulturminneloven 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst,
fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av
disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturrninnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven

3 og 6.

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

Dearvvuodaigut /M sen

\\ '— --3 ( - \\
Thor-Andreas Basso
råddeaddi/rådgiver

MOTTATT

11 AUG 2011

Kopiija / kopi til: Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga

ndreas Stångberg

SAMEDIGGI  SAMETINGET

Avjovårgeaidnu 50

9730 Karå'Sjohka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefaksa +47 78 47 40 90

samediggi@samedigg.no

v.ww.samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

09.08.2011
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Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

Nuorta-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark

MOTTI

7.5 NUG2411

Din öuj./Deres ref: Min öuj./Vår ref: Dåhton/Dato:
2011/2182 / 16177/2011/ BA0/ 414.3 16.08.2011

Tana kommune  -  Søknad om tilleggsareal til handelsvirksomhet  -  Anders Olsen Erke

Viser til deres brev av 29.06.2011

Saksdokumenter:
1. Tana kommune — søknad om tilleggsareal til næringsvirksomhet, datert 29.06.2011
2. Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark — videresendt søknaden til rbd 9, datert 12.07.2011
3. Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark — utsettelse av høringsfrist, datert 12.07.2011
4. Tana kommune — svar på fristutsettelse og ettersending av søknad, datert 21.07.2011

Saksfremlegg:
Tana kommune har mottatt søknad om oppretting av ny gnmneiendom som skal deles fra gnr 40 bnr
46, og som vil bli et tilleggsareal til gnr 40 bnr 90. Tilleggsareal vil bli brukt til handelsvirksomhet.
Omsøkte tilleggsareal er på om lag 2200m2. Området som det søkes for er i kommuneplanens
arealdel avsatt som LNF-område. Det må derfor søkes om dispensasjon etter Plan- og
bygningslovens § 19-2.

Tiltaksområde ligger innenfor reinbeitedistrikt 9, orga.§. Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark
videresendte søknaden til reinbeitedistrikt 9, Corga:s'for uttalelse, men har ikke mottatt merknader
fra reinbeitedistriktet.

Vurdering:
Reindriftsagronomen har sendt saken for høringsuttalelse til berørte distrikt. Da det ikke foreligger
uttalelse til søknaden, oppfatter Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark det som om at
reinbeitedistriktet ikke har merknader til saken.

Reindriftsagronomen vurderer det dit hen at det omsøkte tiltaket ikke vil være til hinder eller skade
for reindriften i området da dette skjer i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Adreassa - Adresse Telefovdna - Telefon
Poastaboksa / Postboks 174 78468700
9735 Karå§johka / Karasjok www.reindrift.no  

Telefåksa - Telefaks
78468701
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Reindriftsagronomens uttalelse:
Reindriftsagronomen i Øst-Finnmark har ingen merknader til søknad om tilleggsareal til
handelsvirksomhet gnr  40  bnr  46  i Tana kommune.

Begrunnelse: Omsøkte tiltak er ikke til ulempe eller skade for reindriften i området da tiltaket skjer i
nær tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Saken er behandlet etter fullmakt gitt av Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark til
reindriftsagronomen i sak  02/08.

Dearvvuodaiguin / Med hilsen

1

a o
( Reindriftsagronom

ÅQemeannudeaddji telefovdnanr./Saksbehandlers telefon: 784 68 705

eksiv_aSL
Berit A. Oskal
Forstekonsulent

Kopi til:
Reinbeitedistikt  9  orga§ v/ leder Johan Alexander Anti Doaresluohkkå  9826  SIRMA
Områdestyret i Øst-Finnmark Postboks  174 9735  Karasjok

2
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Deanu gieldafTana kommune
Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato

Saksbehandler/direkte telefon: Harriet Reiestad - 78 95 03 68

Fylkesmannen viser til brev av 29. juni 2011.

Utover dette har vi ingen merknader til søknaden.

Med hilsen

MOTTATT

2 9 AUG 2011

Vår ref
Sak 2011/2509
Ark 423.1

Ørjan W. Jenssen Harriet Reiestad
seksjonsleder rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Vår dato
23.08.2011

Høringsuttalelse - søknad om tilleggsareal til handelsvirksomhet -
2011/40/46, 90 - Tana kommune

Det søkes om tilleggsareal til handelsvirksomhet i Polmak. Omsøkte areal ligger i et LNF-
område, jf. kommuneplanens arealdel. Søknaden skal derfor behandles som en
dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens kapittel 19.

Fylkesmannen minner om at det omsøkte tiltaket innebærer fradeling av landbrukseiendom.
Tiltaket krever derfor tillatelse til fradeling etter jordlova § 12. Dersom slikt samtykke til
fradeling ikke er gitt, kan fradeling ikke lovlig gis.

Vi minner også om at kommunen i henhold til § 28-1 i plan- og bygningsloven, har
en selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold.

Postadresse: Telefon: Tele faks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no www.fyikesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Til
Tana kommune
V/Utviklingsavdelingen

Fra
Stig Arve Eriksen
Polmak
9845 Tana

Angående søknad om deling av grunneiendom 40/46 og 40/90

Jeg vil med dette gjøre dere oppmerksom på at det er drift på eiendommen 40/46 med nylig
opparbeidet/planert og dyrket jordet som kommunen har vært med på å gi tilskudd for nydyrking.

Det er mangel på dyrket jord i Polmak og det som er mulig å dyrke er i bruk. Vil at dette tas med i
søknaden om deling av grunneiendommen.

Det er heller ikke kommet noen nabovarsel på dette.

Med vennlig hilsen

Stig Arve Eriksen

Polmak 27.07.11

02 AUG 2011
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L83

Arkivsaksnr: 2011/2360-2

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 9/2012 02.02.2012

Søknad om forretningstomt i grøntområdet foran tidligere Tana papir- og 
bokhandel

Rådmannens forslag til vedtak
Tana formannskap gir tilsagn om tomt på 250 m2 til forretningsformål i grøntområdet foran 
tidligere Tana papir- og bokhandel til Tana Utleiebygg AS. Formannskapet tar forbehold om at 
det i forbindelse med byggesaken kan stilles krav til byggutformingen som innebærer en endring 
i forhold til rammetillatelsen på samme tomt av 07.02.2008. 

Det stilles følgende vilkår for tildelingen:
 Bygg på parsellen skal utformes slik at det i framtida kan utvides og bygges sammen 

med eksisterende forretningsbygg sørvest for aktuell parsell. Bygg på parsellen skal også 
utformes slik at det kan utvides mot sørøst.

 Tiltakshaver må sørge for ny beplantning med grupper av bjørke- eller rognetrær, og 
buskvegetasjon i form av rognspirea, på nordvest- og nordøstsiden av det framtidige 
bygget. Tiltakshaver får også ansvaret for skjøtsel og pleie av denne vegetasjonen i en 5-
årsperiode etter ferdigstillelsen. Bakgrunnen for dette kravet er at all eksisterende 
vegetasjon i dagens grøntområde forsvinner som følge av nybygget.

For øvrig gjelder: 
1) Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester. 
2) Evt. kjøp av tomta beregnes med utgangspunkt i en tomtepris på 54 kr/ m2 (2012-priser).
3) Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og 

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta.
4) Tomtetilsagnet er gyldig i ett (1) år fra melding om vedtak er mottatt.
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Saksopplysninger
Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til den konkrete søknaden fra Tana 
Utleiebygg AS om tomt til et forretningsbygg på 250 m2 i grøntarealet foran tidligere Tana 
papir- og bokhandel, mottatt 22.09.2011. Det vises til vedlagte kartskisse fra 2005, samt til 
saksutredningen til FSK-møtet den 01.12.2011 ang. fortetting av Tana bru sentrum.

I møtet den 01.12.2011 fattet FSK vedtak om fortetting av forretningsområdet i Tana bru 
sentrum gjennom bl.a. nybygg foran eksisterende bebyggelse i område BF1. Det ble stilt krav 
om at det hentes inn råd og synspunkter på skissene fra arkitekt. 

På grunn av stor saksmengde og strenge krav til anbudsprosesser, har administrasjonen ikke fått 
sendt ut anbudsforespørsel ennå. Det vil ventelig skje rett i forkant av førstkommende 
formannskapsmøte. 

Vurdering
Det er positivt at næringslivet i Tana opplever Tana bru sentrum som attraktivt og ønsker å føre 
opp nye forretningsbygg. Administrasjonen hadde helst sett at de arkitektfaglige rådene forelå 
før tomtetildeling. Samtidig har søker krav på svar innen rimelig tid. På bakgrunn av at 
formannskapet har gitt en prinsipiell tilslutning til fortetting som omsøkt, anbefaler derfor 
administrasjonen at tomta tildeles søker, men at det tas forbehold om evt. endringer i forhold til 
estetiske krav til byggutformingen som følge av råd fra arkitekt. 

Et forbehold om evt. endringer i forhold til estetiske krav til byggutformingen vil være til 
ulempe for søker, fordi rammene for utbyggingen ikke vil være gitt i og med tomtetilsagnet. 
Administrasjonen mener imidlertid dette forbeholdet er nødvendig for at det skal ha noen 
hensikt å be om arkitektfaglig bistand.

Administrasjonen mener også det må stilles vilkår om både beplantning og bygningstekniske 
forhold. Kravene til beplantning stilles på bakgrunn av at all eksisterende vegetasjon i dagens 
grøntområde forsvinner som følge av nybygget. Kravene til utformingen av bygget stilles for å 
gjøre det mulig å foreta en utvidelse av det planlagte bygget på sikt i tråd med signalene FSK ga 
under behandlingen av saken om fortetting i møtet 01.12.2011.

På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler rådmannen innstillingen. 
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Saksbehadnler Lars Smeland

 

Fra: a@n-drift.com [mailto:a@n-drift.com] 
Sendt: 20. september 2011 14:08
Til: Svein Ottar Helander
Kopi: Lars Smeland
Emne: Dokument1

 

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System.
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________

 
Vedlagt er s? om tomt i forretningsomr  ved Tanabru.
? 
Mvh.
Alfred Larsen.
 
N沩ngsdrift  AS
Boks 4  9845 TANA.
Mail : a@n-drift.com
Tlf    : 78 92 73 00
Mob: 90 51 51 54
Fax  : 78 92 73 01

Page 1 of 1

04.10.2011file://\\ephorteweb\DokumentLager\Prod\2011\10\04\67353.HTML
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: V02

Arkivsaksnr: 2011/2834-6

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 10/2012 02.02.2012

Søknad om oppsett av permanent sperregjerde i reindrifta rundt Máskevárri

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune er kjent med utfordringene knyttet til disponeringen av reinbeitet på Máskevárri,
og anser det for nødvendig å tillate oppføring av sperregjerde mellom reinbeitedistrikt 7 og 9 for 
å ivareta beitegrunnlaget. 

Kommunen anbefaler at det gis tillatelse til sperregjerdet på følgende vilkår:
1) Gjerdet føres opp i en avstand av minimum 50 m fra Máskejohka og de øvrige vannene 

og vassdragene langs traseen, for å sikre naturverdiene.
2) Gjerdet føres opp i en avstand av minimum 50 m fra den regionalt viktige lokaliteten av 

rikmyr nordøst for Vuolemušláttu, eller inntil eksisterende sti. 
3) Antall porter og eksakt lokalisering av portene må fastsettes i nær dialog mellom 

tiltakshaver og kommunen for å ivareta hensynet til vilt, friluftsliv og motorferdsel. Nye 
porter skal kunne etableres ved omlegging av motorferdselsløyper eller ved ny kunnskap 
om vilttrekk.

4) Gjerdemateriell skal kjøres ut i terrenget vinterstid for å unngå skade på vegetasjonen.

Dersom det blir etablert et skillegjerde i grensa mellom distrikt 9 og 13 fra Ifjordfjellet til 
Dárjohka, antas behovet for det aktuelle gjerdet mellom distrikt 7 og 9 å være overflødig.
Kommunen anbefaler derfor at tillatelsen gjøres tidsbegrenset til 5 år, men med mulighet for
forlengelse.
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Saksopplysninger
FSK skal i denne saken komme med en høringsuttalelse til søknad etter reindriftsloven om 
oppsetting av et permanent sperregjerde rundt Máskevárri, i grensa mellom reinbeitedistrikt 7 og 
9.

Bakgrunn:
Reinbeitedistrikt 7 har i lengre tid hatt problemer med at rein fra distrikt 9 trekker inn i 
Máskevárri-området, jf. det vedlagte notatet. På bakgrunn av dette førte distrikt 7 opp et 
midlertidig gjerde fra Hillagurra og ned i Máskejohleahki/Masjokdalen sommeren 2011. 
Distriktet ønsker nå å bygge et permanent gjerde på den aktuelle strekningen i stor grad i samme 
trasé som det midlertidige gjerdet, men med en forlengelse på 4 km mot nord (nedover 
Máskejohleahki/Masjokdalen). Det er sendt søknad om dette til reindriftsadministrasjonen. 

Bakgrunnen for søknaden om et permanent gjerde, er at et midlertidig gjerde er en dyr og 
arbeidskrevende løsning. Det planlagte gjerdet er tatt inn i "Distriktsplanen for 2012 — 2016", 
med følgende tekst (s 8): "Søke om tillatelse til å bygge et permanent gjerde rundt Máskevarri". 
Gjerdet vil ha en lengde på 28 km. Planen er å bygge det av viltnetting med en høyde på 1,6 m, 
og etablere porter/grinder i samråd med offentlige myndigheter og andre som har interesser i 
området.

Det er for øvrig uenighet om grensa mellom de 2 distriktene når det gjelder Máskevárri. Saken 
var oppe til behandling i Indre Finnmark tingrett i august 2011, men saken har ennå ikke fått en 
endelig løsning.

Gjerdetraseen framgår av de to vedlagte kartkopiene, der den er tegnet med henholdsvis svart og 
rødt. Traseen er planlagt innenfor distriktsgrensa, bortsett fra sørvestre enden, hvor det er 
planlagt at gjerdet skal følge distriktsgrensa. 

I kontormøte med leder av distrikt 7, Magne Andersen, mandag 23.01.2012, opplyste han om at 
rein fra distrikt 9 nå trekker inn på nordsida av det midlertidige gjerdet. På bakgrunn av dette vil 
distrikt 7 sende en tilleggssøknad om en ytterligere forlengelse av gjerdet på 2 km mot nord, til 
eksisterende gjerder i Máskejohleahki/Masjokdalen. Denne søknaden ble mottatt av kommunen 
tirsdag 24.01.

Det er store natur- og friluftsverdier i området den omsøkte gjerdetraseen vil gå gjennom. Store 
deler av Máskejohleahki/Masjokdalen har vært vurdert som aktuelt for vern av løvskog, og 
dalen med Máskejohka/ Masjokelva, er svært mye brukt i sommermånedene. 
Máskejohleahki/Masjokdalen og tilstøtende områder er mye brukt av jerv, som er en sterkt truet 
art i Norge. Det er registrert en regionalt viktig lokalitet av rikmyr nordøst for Vuolemušláttu 1 
km nord for Nuorggánjávri. 

Kommunal behandling av reingjerder
Søknader om oppføring av reindriftsgjerder behandles ene og alene etter reindriftslovens § 24. 
Gjerdene er m.a.o. unntatt behandling etter plan- og bygningsloven. Unntak er gjerdetraseer som 
kan få store, negative virkninger for miljø og samfunn, og som derfor må konsekvensutredes, jf. 
plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger, eks. gjerdet 
fra Ifjordfjellet til Dárjohka. 

I rundskriv 3/1983 fra reindriftssjefen er det gitt nærmere retningslinjer for saksbehandlingen i 
gjerdesaker. På bakgrunn av dette rundskrivet er dagens praksis etablert, dvs. at berørte 
kommuner får søknader om reingjerder til høring. Kommunens syn blir i de fleste tilfellene 
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tillagt stor vekt. Samtidig er reindriftsnæringa gitt en lovhjemlet rett til oppføring av nødvendige 
reingjerder. Dette er noe Tana kommune i sin saksbehandling har vist forståelse for. Fokus i 
konkrete saker har derfor vært å sikre hensynet til andre interesser gjennom endring i den 
konkrete gjerdetraseen og andre avbøtende tiltak, eks. porter, mer enn det å forhindre tiltaket.
Når det gjelder selve oppføringen av gjerdeanleggene, har ikke kommunen noen rolle i dag. Fra 
reindriftsforvaltningen har kommunen fått opplyst at materialet kjøres ut på vinterføre med 
snøskuter i de aller fleste sakene, fordi det er dette som er rimeligst. Når det gjelder rydding av 
skog, opplyser reindriftsforvaltningen at det er vanlig å rydde traseen i en bredde av om lag 3 
meter på hver side av gjerdet, for å lette vedlikeholdet. 

Vurdering
Rådmannen mener det prinsipielt sett er svært beklagelig at det er blitt nødvendig å oppføre 
sperregjerder mellom reinbeitedistrikter, nå også mellom de 2 distriktene som er 
hjemmehørende i Tana kommune. Slik situasjonen har utviklet seg, mener rådmannen det 
aktuelle gjerdet mellom distriktene er nødvendig. Håpet er at behovet kun skal være midlertidig, 
til et evt. gjerde mellom distrikt 9 og 13 er bygd og/ eller forholdet til grensa mellom distrikt 7 
og 9 har fått en endelig løsning som aksepteres av begge parter. På bakgrunn av dette foreslår 
rådmannen at det settes en tidsbegrensning på 5 år med mulighet for forlengelse. 

Det planlagte gjerdet er et omfattende inngrep i et viktig natur- og friluftsområde. Det gjør det 
svært viktig å ta hensyn til naturverdiene og eksisterende bruk av området til friluftsliv og 
utmarkshøsting. Dette er ivaretatt i forslaget til innstilling ovenfor.

Alternativ til innstillingen:
Formannskapet har et politisk handlingsrom til å komme med en annen innstilling enn den som 
er foreslått av administrasjonen. Et fullstendig motsatt alternativ til innstillingen, vil være 
følgende:

Tana kommune er kjent med utfordringene knyttet til disponeringen av reinbeitet på Máskevárri, 
men på grunn av de store natur- og friluftslivsverdiene i området, anbefaler Tana kommune at 
det gis avslag på søknaden om oppføring av et permanent reingjerde rundt Máskevárri.
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Vedlegg 1:

Reindrift i medhold av reindriftsloven og saksbehandlingsregler for gjerdetiltak

Reindriftsloven (RL) kap III omhandler reindriftsretten i reinbeiteområder i deler av fylkene 
Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark, i alt ca 130 
kommuner, dvs vel 40 % av landarealet. I planlegging og forvaltning av disse områdene vil 
reindriftens rettigheter være en viktig faktor i arealdisponeringen. 

Retten til å utøve reindrift i reinbeiteområder er en bruksrett. Uten hensyn til hvem som eier 
grunnen, og så langt det ikke følger av særlige rettsforhold, omfatter dette: 

 Rett til opphold med rein i utmark, og til ferdsel, flytting og flyttleier. Flyttleier kan ikke 
stenges, men Landbruksdepartementet kan på visse vilkår samtykke i omlegging og 
åpning av nye. Det vil være straffbart etter reindriftsloven å stenge en flyttlei, f. eks. med 
bygninger, anlegg mv., jf. RL § 10 annet ledd og straffebestemmelsen i § 36. 

 Rett til å disponere grunn til gjeterhytter og gammer m. v., til mot vederlag å få utvist 
tomt til bolig på visse vilkår, og til bruk av nødvendige fremkomst- og transportmidler, 
herunder motoriserte kjøretøyer, jf. RL § 10. 

 Rett til beite for rein i fjellet og i annen utmarksstrekning, herunder også tidligere dyrket 
mark og slåtteng som ligger for seg selv, jf. RL § 11 . 

 Rett til å plassere gjerder og andre anlegg som trengs i reindriften, jf. RL § 14.
  Rett til å ta brensel og trevirke, jf. RL § 13. 
 Rett til jakt, fangst og fiske i forbindelse med utøving av reindrift i statsallmenning og i 

ikke særskilt matrikulert statseiendom innenfor det reinbeitedistrikt der reindriften 
foregår, jf. RL § 14.

Byggetiltak som trengs i reindrift

Byggetiltak i reindrift er gjeterhytter og gammer for opphold, buer og stillinger for oppbevaring 
av mat mv., og gjerder og anlegg av ulike slag, kalt reindriftsanlegg. Regler for 
saksbehandlingen er internt fastlagt av reindriftssjefen. Behandlingen vil samtidig måtte foregå 
etter bestemmelser og saksbehandlingsrutiner for byggesaker etter plan- og bygningsloven ( 
PBL).

Saksbehandlingsregler etter reindriftsloven

Saksbehandlingen på søknader om oppføring av gjeterhytter og gjerder og anlegg er stort sett 
like:

1) Reinbeitedistriktet sender søknad om tillatelse til oppføring av tiltaket til den lokale 
reindriftsforvaltningen. I de tilfelle der en driftsenhetsinnehaver er søker, må søknaden 
godkjennes av styret i distriktet før den sendes til reindriftsforvaltningen. 

2) Søknaden skal inneholde beskrivelse av anlegg/ hytte med kart og situasjonsplan. 
3) Reindriftsforvaltningen gjennomgår søknaden, og foretar en faglig vurdering av behovet. 
4) Reindriftsforvaltningen sender melding om søknaden til myndigheter og andre berørte: 

Grunneiere og rettighetshavere 
Kommune 
Fylkeskommune, kultur- /utbyggingsavdeling 
Fylkesmann, landbruks- /miljøavdeling 
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Samisk kulturminneråd, 
eventuelt fylkesveterinær m. fl. 

5) Søknaden behandles av reindriftsforvaltningen ved områdestyret, som tilrår eller frarår at 
tiltaket godkjennes, jf. RL § 10 nr. 1 eller § 12. 

6) Søknaden, med områdestyrets anbefaling sendes til endelig avgjørelse i overordnet 
organ.

Gjerder og anlegg:

Anlegg og permanente gjerder må godkjennes av Landbruksdepartementet (jf. RL § 12 og 
rundskriv nr. 3/83 fra Reindriftssjefen). I vurderingen av om reindriftsanlegget kan oppføres 
eller ikke, legger Landbruksdepartementet vekt på reindriftsfaglige vurderinger, områdestyrets 
innstilling og anleggets størrelse, utforming og materialvalg. Videre vurderes om alle berørte er 
varslet og om det er tatt hensyn til eventuelle merknader. Reingjerder på mer enn 30 km går inn 
under regelverket om konsekvensutredninger etter bestemmelser i medhold av plan- og 
bygningsloven.
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Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

Dearvvuodaiguin / Med hilsen

o a t
Rei driftsagronom

Nuorta-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen eist-Finnmark

Din 6uj./Deres ref: Min i'itj./Vår ref: Dåhton/Dato:
2011/3152 / 497/2012/ RGM/ 605 06.01.2012

Rbd 7  -  Søknad om permanent reinsperregjerde rundt Maskevarre i Tana kommune

For uttalelse oversendes søknaden, mottatt her den 13.12.2011.

Vi ber om at deres uttalelse foreligger her snarest, og innen 2.mars 2012.

Om dere ikke kan gi uttalelse innen ovennevnte frist ber vi om at melding om dette sendes oss, med
gjenpart til berørt part.

Dersom uttalelse ikke foreligger innen ovennevnte frist — og dere ikke har sitt foreløpig melding om
at uttalelse vil gis senere — oppfatter vi det som om at dere ikke har noen merknader til søknaden.

Ådreassa - Adresse Telefovdna - Telefon
Poastaboksa / Postboks 174 78468700
9735 Kårjohka / Karasjok www.reindrift.no  

Cï r".

1 1 JAN2012

G. ki/1/14,1 td‘

Rolf G nar Mienna
Konsulent

Telefciksa - Telefales
78468701
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Rein beitedistrikt  7
Raggonjarga

Landbruks- og matdepartementet,
Boks 8007 Dep.
0030 Oslo.

Søknad om oppsett av permanent gjerde rundt Maskevarre

MOTTATT1

- DES 2011

Saken sendes til Områdestyret for Øst-Finnmark og Tana kommune til uttalelse o vider
eksp_e_c_

Det vises til Reindriftsstyrets vedtak i sak i R- sak 57/2004 (Nye distriktsgrenser i Karasjok
og Polmak). som ble vedtatt den 02.12.04
I dette vedtaket fikk vårt distrikt (D. 7) tildelt Maskevarre slik det framgår av vedlagte
kartkopi.

Distriktet ønsker nå å bygge et permanent gjerde, som vil gå innenfor distriktsgrensa, bortsett
fra sørvestre enden, hvor en vil følge distriktsgrensa slik det framgår av vedlagte kartkopi,
(tegnet mee røJt,

Årlig har det vært problemer med at rein fra distrikt 9 trekker inn i Maskevarre området, noe
som blant førte til at distrikt 9 avholdt et ekstra ordinært årsmøte i 2010, og i notatet fra møtet
heter det blant annet

For reinbeitedistrikt 9 er det et stort problem at distriktets rein trekker til Maskevarri.
Dette problemet har oppstått og vært helt siden Fylkesmannen i Finnmark innførte med en
forordning å forby andre å bruke Maskevarri om vinteren enn reinsamer fra
Reinbeitedistrikt 7/8.
Dette problemet antas i dag ikke å kunne loses med andre tiltak enn gjerdet som kan holde
distriktets rein borte fra Makevarri

Distriktet har nå måttet bygge et midlertidig gjerde som går fra Hillagurra og ned i
Masjokdalen.
Dette er imidlertid en dyr og arbeids krevende løsning, derfor ønsker vi nå å bygge et
permanent gjerde, stort sett etter samme trase, hvor dagens midlertidige gjerde går.

Dette planlagte gjerdet har en også tatt inn i "Distriktsplanen for 2012 — 2016" , hvor det på
s. 8 står følgende:

" Søke om tillatelse til å bygge et permanent gjerde rundt Maskevarri".

Dette gjerdet vil ha en lengde på 26 km. Gjerdet vil bli bygd av viltnetting med en høyde på
1,6 m.
Porter/Grinder vil bli plassert i samråd med offentlige myndigheter og andre som har
interesser i området.

Vedlegg ; Kartkopi påført Reindrift styrets vedtak i sak R-sak 57/2004.
Kartkopi påført trase valget for søknad om permanent gjerde

Adresse Telefon Bank
Ringveien 41 78928472 4944 08 02787
9845 Tana 90919278  Org.nr
E-post  874271152
post@tanarein.net
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Reinbeitedistrikt  7
Raggonjarga

Tana, den 05.12.2011

Magne Andersen (sign.)
Leder H. Hirsti(sekretær)

Kopi av dette brev med vedlegg til:

Reinbeitedistrikt 9 ved leder Johan Alex Anti, Sirma, 9845 Tana
FeFo. Postboks 133, 9811 Vadsø
Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvern avd. Statens Hus 9815 Vadsø

Adresse Telefon Bank
Ringveien 41 78928472 4944 08 02787
9845 Tana 90919278  Org.nr
E-post  874271152
post@tanarein.net

Side 62



Nye distriktsgrenser i Karasjok og Polmak 4ettatt R - 50-k 57/5,,00i

dex, oif

1118 Knrnsjoga OarjjebeaD
KarasjOit vestre

1317 Knräsjoga,Nuortbeallit
Karasjok østre

D13 Siskkit COrgas ,
Lngesduottar

D9øarje-Deatnuh
Tana  Vestire

Reindriftsforvaltningen
ref: Ingolf Balto

Distriktsgrenser
Kommunegrense
Riksveg
Fylkesvei
Kommunalvei
Privatvei
Hoydekurv
Elv
Lita elv
Bekk
Innsjø

Skog
Bebyggelse/by

1:800000
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Reinbeitedistrikt  7
Raggonjarga

Til
Tana kommune
9845 Tana.

Melding om oppsett/forlengelse av midlertidig gjerde i Masjokdalen .

Det vises til vedlagte brev av 03.06.2011 (Søknad om tiltak uten ansvarsrett), samt tidligere
korrespondanse i saken.

I henhold til vedlagte kartskisse, ønsker vi å forlenge det midlertidige gjerdet som ble satt
opp våren 2011.

Vedlegg:
1. Søknad om tiltak uten ansvarsrett brev av 03.06.2011
2. Kartskisse hvor en med rødt har tegnet forlengelsen.

3L1
MOTTATT

4 .JAN 2012

Denne biten, som har en lengde på 3 — 4 km. vil bli satt opp høsten 2012, før reinen fra nabo
distriktene kommer på vinterbeitet. Denne delen er innenfor vår distriktsgrense.

Årsaken til at vi må gjøre dette er at reinen følger gjerde traseen nordover til enden av gjerdet
og runder denne og kommer inn på Maskevarre.

Denne forlengelsen vil følge den samme traseen, som det er søkt for det permanente gjerdet, i
den forbindelse vises det til vår søknad om permanent gjerde av 05.12.2011 sendt LMD, og
som vi er gjort kjent med at kommunen har denne til behandling i disse tider.

Denne meldingen er også å betrakte som søknad om forlengelse av det permanente gjerdet.

f
H.Hirsti (e.f.)

ana, den 24.02.2012

Kopi av dette brev til: Reindriftskontoret 0.F. 9735 Karasjok
Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo

Adresse Telefon Bank
Ringveien 41 78928472 4944 08 02787
9845 Tana 90919278  Org.nr
E-post  874271152
post@tanarein.net
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Reinbeitedistrikt 7
Ringveien 41
9845 TANA

Tana kommune
9845 TANA

SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Tiltak:  Midlertidig sperregjerde for rein over en strekning på nær 20 km
Sted:  Strekningen Hillågurra til 0,5 km før Krokfossen, Masjokdalen

Beskrivelse av tiltaket:
Reinbeitedistrikt 7 vil sette opp et midlertidig sperregjerde i grensa mellom distrikt 7 og 9
over en strekning på nær 20 km fra Hillågurra til 0,5 km før Krokfossen, Masjokdalen.

Stolpene vil bli stående permanent, med ordinær sauenetting på 90 cm som kun festes til
stolpene med en spiker øverst på nettingen i ca høyde 1,20 m over
bakken. Sauenettingen flernes når det ikke er behov for gjerdet. Stolpeavstanden vil være 5 m.

Mag2Åndersen

Leder

Vedlegg: Kartskisse

3.juni 2011
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143

Arkivsaksnr: 2011/2369-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 11/2012 02.02.2012
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 09.02.2012
Kommunestyret 23.02.2012
Rådet for funksjonshemmede 21.02.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 07.02.2012

Planprogram for rullering av kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet 
og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

Vedlegg
1 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11- 4 og 11-12.

Saksopplysninger

Kulturdepartementet har satt et krav om alle kommuner må ha en tematisk kommunedelplan 
som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Planen skal 
normalt revideres hvert 4.år med slutt behandling i kommunestyret. Den kortsiktige delen av 
handlingsprogrammet skal rulleres hvert år med sluttbehandling i kommunestyret. 

Når det gjelder kulturbygg, som er underlagt Finnmark fylkeskommune, så vil den følge samme 
prinsippet som anlegg for idrett og friluftsliv. Det er også begrunnelsen for å ta med kulturbygg i 
den nye planen. 

Det er utviklingsavdeling, kultur som har det administrative faglige ansvaret for planen. 
Planarbeidet skjer etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Kulturdepartementets veileder 
”Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet” vil være retningsgivende.
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Det er viktig at Tana idrettsråd, lag og foreninger og andre involverte får gode muligheter for å 
komme med innspill i planprosessen, både gjennom møter og skriftlig innspill. Tana idrettsråd 
er en samarbeidspartner i utarbeiding av planen. 

Informasjon om planprosessen blir offentliggjort gjennom annonsering i Finnmarken og 
kommunens hjemmeside. I tillegg skal det sendes ut informasjon til alle involverte lag og 
foreninger i Tana. 

For å oppnå prinsippet om medvirkning blir det lagt ut spørreskjema om bruken av anlegg, 
aktivitet og ønsket anlegg og aktivitet i Tana. I tillegg sendes det ut kartleggingsskjema om 
anleggssituasjonen og aktivitetsomfanget og utbredelse i Tana.
Målet med kartleggingsskjemaene er å fange opp:

 Fysisk aktivitet og folkehelse
 Universell utforming
 Friluftsområder i nærmiljøet
 Tilrettelegging for bruk av friluftsområder
 Uteområder ved skole/barnehage
 Hvilke idrettsanlegg har vi behov for, kortsiktig og langsiktig
 Drift og vedlikehold av friluftsområder og idrettsanlegg
 Tilstand for kulturbygg og behovene

Vurdering
Vedlagt til saken følger utkastet til planprogram for kommunedelplanen.
Utkast til planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2013 – 2016 Tana godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-12.

Jørn Aslaksen
Rådmann 
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T a n a  k o m m u n e

R å d h u s v e i e n

4 6 4  0 0  2 0 0

7 8 9  2 5 3 0 9

2 0 . 0 1 . 2 0 1 2

Utviklingsavdeling
Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for 
utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor idrett 
og fysisk aktivitet og kulturbygg.

Planprogram for 
kommunedelpla
n for idrett, 
fysisk aktivitet 
og kulturbygg 
2013-2016
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Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

2

1. Planprogram

Planprogrammet skal være med på å styrke medvirkning og få i gang god planprosess. Målet 
med planprogrammet er å sette rammer og premisser for arbeidet med planen.

Planprogrammet settes ut til offentlig gjennomsyn når arbeidet med kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg starter.

En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er en tematisk plan uten juridisk bindende 
virkning når det gjelder disponering av arealer. De arealvurderinger som er gjort i planen må 
derfor tas inn i kommunedelplan for areal for å få rettsvirkning.   

2. Bakgrunn for kommunedelplanen 

Bakgrunn for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er statelig føring for anlegg det 
søkes om spillemidler til må disse være innarbeid i en kommunal plan. 
Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av 
idrettsanlegg i kommunen. Brukere av planen er i tillegg for politikere, ansatte i 
administrasjonen, idrettsorganisasjoner og engasjerte innbyggere. Planen må organiseres og 
presenteres slik at det blir lagt til rette for god løpende resultatvurdering, revidering og 
rullering.

Det nye er kulturbygg. Tilskuddsordninger til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunen, som 
mest sannsynlig vil bruke samme søkerportal som spillemiddelordningen. Og av den grunn vil 
det være mer praktisk at disse anleggene også er i samme plan som anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet.  

3. Planprosessen 

3.1 Fremdriftsplan

Hva skal gjøres? Hvem gjør det? Frister / avtalte 
møter

Kommentar 

Forberede sak om planmelding 
til formannskapsmøtet 

Tana kommune 2.februar 2012 Formannskapet gjør 
vedtak om oppstart av 
planen

Kunngjøring av oppstart med 
kommunedelplanen 

Tana kommune (parallelt med evt i 
etterkant av 
formannskapsmøtet)

Gjøres gjennom:
 Annonser i avis
 Kommunens 

hjemmeside
 E-post til lag og 

foreninger i Tana
Oppstartmøte planprosess Tana kommune 15.februar 2012 Alle lag og foreninger, 
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Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

3

kl 18.30 
på rådhuset

organisasjoner inviteres

Kartlegging av anlegg og fysisk 
aktivitet – utarbeidet skjemaer

Tana kommune 10.februar 2012 Skjemaene:
 Kommunens 

hjemmeside
 E-post til lag og 

foreninger i Tana
 Posten

Frist for innspill på anlegg, 
bygg og aktivitet som skal i 
planen

Lag og foreninger, 
organisasjoner, 
enkelt personer

27. april 2010 Innspillene innarbeides i 
planen

Arbeid med planutkast Tana kommune og 
Tana idrettsråd

9.mai. kl 18.30 
på rådhuset

Høringsutkast sendes til lag og 
foreninger, organisasjoner, 
enkelt personer

Tana kommune Uke 23 Krav: minst 6 uker 
høringsfrist fra 
utsending

Innsending av innspill Lag og foreninger, 
organisasjoner, 
enkelt personer

Uke 32

Samle innspill i planutkast. 
Sende til idrettsrådet, 
ungdomsråd

Tana kommune Uke 35

Innsending av spillemiddel 
søknader – prioriteringen skal 
inn i kommunedelplanen

Lag og foreninger Uke 35

Gjøre ferdig planen ut fra 
innspillene

Tana kommune og 
Tana idrettsråd

5.september 2012 
kl 18.30
på rådhuset

Prioritering av søknader om 
spillemidler

Tana kommune og 
Tana idrettsråd

26.september 2012 
kl 18.30 
på rådhuset

Plan inkludert prioriteringer 
klargjøres og sendes til 
kommunestyret

Tana kommune Uke 39

Sluttbehandling i 
kommunestyret 

8.november 2012

4. Medvirkning 

Medvirkning i plan- og beslutningsprosesser er et grunnleggende demokratisk prinsipp. To 
hovedhensyn ligger til grunn for medvirkning:
1. Deltakelse og demokrati.
2. Bedre resultat av planleggingen.

I tillegg kan medvirkning bidra til å sikre gjennomføring ved at motstridende interesser 
synliggjøres tidlig i prosessen. 
Høy grad av involvering er en forutsetning for en vellykket planprosess. En god plan er 
avhengig av at aktuelle målgrupper blir trukket så mye som mulig med i planprosessen. 
Samtidig bør de som har ansvar for planprosessen styre medvirkningen slik at den 
gjennomføres med god struktur.
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Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

4

Krav om medvirkning er hjemlet i plan- og bygningsloven§ 5-1
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er 
oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, 
herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode 
muligheter for medvirkning på annen måte. 

Kommunen ønsker at medvirkning til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 
kulturbygg blir ivaretatt gjennom åpen folkemøter, åpen kartlegging gjennom kommunens 
hjemmeside og åpne høringsrunde.

Planprogrammet og utkastet til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg sendes til 
følgende lag og foreninger; idrettslag, bygdelag og faglag i Tana. Av de kommunale (interne) organer 
som er viktige høringsinstanser er Tana ungdomsråd og rådet for funksjonshemmede. 

Andre etater / instanser som bør få høringsutkast tilsendt er: 
 Reindriftsadministrasjonen
 Sametinget
 FeFo
 Fylkesmannen - miljøvernavdelingen 
 Fylkesmannen - landbruksavdelingen
 Finnmark Fylkeskommune – arealplanlegger
 Finnmark Fylkeskommune – idrettskonsulenten
 Finnmark Fylkeskommune - kulturvernavdelingen
 Finnmark Idrettskrets
 Finnmark jeger- og fisk
 Laksebreveierforeningen
 Flerbrukssenteret – for å søke å få innspill vedr funksjonshemmede
 DNT
 Naturvernorganisasjoner
 NVE
 Kommunen ved ulike fagavdelinger/enheter

5. Utredning – planens innhold

Kultur- og kirkedepartementet har følgende minstekrav til planens innhold:
 Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
 Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv
 Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt.
 Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet.
 Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen.
 Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 
 Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg. 
 Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg.
 Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og 

arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart.
 Kulturbygg som egen kapittel i planen
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Bakgrunn for planen
Henvisning til formelle krav til kommunal planlegging, kommunens mål og krav om 
planlegging for tildeling av spillmidler til idretts- og friluftsanlegg. 

Metode:
Beskrivelse

Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens tekstdel)
Relevant informasjon fra kommuneplanens tekstdel tas inn i planen som 
grunnlagsdokumentasjon.
Demografiske data og utviklingstrekk innenfor helse- og oppvekstsektoren er spesielt viktig.

Metode:
Bruken av offentlig databaser
Innhenting av data fra lokale lag- og foreninger
Beskrivelse

Kommunens idretts- og friluftspolitikk
Politikkutformingen på feltet nedfelt i verdiorienterte hovedmål, delmål og strategier.

Metode:
Brukerundersøkelse 
Beskrivelse

Resultatvurdering av forrige plan
Ved revisjon av plan for idrett og fysisk aktivitet er det nødvendig å foreta en 
resultatvurdering av den fireårsperioden som er tilbakelagt. Dette for å oppsummere 
utviklingen i perioden, redegjøre for hva som er gjennomført, og for å drøfte hvordan planen 
har fungert som politisk og administrativt styringsverktøy. 

Metode:
Utarbeide kartleggingsskjema som danner grunnlag for sammenligning og evaluering av 
måloppnåelse.
Beskrivelse

Forhold til andre planer
For å vise samordningen mellom planens målsettinger og vedtak må det dokumenteres at 
planen er blitt vurdert i sammenheng med andre kommunale planer. Det er særlig viktig å vise 
at arealbehovene for idrett og friluftsliv er tatt med som innspill til kommuneplanens arealdel 
og at de vedtatte tiltak følges opp i økonomiplanen.

Metode:
Beskrivelse
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Kulturbygg
Politikkutformingen på feltet nedfelt i verdiorienterte hovedmål, delmål og strategier.

Metode:
Beskrivelse
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 044

Arkivsaksnr: 2011/2508-1

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 45/2011 07.11.2011
Oppvekst- og kulturutvalget 54/2011 07.11.2011
Formannskapet 12/2012 02.02.2012
Kommunestyret 23.02.2012

Delegasjonsreglement og reglement for hovedutvalg

 Dagens delegasjonsreglement ble vedtatt 28. juni 2007 og revidert 25. juni 2009 og 23. 
september 2010.

 Reglement for hovedutvalgene er gjeldende fra 19.03.2009 og revidert 23.09.2010.

Saksprotokoll saksnr. 54/2011  i Oppvekst- og kulturutvalget - 07.11.2011 

Behandling

Saken ble drøftet i møtet.

Det OKU kom frem til i dette møtet var følgende;

OKU vil at protokoller fra Ungdomsrådet skal refereres i OKU.
Ungdomsrådet må innlemmes i OKU, OKU mener at ett medlem fra OKU burde vært med i 
Ungdomsrådet.

Det jobbes videre med saken i neste møte.

Votering

Vedtak
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Saksprotokoll saksnr. 45/2011 i Helse- og omsorgsutvalget - 07.11.2011 

Behandling
Saksdokumenter ettersendt HOU pr. e-post 01.11.2011 og utdelt i møtet.

Saken ble ikke realitetsbehandlet i dagens møte. 

Votering

Vedtak

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende prinsipielle endringer gjøres i delegasjonsreglementet og i reglement for 
hovedutvalgene:

1. Sammenslåing av dokumenter
Hovedutvalgenes delegerte myndighet flyttes i fra ”reglement for hovedutvalgene” og til 
”delegasjonsreglementet”.

2. Delegering av myndighet

A) Primærnæringsfondet:
Formannskapets myndighet etter 3.4 (primærnæringsfond) overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). 
Rådmannen får myndighet etter naturmangfoldloven, viltloven, lov om laksefisk og 
innlandsfisk, forskrift om fiskeravgift og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
slik det fremkommer av forslaget i 10.11.

B) Viltsaker:

Viltnemndas myndighet etter kapittel 4 i delegasjonsreglementet overføres til Miljø-, 
landbruks- og utmarksutvalget (MLU). Delegert myndighet etter viltlovens §§ 12 -14
utgår fra delegasjonsreglementet.

Rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende ”viltsaker”: 
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Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge 
skade.
Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 
jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi 
fritak (§ 23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), 
Foreta nødvendig ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), 
gi tillatelse til bruk av slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger 
om snarefangst og bruk av fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte 
dyr, kommunale forvaltningsvedtak samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).
Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 
institusjoner (§3). 
Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak 
(§12 og §31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte 
enkeltvedtak etter loven (§ 27, 28 og 36). 

C) Tilskudd til lag og foreninger

OKU kan subdelegere avsatte midler på budsjettet til drift av i idrettsrådet til idrettsrådet 
selv. 

Rådmannens myndighet etter delegasjonsreglementets 10.1 (støtte til lag og foreninger) 
siste avsnitt overføres til Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) med følgende unntak: 

Rådmannen beholder myndigheten til å avgjøre søknader fra enkeltpersoner, foreninger 
eller andre organisasjoner for søkere bosatt utenfor kommunen basert på etablert praksis 
og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet av. Det gjelder der tiltaket 
foregår utenfor kommunen og/eller resultat eller virkning av tiltaket har ingen eller liten 
virkning i forhold til innbyggerne i kommunen.
Rådmannen får delegert myndighet til å støtte lokale arrangementer i forbindelse med 
høytids- og merkedager som 17. mai, samefolkets dag og lignende.

D) Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling har Oppvekst- og 
kulturutvalget myndighet til å:

– Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommunedelplaner etter § 
11-13 som berører idrett og fysisk aktivitet. Dette omfatter også planprogram for 
årlige rulleringer av ulike handlingsprogram.

– Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9 som 
berører idrett og fysisk aktivitet. 

OKUs myndighet omfatter ikke vedtak av reguleringsplaner. Reguleringsplaner som 
berører idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet skal utvalget som hovedregel uttale 
seg om. 

E) Endret punkt 10.9 Plan- og byggesaker (plan- og bygningsloven)

Rådmannen gis myndighet til å:
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- avgjøre alle enkeltsaker etter byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i plan- og 
bygningsloven med unntak av delingssaker etter § 20-1 bokstav m der det er tale om 
å opprette enheter større enn 4 dekar.

- foreta ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

- forestå undersøkelse på fast eiendom etter § 33-2 i plan- og bygningsloven
Rådmannen gis myndighet til å tildele boligtomter og hyttetomter i regulerte områder og tildele 
tomter i områder hvor det må tas spesielle hensyn.

Endret punkt i 10.4:

 Tildele arealer i regulerte områder på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret

Utgår

Nytt punkt 10.4
 Rådmannen gis myndighet til å selge alle typer tomter i regulerte felt. Tildeling av tomter 

til offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet.

F) Nye punkter i 10.3 Jordbruks- og skogverkssaker:
I medhold av jordloven delegeres rådmannen myndighet til å:

 Avgjøre søknader om omdisponering og fradeling av tomter og arealer inntil 4 
dekar. 

 Avgjøre søknader om fradeling av eiendommens bygninger med tomt, dersom det 
foreligger avtale om at restarealet skal selges som tilleggsjord, § 12.

 Avgjøre søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for 
areal inntil 50 dekar, § 9.

G) Nytt 10.8 Lov om eigedomsregistrering (matrikkelova).
Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet etter matrikkellovens § 5a. Rådmannen 
delegeres myndighet til å møte på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger, og 
rekvirere oppmålingsforretning på kommunens vegne. 
Rådmannen er delegert myndighet til å møte i saker i jordskifteretten.

Kommunestyret vedtar forslag til ”Delegasjonsreglement” av 24.01.2012.

I løpet av kommunestyreperioden 2011-2015 tas det sikte på en fullstendig gjennomgang av 
delegasjonsreglementet der også hovedutvalgene blir involvert. 

Saksopplysninger
Fra politisk hold er det ytret ønsker å gjennomgå delegasjonsreglementet. Forslag til endringer 
fremgår også av punkt 34 i ”Felles politisk plattform for kommunestyre perioden 2011-2015”
utarbeidet av Arbeiderpartiet, Felleslista – Oktasašlista, Sosialistisk venstreparti og Sámeálbmot 
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Bellodat/NSR Deatnu – Samefolkets parti/Tana. Administrasjonen har tatt utgangspunkt i dette 
dokumentet. 

I tillegg har administrasjonen utredet og foreslått flere endringer for å tilpasse reglementet til 
nye lovbestemmelser. Det gjelder innenfor plan- og byggesaker, jordbruks- og skogbrukssaker 
og matrikkeloven. 

I tillegg til delegasjonsreglementet så inneholder også reglementene for hovedutvalgene delegert 
myndighet fra kommunestyret. Disse to dokumentene må ses i sammenheng.

Lov bestemmelser om delegasjon av myndighet til politiske utvalg

Kommuneloven § 10
Kommunestyret kan med hjemmel i kommunelovens § 10 opprette faste utvalg for kommunale 
formål eller deler av kommunal virksomhet. Utvalgene kan få avgjørelsesmyndighet i alle saker 
hvor ikke annet følger av lov. Utvalgene kan videre delegere leder til å fatte vedtak i enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, dersom kommunestyret ikke har 
bestemt noe annet. Kommunestyret kan når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg som er 
opprettet i medhold av kommunelovens § 10.

Delegasjon av myndighet til rådmannen, kommunelovens § 23.4:

Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 
eller fylkestinget har bestemt noe annet.

Vurdering

Ett dokument for delegert myndighet eller flere?
Alta kommune er også politisk organisert etter hovedutvalgsmodellen. De har tatt inn utvalgenes 
delegerte myndighet inn i kommunenes delegasjonsreglement. Det gjør at Alta kommune har et 
eneste dokument som omfatter delegert myndighet. I Alta så omfatter reglementene for 
hovedutvalgene i Alta stort sett bestemmelser om møteavvikling.

Administrasjonen mener at ”Alta-modellen” kan gjøre delegasjonsreglementet mer oversiktig da 
all delegert myndighet samles i ett dokument. Dette kan man gjøre i Tana også, gjerne gjennom
en redaksjonell endring ved å flytte over bestemmelsene om utvalgenes myndighet inn i 
delegasjonsreglementet.
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Plan- og byggesaker
Rådmannen har etter 10.4 i delegasjonsreglementet myndighet til å tildele alle typer tomter i 
regulerte områder på standardvilkår fastsatt av kommunestyret. Men denne myndigheten 
samsvarer ikke med 10.9 i delegasjonsreglementet der det fremkommer at det er formannskapet 
som har myndighet til å tildele forretningstomter. Administrasjonen legger til grunn at det er 
formannskapet som skal tildele forretningstomter. Når det gjelder salg av tomter og andre 
tildelinger så forusettes det fortsatt at rådmannen skal gjøre det.

Forslag til endringer i 10.9 (plan og bygningsloven) gjelder særlig byggesaksdelen av plan- og 
bygningsloven. Disse endringene ble ikke tatt med i 2009 revideringen da byggesaksdelen av 
loven trådte i kraft på et senere tidspunkt enn plandelen. 

Matrikkelloven er også ny og erstatter lov om deling m.v. av grunneiendom, jfr. 10.8. Forslag til 
endringer er tilpasset den nye matrikkelloven. 

Rådmannen har fått myndighet til å avgjøre ikke prinsipielle saker etter jordloven. I 
endringsforslagene til 10.3 Jordbruks- og skogverkssaker så er det tatt inn presiseringer knyttet 
til søknader om omdisponering og fradeling av tomter. Større tomter enn det som fremgår av 
endringsforslaget kan betraktes som mer prinsipielle og vil følgelig bli behandlet politisk.

Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet
Den politiske plattformavtalen sier ikke noe om hvilke typer plansaker som ønskes overført til 
oppvekst- og kulturutvalget. Administrasjonen har i forslag til vedtak tatt utgangspunkt i at det 
er kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet en har hatt i tankene. I forslag til delegert 
myndighet er det derfor foreslått at OKU får myndighet til å fastsette planprogram for rullering 
av denne typen planer.

Administrasjonen har ikke foreslått at OKU skal ha myndighet til å vedta reguleringsplaner på 
lik linje med formannskapet. Dette kan innebære uklar rollefordeling mellom OKU og 
formannskapet. Det foreslås derfor en mindre radikal løsning der OKU i hovedsak ha 
muligheten til å uttale seg i reguleringssaker som berører idretts- og fysisk aktivitet. Dersom det 
er politisk ønskelig med en slik endring, kan en komme tilbake til dette ved en fullstendig 
revidering av delegasjonsreglementet.

Tilskudd til lag- og foreninger
I eksisterende delegasjonsreglement har idrettsrådet fått myndighet til å forestå tildeling av 
kulturmidler innenfor tildelt ramme. Rådmannen har myndighet til å tildele støtte til 
enkeltpersoner, lag og foreninger eller andre organisasjoner på grunnlag av retningslinjer, 
innarbeidet praksis og eventuelt i henhold til lover og forskrifter som kommunen er bundet av.

I ”Felles politisk plattform for kommunestyre perioden 2011-2015” er det ytret at det er ønskelig 
at Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) får delegert myndighet til å tildele tilskudd til lag og 
foreninger.

Administrasjonen gjør oppmerksom på at Tana kommune også får søknader om støtte fra lag, 
foreninger og andre organisasjoner utenfor kommunen og der aktiviteten det søkes støtte til 
foregår utenfor kommunen eller virkningen har en liten eller uklar effekt i forhold til 
innbyggerne i kommunen. I dag er det innarbeidet en praksis å avslå disse søknadene. 
Administrasjonen mener at det vil føre til lite formålstjenlig administrativt merarbeid dersom 
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denne typen søknader skal fremmes for politisk behandling i OKU. Det er hensiktsmessig at 
denne typen søknader fremdeles avgjøres av rådmannen. Eventuell klage kan behandles i OKU.

Det er også mest formålstjenlig for lag og foretninger at søknader om støtte til arrangementer 
ved høytids- og andre merkedager så som samefolkets dag og 17. mai blir delegert til 
rådmannen å avgjøre – slik som i dag.

Viltsaker
Viltnemnda har fått en del delegert myndighet. Disse fremgår av kap. 4 i 
delegasjonsreglementet. Administrasjonen gjør oppmerksom på at kommunens myndighet etter 
viltlovens § 12 til 14 er opphørt (dager med jaktforbud) slik at delegasjon i medhold av 
viltlovens §§12 til 14 tas ut av delegasjonsreglementet. Det omfatter også rådmannens 
myndighet etter viltlovens § 12.

I utgangspunktet er det lagt opp til at nye bestemmelser vedrørende viltsaker blir lagt til MLU. 
Det foreslår imidlertid at rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende 
”viltsaker”: 

 Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge skade.
 Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 

jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi fritak 
(§ 23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), Foreta 
nødvendig ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), gi tillatelse 
til bruk av slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger om snarefangst 
og bruk av fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte dyr, kommunale 
forvaltningsvedtak samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).

 Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 
institusjoner (§3). 

 Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak 
(§12 og §31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte 
enkeltvedtak etter loven (§ 27, 28 og 36). 
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ENDRINGSFORSLAG 
TIL

DELEGASJONS-
REGLEMENT

24.01.2012

TANA KOMMUNE
Vedtatt av kommunestyret den 28.06.07 

Revidert av kommunestyret den 25.06.09

Revidert av kommunestyret den 23.09.10 

Foreslåtte endringer av 24.01.2012 fremgår med blå skriftfarge og med kursivskrift .
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- 3 -

1. HOVEDPRINSIPPER FOR DELEGERT MYNDIGHET

1.1 Formål
Formålet med delegasjonsreglementet er å sikre en korrekt, oversiktlig og effektiv saksbehandling i 
kommunen.

1.2 Virksomhetsområde
Reglementet gjelder for alle saker der kommunale organer treffer avgjørelse eller gir uttalelser på 
vegne av kommunen. Reglementet gjelder ikke for de tilfeller hvor lovbestemt organ har sin 
myndighet fastsatt i lov eller i bestemmelse med hjemmel i lov, og hvor myndigheten ikke kan 
overføres til andre. Reglementet regulerer ikke den interne arbeidsfordeling i den kommunale 
administrasjonen. Reglementet regulerer heller ikke myndighet eller arbeidsoppgaver til kommunale 
selskaper eller interkommunale selskaper som kommunen deltar i.

1.3 Organisasjonstilpassing og kommunale stillinger
Kommunestyrets fastsetting av lønnsbudsjettet gjelder som ramme for antall stillinger innenfor den 
enkelte virksomheter. Innenfor denne ramme gis administrasjonen myndighet til 
organisasjonsendringer og endringer i stillingshjemler. Endringene skal drøftes med organisasjonene 
etter reglene i hovedavtalene. 

Innenfor de rammer som her settes, har rådmannen ansvaret for at kommunens samlede 
personalressurser brukes på en mest mulig effektiv måte i forhold til kommunens målsettinger, og kan 
treffe nødvendige tiltak for å oppnå dette. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre hvordan kommunale 
stillinger skal kunngjøres. Arbeidstakerorganisasjonene skal rådføres etter reglene i hovedavtalene. 

Kommunestyret vedtar selv stillingsinstruks for rådmannen. Eventuelle stillingsinstrukser for andre 
kommunale stillinger fastsettes av rådmannen.

1.4 Prinsipper for delegasjon
All delegert myndighet skal utøves i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet 
organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. All myndighet i kommunen er i 
utgangspunktet samlet i kommunestyret. Delegasjonshjemler skal derfor tolkes i samsvar med dette. 

Rådmannen gis myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som etter en konkret vurdering ikke anses 
å være av prinsipiell betydning (kurant sak). Dette gjelder også for saksområder som ikke er delegert 
til administrasjonen, men her skal fremgangsmåten etter tredje ledd alltid benyttes. 

Rådmannen avgjør selv hva som er kurant. Ved vurderingen skal det tas hensyn til tidligere praksis og 
retningslinjer, og om saken haster. Ved tvil om saken kan ha prinsipiell betydning, skal dette tas opp 
med ordfører.

Ordfører kan avgjøre om en sak er av prinsipiell betydning, og dermed skal behandles av politisk 
organ. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, avgjøres dette av ordfører. 

Et organ eller en tjenestemann som har fått delegert myndighet, kan i prinsipielle eller spesielt 
vanskelige saker be det organet som har delegert myndigheten, om å fatte endelig vedtak.

1.5 Prosesser, offentlig påtale, begjæring om konkurs, tvangssalg og andre tvangstiltak 
Kommunestyret gir ordfører og rådmann hver for seg myndighet til å begjære offentlig påtale av 
mulige straffbare handlinger og til å begjære konkurs, tvangssalg eller andre tvangstiltak der dette er 
nødvendig for å innfordre skatter, avgifter eller andre fordringer. 

Under forutsetning av budsjettmessig dekning, gis ordfører og rådmann myndighet til å avgjøre om 
kommunen skal erkjenne økonomisk ansvar i tvistesaker hvor kommunen er saksøkt. 
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Rådmannen har prosessfullmakt for søksmål mot kommunen. Rådmannen kan som prosessfullmektig 
ta imot forkynnelser og meddelelser, avgi tilsvar og andre prosesskriv, erklære motsøksmål, 
intervensjonssøksmål, kjæremål og motkjæremål, samt andre prosesshandlinger som står i forbindelse 
med søksmålet, inklusive å beslutte å utføre tvangsinndrivelse av tilkjente saksomkostninger og 
tvangsfullbyrde andre krav etter dommen. 

Der foreldelsesfrister eller andre frister gjør det nødvendig, kan rådmannen beslutte å iverksette 
søksmål, herunder stevning i privat straffesak på kommunens vegne, anke og motanke, klage etter 
forvaltningsloven. Rådmannen har myndighet til å anke straffesaker og påklage henleggelser. Som 
kommunens prosessfullmektig kan rådmannen benytte ekstern advokat til juridisk bistand.

1.6 Tilbakekalling av myndighet
Kommunestyret kan når som helst trekke tilbake myndighet som det har delegert til andre. Dette 
innebærer at kommunestyret også kan overprøve andre organers vedtak etter delegert myndighet med 
mindre vedtaket ikke kan omgjøres etter forvaltningslovens § 35.

Et organ som har delegert myndighet, kan kreve å få seg forelagt enhver sak som et underordnet organ 
har til behandling etter delegert myndighet. Dersom endelig vedtak ikke er fattet, kan det delegerende 
organet selv fatte vedtak i saken.

1.7 Omgjøringsrett og mindretallsanke
Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med 
forvaltningslovens § 35. 

Bortsett fra administrasjonsutvalget, der rett til mindretallsanke er avtaleregulert, kan ikke vedtak i 
politiske organ ankes av et mindretall.

1.8 Subdelegasjon 
Andre politiske utvalg som har fått delegert myndighet fra kommunestyret, kan ikke delegere
myndigheten videre til andre med mindre det fremgår klart at det er adgang til dette. 
Myndighet som tildeles administrasjonen utøves av rådmannen. Rådmannen kan fordele myndighet til 
andre kommunalt ansatte. Disse utfører alltid sine oppgaver på vegne av og etter fullmakt fra 
rådmannen.

2. PERSONALFORVALTNING

2.1 Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget delegeres myndighet til å:

 Utforme og konkretisere arbeidsgiverpolitikken
 Avgjøre personalsaker som ikke er delegert til rådmannen.
 Fastsette permisjonsreglement

Administrasjonsutvalget er klageinstans i ansettelsessaker.

Reglement for administrasjonsutvalg

2.2 Formannskapet

 Fastsette lederavtale med rådmannen.

2.3 Delegering til rådmannen
Generell delegasjon:
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I medhold av kommunelovens § 23 gir kommunestyret rådmannen myndighet til å fatte avgjørelser i 
alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes kurant når det foreligger retningslinjer for hvordan den 
skal behandles, eller en har en klar praksis for behandling av lignende saker.

2.4 Rådmannens delegasjon i personalforvaltning:
 Tilsette i alle stillinger der slik myndighet ikke ligger til kommunestyret.
 Suspendere, si opp og avskjedige tilsatte i stillinger der rådmannen har tilsettingsmyndighet.
 Innvilge permisjoner for alle underordnede stillinger. Jf. eget reglement.
 Opprette og inndra stillingshjemler for de stillingene der rådmannen har tilsettingsmyndighet.
 Fastsette stillingsbeskrivelser for alle underordnede stillinger.
 Gjennomføre forhandlinger med sikte på å inngå lokale generelle eller forbundsvise særavtaler 

med arbeidstakerorganisasjonene.
 Inngå lokale særavtaler med arbeidstakerorganisasjonene.
 Godkjenne alternative lønnsplasseringer ved tilsettinger som ikke avviker vesentlig fra 

lønnspolitiskplan.
 Rådmannens ansettelser kan ankes til Administrasjonsutvalget. Jfr. ansettelsesreglement § 3.1 

innsigelser fra organisasjonene
 Fastsette permisjonsreglement
 Fastsette flyttereglement
 Fastsette gavereglement
 Fastsette reglement for godtgjøring for bruk av telekommunikasjonsmidler.

2.5 Ansettelser 
Kommunestyret ansetter rådmann.

Myndighet til å foreta andre ansettelser delegeres til rådmannen. Ansettelsesmyndigheten innbefatter 
også lønnsplassering i henhold til rammene i utlysningsteksten. 

2.6  Lokale forhandlinger og lønnsjusteringer. 
Kommunestyret fastsetter overordnede retningslinjer for kommunens lønnspolitikk. Disse 
retningslinjer skal legges til grunn for de lokale lønnsforhandlinger. 

2.7  Delegert myndighet til lønnspolitisk utvalg
Lønnspolitisk utvalg består av 3 representanter valgt av og blant administrasjonsutvalgets 
arbeidsgiverrepresentanter. Utvalget velges av kommunestyret etter forholdsvalgprinsippet.

Utvalget fastsetter lønn for rådmann. Utvalget gir føringer til rådmannen for lønnsnivået i kommunen, 
både når det gjelder lederlønninger, men også stillinger som er vanskelig å beholde/rekruttere.

Rådmannen gis myndighet til å gjennomføre ovennevnte lokale forhandlinger, samt foreta drøftinger 
med arbeidstakerorganisasjonene ut fra lov, forskrift og hovedavtalene i arbeidslivet.

2.8  Permisjoner 
Permisjoner kan gis i medhold av gjeldende permisjonsreglement. Kommunestyret skal selv avgjøre 
permisjonssøknad utover 1 måned fra rådmannen. Administrasjonsutvalget avgjør andre 
permisjonssøknader fra rådmannen. Kortvarige fravær avtales med ordfører. 

2.9  Arbeidsmiljøspørsmål 
Rådmannen har ansvaret for at kommunen har et tilfredsstillende arbeidsmiljø, og kan innenfor 
vedtatte budsjettrammer iverksette tiltak som er nødvendig for å oppnå dette. 

Arbeidsmiljøutvalgets protokoller refereres fortløpende i administrasjonsutvalget.
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2.10 Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i henhold til arbeidsmiljølovens § 23 og Hovedavtalens 
bestemmelser. Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
kommunen.  Utvalget skal delta i planleggingen av verne og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i 
spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

3. DELEGERT MYNDIGHET TIL FORMANNSKAPET

3.1 Uttalelser 
Så fremt ikke annet er særskilt bestemt, gis formannskapet myndighet til å avgjøre om kommunen skal 
avgi uttalelser i saker hvor kommunen er høringsorgan, og hvem som i så fall skal avgi uttalelsen. 

3.2 Utvidet myndighet i hastesaker
Med hjemmel i kommunelovens § 13 delegeres formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker 
som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid 
til å innkalle dette.

3.3 Budsjettsaker
Formannskapet delegeres myndighet til å vedta følgende omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett.

 Driftsbudsjettet:
Overføre beløp innen samme rammeområde.
Avsette ubrukte bevilgninger til disposisjonsfond.
Styrke en hvilken som helst utgiftspost ved overføring av beløp fra kapittel 1.94 Avsetninger-
tap/tilleggsbevilgninger.

 Investeringsbudsjettet:
Styrke bevilgningen til et prosjekt når dekning skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt 
innenfor samme hovedkapittel blir tilsvarende redusert.
Avsette ubrukte bevilgninger til ubundne kapitalfond.



3.4 Næringsstøtte 
Formannskapet eller annet politisk valgt organ gis myndighet til å avgjøre søknad om støtte fra 

kommunalt primærnæringsfond. Myndigheten kan overføres helt eller delvis til et eget fondsstyre. 
Forvaltningen skal skje etter egne retningslinjer  .

3.5 Tariffrevisjoner og lokale særavtaler
Formannskapet og lønnspolitisk utvalg delegeres myndighet til å godkjenne tariffrevisjoner og lokale 
særavtaler når slik myndighet ikke er delegert til rådmannen.

3.6 Kjøp og salg av fast eiendom m.m.
Formannskapet delegeres myndighet til å kjøpe, selge, makeskifte og pantsette fast eiendom for beløp 
inntil kr 100 000 i hvert tilfelle.  

Tildeling av tomter til offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet .
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3.7 Friluftslivet 
Den myndigheten kommunestyret har etter Friluftsloven delegeres til formannskapet;

 Gi løyve til avgift ved adgang til friluftsområder, § 14
 Fastsette atferdsregler for ferdsel i områder med stor utfart, § 15
 Fatte vedtak om hel eller delvis sperring av eiendommer når allmennhetens ferdsel gjør 

nevneverdige skade eller er til vesentlig hinder for eierens bruk, § 16
 Vedta unntak fra allemannsretten (ferdselsforbud) på nærmere angitte strekninger etter § 2
 Regulering av sykling og ridning (§ 2)
 Kreve innløsning av særskilt utsatt område (§ 18 og 20)


3.8 Lov om stadsnavn 
Den myndigheten kommunen har etter Lov om stadsnavn delegeres til oppvekst- og kulturutvalget1. 

Oppvekst- og kulturutvalget tar selv stilling til behovet for en rådgivningsgruppe og eventuelle 
deltakere i den. 

3.9 Plansaker 
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.06.2008 
har formannskapet myndighet til å:

 Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommuneplaner og kommunedelplaner 
etter § 11-13. Dette omfatter også årlige rulleringer av ulike handlingsprogrammer til 
kommuneplaner/-delplaner.

 Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9. Dette omfatter 
også myndigheten til å fastsette om det skal gjennomføres en områderegulering etter § 12-9.

 Vedta mindre reguleringsplaner når planen er i samsvar med kommuneplanens arealdel og det er 
mindre enn fire år siden arealdelen ble vedtatt av kommunestyret i henhold til § 12-12.

 Vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i 
reguleringsplanen. Formannskapet kan delegere myndigheten til å vedta mindre endringer og 
utfyllinger i reguleringsplaner videre til administrasjonssjefen, § 12-14.  

 Vedta dispensasjonssøknader etter kapittel 19. Ikke prinsipielle dispensasjonssaker avgjøres av 
rådmannen.

                                               
1 Endret fra formannskapet til oppvekst- og kulturutvalget etter at reglementene for hovedutvalgene ble vedtatt i 
kommunestyret 19.03.2009. 
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DELEGERT MYNDIGHET TIL MILJØ-, LANDBRUKS- OG UTMARKSUTVALGET 
(MLU)

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget har myndighet til å:

- Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement vedtatt av 
kommunestyret. 

- Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt ansvarsområde. 
- Behandle kontroll og tilsynsrapporter. 
- Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 
-  Foreslå retningslinjer for dispensasjon etter Lov om motorisert ferdsel 

  Etter viltloven, har MLU myndighet til å:

 Utstede fellingstillatelse for felling av hjortevilt (§ 16)
 Slå sammen til felles viltområde etter §§ 37 og 38.

 I medhold av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. har MLU myndighet til å fastsette grenser 

mellom elv og sjø (§ 31). 



MLU delegeres den myndighet kommunen har iht. følgende forskrifter: 

 Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever: Åpning av jakt (§ 4), fastsettelse av minsteareal 
(§5), fravik av minsteareal (§6), godkjenne vald (§11), godkjenne bestandsplan, fellingstillatelse, 
målrette avskyting (§§ 14 og 15), pålegg om rapportering (§17).

 Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskaplige og særlige formål. Kommunens 
myndighet til å tillate innfanging av en del arter for oppdrett, samt tillatelse til avlivning av vilt 
for vitenskapelig formål. 

 Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller vesentlig reduserer andre viltarters 
reproduksjon. Myndigheten omfatter felling av en rekke fugle- og pattedyrarter. 

 Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun
 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellesavgift for elg og hjort. 

Fastsettelse av fellingsavgift for elg. 
 Forskrift om hold av vilt i fangenskap med mer. Gi tillatelse til innfanging av vilt for hold i 

fangenskap. 

Utvalget skal som hovedregel uttale seg om følgende saker:
- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen og arealdel), kommunedelplaner og 

økonomiplan. 
- Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde. 
- Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre. 
- Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av kommunestyret.
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DELEGERT MYNDIGHET TIL OPPVEKST OG KULTURUTVALGET (OKU)

Oppvekst og kulturutvalget (OKU) myndighet til å:

- Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement vedtatt av 
kommunestyret. 

- Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt ansvarsområde. 
- Behandle kontroll og tilsynsrapporter. 
- Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 
- Godkjenne kulturbygg/-anlegg i henhold til de krav som settes for statlige tilskuddsordninger
- Vedta handlingsplan for tospråklighet og fordele tilhørende midler. 
- Opprette og tildele Tana kommunes kulturpris etter vedtatte statutter. 
- Tilskudd til lag og foreninger 

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling har Oppvekst- og kulturutvalget myndighet 
til å:

– Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommunedelplaner etter § 11-13 som 
berører idrett og fysisk aktivitet. Dette omfatter også planprogram for årlige rulleringer av ulike 
handlingsprogram.

– Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9 som berører idrett 
og fysisk aktivitet. 

OKUs myndighet omfatter ikke vedtak av reguleringsplaner. Reguleringsplaner som berører 
idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet skal utvalget som hovedregel uttale seg om. 

Utvalget skal som hovedregel uttale seg om følgende saker:
- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen og arealdel), kommunedelplaner og 

økonomiplan. 
- Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde. 
- Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre. 
- Planer for nye skoler, barnehager og eventuelle andre bygg som skal bygges/oppføres innenfor 

utvalgets ansvarsområde. 
- Eventuelle forslag om å endre skolekretsgrenser. 
- Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av kommunestyret. 

DELEGERT MYNDIGHET TIL HELSE OG OMSORGSUTVALGET (HOU)

Helse og omsorgsutvalget (HOU) har myndighet til å:
- Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement vedtatt av 

kommunestyret. 
- Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt ansvarsområde. 
- Behandle kontroll og tilsynsrapporter. 
- Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen. 
- Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 

Behandle og avgjøre midlertidig inndragning av salgs- og skjenkebevilling.

Utvalget skal som hovedregel uttale seg om følgende saker:
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- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen og arealdel), kommunedelplaner og 
økonomiplan. 

- Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde. 
- Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre. 
- Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av kommunestyret. 

4. DELEGERT MYNDIGHET TIL VILTNEMNDA
Den myndigheten kommunestyret har etter viltloven, delegeres til viltnemnda, herunder myndighet til 

å :

 Gi tillatelse til felling av hjortevilt som gjør skade, § 13, og til å gi tillatelse til skadefelling etter 
§14a.

 Utstede fellingstillatelser for hjortevilt, § 16 .
 Ta vare på vilt som er ulovlig felt, ulovlig innført til Norge eller ulovlig holdt fanget (§ 38).

Viltnemnda delegeres den myndighet kommunen har iht. følgende forskrifter : 

 Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever
 Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun
 Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort
 Forskrift om utøvelse av jakt og fangst .


5. DELEGERT MYNDIGHET TIL DISPENSASJONSUTVALGET

Dispensasjonsutvalget gis fullmakt til å behandle alle saker som omhandler motorferdsel i 
utmark, samt å behandle søknader om garnutvisninger2. Denne fullmakten kan delegeres 
videre til utvalgets leder eller ordfører i begrenset tidsrom i forbindelse med ferieavvikling.
Lov om motorferdsel i utmark

6. DELEGERT MYNDIGHET TIL KLAGENEMNDA
Klagenemnda er kommunens særskilte klagenemnd ihht forvaltningsloven 28, annet ledd. Første 
klageinstans er det organet som har fattet vedtaket.

Klagenemnda gis myndighet til å avgjøre alle klager på vedtak som fremsettes i medhold av 
forvaltningsloven. Klagenemnda gis videre myndighet til å behandle klagesaker etter 
særlovsbestemmelser. Der kommunen selv ikke er klageorgan behandles klagesaken etter 
forvaltningslovens § 35.

Dersom klagenemnda ikke er vedtaksført på grunn av inhabilitet, behandles saken av kommunestyret.  
Kommunestyret kan med alminnelig flertall bestemme at klagesaken skal behandles av 
kommunestyret. 

Unntatt er klagesaker der klageinstansen etter særlov, i vedtak eller på annen måte er lagt til andre 
klageinstanser. 

6.1 Offentlighet i forvaltningen
Klagenemnda delegeres myndighet til å avgjøre klager på enkeltvedtak i samsvar med Lov om 
offentlighet i forvaltningen § 9. 

                                               
2 Endret av kommunestyret 23.09.2010 – Behandling av garnutvisninger overdratt fra miljø-, landbruks- og 
utmarksutvalget til behandling i dispensasjonsutvalget fra 23.09.2010.
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Den som har fått avslag på en begjæring om innsyn, kan påklage avslaget til det forvaltningsorgan 
som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Fylkesmannen er 
klageinstans når avslaget er truffet av kommunalt eller fylkeskommunalt organ.

7. DELEGERT MYNDIGHET TIL SKATTEUTVALG
Med hjemmel i Lov om betaling og innkreving av skatt delegeres Skatteutvalget myndighet til å:

 Avgjøre søknader om ettergivelse og nedsetting av skatt av billighetsgrunner for beløp inntil kr 
50 000, lovens § 42.

 Avgjøre saker som gjelder ettergivelse og nedsetting av morarenter og innfordringsutgifter av 
skattebeløp eller ansvarsbeløp av billighetsgrunner, når det nedsatte beløpet ikke overstiger kr 
100 000, forskriftens § 5.1.

 Utgiftsføre uerholdelige skatter og ansvarsbeløp som gjelder beløp inntil kr 100 000, forskriftens 
§§ 1.1 og 1.3.



8. DELEGERT MYNDIGHET TIL VALGSTYRET OG VALGNEMNDA
Valgstyrets virksomhet styres av valgloven.

Det er ikke lenger særskilte saksbehandlingsregler i valgloven, dermed gjelder kommunelovens 
alminnelige delegasjonsregler og valgstyrets arbeid.

Valgstyret er ansvarlig for den praktiske tilretteleggingen under kommunevalget, herunder 
godkjenning av listeforslag, avgjøre søknader om fritak fra å stå på listene, trykking av stemmesedler 
og kontroll av valgresultatet.

 Valgstyret er også samevalgstyre, med mindre annet er bestemt av kommunestyret selv.
 Valgstyret består av formannskapets medlemmer og varamedlemmer, med mindre annet er 

bestemt av kommunestyret selv.
 Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne valgsekretær, etter forslag fra valgstyrets leder. 

Rådmannen stiller til rådighet et nødvendig antall medhjelpere for valgstyrets praktiske 
valgarbeid ved behov.

 Valgstyret kan delegere myndighet til valgsekretær å innvilge fritak ihht. Valgloven
 Valgstyret kan delegere til valgsekretær å inngå avtale om trykking av stemmesedler.
 Valgstyret delegeres myndighet til å velge medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene og 

blant disse leder og nestleder, valgloven § 4-2. 
 Valgstyret avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. 

Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars 
i valgåret, valgloven § 9-3.

 Valgnemndas virksomhet hjemles i kommuneloven.
 Valgnemnda velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer
 Valgnemnda kan innstille i saker som suppleringsvalg, samt valg og sammensetning av utvalg og 

komiteer.
 Valgstyret skal tre sammen dersom valgnemndas leder, ordførere eller et flertall av valgnemnda 

ber om det

9. DELEGERT MYNDIGHET TIL ORDFØREREN

9.1 Ordførerens myndighet
Når rådmannen er inhabil i en sak der han er delegert beslutningsmyndighet, delegeres beslutnings-
myndigheten i saken til ordføreren.

Ordføreren anviser regninger når rådmannen er inhabil.
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Ordføreren kan møte på generalforsamlinger i selskaper eller andre sammenslutninger der kommunen 
er medeier, og det ikke er valgt annen særskilt representant. Varaordføreren kan møte for ordføreren. 
Myndigheten omfatter også å kunne utpeke som kommunens representant en av øvrige formannskaps-
medlemmene eller rådmannen i de tilfeller ordføreren/varaordføreren er forhindret fra å møte. 

9.2 Utvidet myndighet for ordfører i valgperioden 2007-2011
Ordfører skal sørge for å avklare kommunens holdning i alle prinsipielle spørsmål, primært ved å ta 
dette opp i folkevalgte organ. Av hensyn til en rask saksbehandling kan ordføreren likevel avklare 
slike spørsmål etter å ha konferert med organets medlemmer. Slike avklaringer skal refereres i 
kommende møte i formannskap.

Ordfører alene kan ikke nekte at en sak føres opp på sakslista når minst 2 av medlemmene av organet 
krever det. Fremsettes det forslag om å gjøre vedtak, avgjør organet dette ved vanlig flertall.

Ordføreren kan selv formulere mandat og oppnevne arbeidsgrupper som skal gi råd om politisk kurs 
for kommunen innen prinsipielle spørsmål.

Ordføreren kan selv opprette kontaktforum med ulike interesser som bygdelag, næringsliv og frivillige 
organisasjoner. Ordfører må påse at disse arbeidsgruppene og kontaktfora har tilstrekkelig 
finansiering.

Ordføreren skal selv innstille i alle politiske saker for de utvalg ordføreren leder med unntak av 
kommunestyret der formannskap eller kontrollutvalg innstiller.
  
Ordfører kan selv foreta bevilgninger for diverse formål fra budsjettposten "Til ordførers disposisjon", 
og det skal avsettes minst 200.000 i årsbudsjettet til slike formål. Ordfører skal informere 
formannskapet om slike bevilgninger.

10. DELEGERT MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som regnes som kurante (ikke av prinsipiell 
betydning).

10.1 Økonomisaker 
Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet innenfor de ulike rammeområder på   
grunnlag av den vedtatte hovedsum pr område.

Rådmannen delegeres myndighet til å vedta følgende omdisponeringer innenfor vedtatt driftsbudsjett:

 Styrking av poster ved bruk av inntekter ut over det budsjetterte i artsgruppene 60-79 innenfor 
samme formål.

Rådmannen delegeres myndighet til å anvise regninger innenfor budsjettets rammer. 
Anvisningsmyndigheten kan delegeres videre av rådmannen.

Kommunestyret fastsetter eget reglement for kjøp av varer og tjenester. Rådmannen gis myndighet til 
innkjøp innenfor gjeldende budsjett og reglement.

Rådmannen kan avgjøre mindre søknader om næringsstøtte, jf pkt 2.4 Næringsstøtte.

Kommunestyret utformer retningslinjer for behandling av søknader om støtte fra enkeltpersoner, 
foreninger eller andre organisasjoner.  Rådmannen tildeler støtte på grunnlag av retningslinjer, 
innarbeidet praksis og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er bundet av. Tildeling av de 
årlige kulturmidler til idrettsrådet overføres til organet selv som forestår fordelingen innenfor tildelt 
ramme .
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Rådmannen har myndighet til å avgjøre søknader fra enkeltpersoner, foreninger eller andre 
organisasjoner for søkere bosatt utenfor kommunen basert på etablert praksis og eventuelle lover og 
forskrifter som kommunen er bundet av. Myndigheten gjelder søknader der tiltaket foregår utenfor 
kommunen og/eller resultat eller virkning av tiltaket har ingen eller liten virkning i forhold til 
innbyggerne i kommunen.

Rådmannen har myndighet til å støtte lokale arrangementer i forbindelse med høytids- og merkedager 
som 17. mai, samefolkets dag og lignende .

10.2 Skole- og barnehagesaker
Rådmannen gis myndighet til å: 
 avgjøre midlertidig overføring fra en skolekrets til nabo-kretsen 
 avgjøre saker om skyss og innkvartering innenfor rammen av vedtatte budsjetter 
 treffe nærmere vedtak vedrørende undervisningen, herunder bruken av karakterer 
 avgjøre søknader om spesialundervisning 
 avgjøre hvilke læremidler som skal brukes 
 avgjøre søknader om forskyving av skolestart, fritak fra undervisning og elevpermisjoner 
 fastsette reglement for hver skole
 gjennomføre kretsmøter og -avstemninger
 avgjøre søknader om erstatning for ødelagt utstyr 
 avgjøre øvrige saker av ikke-prinsipiell karakter hjemlet i opplæringsloven.

gjennomføre opptak til barnehager
 godkjenne barnehager
 gi dispensasjon fra kravet om utdanning
 avgjøre kurante saker hjemlet i barnehageloven.
 utvikle voksenopplærings-tiltak og avgjøre saker om tilskudd og søknader om 

spesialundervisning, jf. voksenopplæringslovens § 5.

10.3 Jordbruks- og skogverkssaker 
Rådmannens fullmakter:

Rådmannen avgjør saker av ikke-prinsipiell karakter i henhold til konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven, forpaktingsloven, matloven og skogbruksloven der avgjørelsesmyndigheten ikke er lagt til 
andre organer.

I medhold av jordloven delegeres rådmannen myndighet til å:

 Avgjøre søknader om omdisponering og fradeling av tomter og arealer inntil 4 dekar. 
 Avgjøre søknader om fradeling av eiendommens bygninger med tomt, dersom det foreligger 

avtale om at restarealet skal selges som tilleggsjord, § 12.
 Avgjøre søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for areal inntil 50 

dekar, § 9.

10.4 Saker angående fast eiendom
Rådmannen delegeres myndighet til å:

 Forvalte kommunale eiendommer, i de tilfeller slik fullmakt ikke er gitt til andre.
 Møte på tvangsauksjon der kommunen er kreditor og gi bud for inntil kr 750 000.
 Begjære tvangsauksjon som ledd i tvangsinndrivelse.
 Avgjøre søknader om prioritetsvikelse for kommunale heftelser når det fortsatt er dekning.
 Slette heftelser på parseller eller tomter som utskilles fra hovedeiendom og som får eget 

bruksnummer, når det fortsatt er dekning for kommunens heftelser.
 Påtegne obligasjoner for sletting når obligasjonene er innfridd.
 Tildele arealer i regulerte områder på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret.

Side 96



- 14 -

 Rådmannen gis myndighet til å selge alle typer tomter i regulerte felt. Tildeling av tomter til 
offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet.

 Kjøpe, selge, makeskifte og pantsette fast eiendom når dette skjer innenfor vedtatt budsjett og 
plan.

 Underskrive kontrakter og skjøter på kommunens vegne i samsvar med politiske vedtak og gitte 
retningslinjer.

10.5 Salg av løsøre 
Rådmannen gis myndighet til å selge løsøre i de tilfeller salget ikke utløser prinsipielle 
betenkeligheter. Dersom verdien er på mer enn kr 50.000,- skal salget kunngjøres offentlig.

10.6 Offentlighet og dokumentinnsyn. 
Rådmannen gis myndighet til å avgjøre spørsmål om offentlighet og dokumentinnsyn. Spørsmål om et 
dokument er offentlig eller ikke, skal avgjøres ut fra forutsetningen i kommunelovens § 4 om at 
meroffentlighet skal praktiseres så langt som det er praktisk mulig.

10.7 Inngåelse av avtaler generelt
Rådmannen gis myndighet til å inngå andre avtaler innenfor rammen av vedtatt drifts- og 
kapitalbudsjett og med en oppsigelsestid på maksimum 1 år.

10.8 Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)
Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet etter matrikkellovens § 5a. 

Rådmannen delegeres myndighet til å møte på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger, og 
rekvirere oppmålingsforretning på kommunens vegne. 

Rådmannen er delegert myndighet til å møte i saker i jordskifteretten.

10.9 Plan- og byggesaker (plan- og bygningsloven)
I henhold til plan- og bygningsloven av 2008 har rådmannen myndighet til å:

- fastsette midlertidig forbud mot tiltak etter kapittel 13 i plan- og bygningsloven.

- avgjøre ikke prinsipielle dispensasjonssøknader etter kapittel 19 . 

- avgjøre alle enkeltsaker etter byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i plan- og bygningsloven med 
unntak av delingssaker etter § 20-1 bokstav m der det er tale om å opprette enheter større enn 4 
dekar. 

- foreta ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

- forestå undersøkelse på fast eiendom etter § 33-2 i plan- og bygningsloven

Rådmannen gis myndighet til å tildele boligtomter og hyttetomter i regulerte områder og tildele 
tomter i områder hvor det må tas spesielle hensyn. Se også punkt 10.4 .

10.10 Vann- og avløpssaker 
Kommunestyret fastsetter forskrifter for vann- og kloakkavgift. 

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker i medhold av vann- og kloakkavgiftsloven og 
kommunens forskrifter.

10.11 Delegasjoner etter særlov
 Vegtrafikkloven. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre og gi uttalelser om veg- og trafikksaker.
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 Vegloven. Rådmannen delegeres myndighet til å opptre som vegmyndighet for kommunale veier 
i kurante saker, § 9.

 Lov om film og videogram. Rådmannen delegeres myndighet til å gi konsesjon for framvisning 
og omsetning av film og videogram i næring, § 2.

 Lov om sosiale tjenester. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker i medhold av lov 
om sosial omsorg og lov om kommunale helsetjenester med tilhørende forskrifter og 
retningslinjer. Kommunestyret kan fastsette retningslinjer for tjenestens innhold m.v.

 Barnevernsloven. Leder for hjelpetjenesten gis myndighet til å treffe vedtak i medhold av 
barnevernsloven.

 Lov om vern mot tobakksskader. Rådmannen gis myndighet til avgjøre ikke-prinsipielle 
enkeltsaker etter tobakksskadeloven. Rådmannen utfører den daglige kontrollvirksomhet. 
Rapporter om dette fremlegges for oppvekst- og omsorgskomitèen.

 Lov om forurensning. Kommunestyret er forurensningsmyndighet og gir forskrifter om 
renovasjon, avløpsanlegg mv., jf. forurensningslovens kap.4 og 5. Rådmannen gis myndighet til å 
treffe avgjørelser enkeltsaker i medhold av forskriftene.

 Lov om rettshøve mellom granner. Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens 
vegne i naboforhold etter loven.

 Lov om omsetning av alkohol. Kommunestyret avgjør selv saker som gjelder generell 
skjenkebevilling av alkohol. Rådmannen delegeres avgjøringsmyndighet for ambulerende 
bevilling for enkelt anledning, skjenkebevilling for en enkelt anledning, utvidelse av skjenketid 
for enkelt anledning og utvidelse av skjenkelokale for enkelt anledning. For ambulerende 
bevilling og for skjenkebevilling for en enkelt anledning begrenses rådmannens fullmakt til to 
samtidige bevillinger. Jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 1 § 12. 

 Lov om serveringsvirksomhet. Rådmannen delegeres myndighet i henhold til loven.
 Almindelig borgerlig Straffelov. Rådmannen delegeres myndighet til å anmelde og begjære 

offentlig påtale for alle straffbare handlinger mot kommunen.
 Lov om motorferdsel i utmark

Dispensasjonsutvalget gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker i medhold av nasjonal forskrift til 
motorferdselslovens § 6. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre andre enkeltsaker etter 
motorferdselsloven og forskrifter i medhold av denne.

 Rådmannen delegeres kommunal myndighet hjemlet i Miljøinformasjonsloven.
 Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
 Betinget fellingstillatelse i medhold av viltloven §12

I saker hvor kommunen i medhold av viltloven §12 er gitt betinget fellingstillatelse på rovvilt, har 
rådmannen myndighet til å vedta felling, oppnevne og følge opp jaktlag. Det gis administrative 
fullmakter etter forskriftene til viltloven .

 Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge skade.
 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 

jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi fritak (§ 
23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), Foreta nødvendig 
ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), gi tillatelse til bruk av 
slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger om snarefangst og bruk av 
fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte dyr, kommunale forvaltningsvedtak 
samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37).

 Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 
institusjoner (§3).
Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak (§12 og 
§31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte enkeltvedtak etter loven 
(§ 27, 28 og 36).

10.12 Frilufts- og naturvernsaker 
Rådmannen delegeres myndighet innenfor friluftsloven til å: 

 Avgi uttalelse etter § friluftslovens 20 ved tvil og uenighet om: hvorvidt et grunnstykke kan 
regnes som innmark eller utmark etter friluftsloven, avstander fra raste- og teltplasser til bebodd 

Side 98



- 16 -

hus, og hvorvidt et stengsel eller annet hinder for fri ferdsel, et skilt eller en kunngjøring er 
ulovlig.

 Kreve arbeidet stanset, dersom en bygning, inngjerding eller annet arbeid blir påbegynt i strid 
med forbud eller påbud etter friluftsloven (§40)

10.13 Lakse- og innlandsfiske
Iverksette tiltak som anses nødvendige for å forebygge, begrense eller hindre skade, herunder stoppe 
fiske, oppfisking for å bevare fisken m.m. dersom anadrome laksefisk er truet av akutt forurensning 
eller andre akutte miljøforstyrrelser (§ 12).

Merke fredningssoner ved fisketrapp og lignende (§ 15).

Gi pålegg om salg av fiskekort (§27), fiskekulturtiltak (§28) og gjenoppretting av endring i friløpet 
(§36).

Ta vare på fangsten eller verdien av fisk som er ulovlig fanget og brakt i land (§47).

10.14 Beredskapssaker 
Kommunestyret fastsetter eget reglement som regulerer kommunens arbeid med beredskapssaker. Se 
Beredskapsplanen.

Beredskapsloven    

10.15 Andre saker
Rådmannen delegeres myndighet til å:

 Anlegge søksmål i kurante saker.
 Fordele tilskudd til politiske partier etter gitte retningslinjer.
 Gi godtgjøring til kommunale ombudsmenn etter gitte retningslinjer. 
 Engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker
 Avgjøre dispensasjoner for bruk av kommunens våpen. Jf. eget reglement.  
 Avgjøre søknader om gaver, støtteannonser o.l. begrensa til kr 5 000 i den enkelte saken.
 Avgjøre søknader om tilskudd til private grendeveier.
 Ta ut forliksklage for kommunale krav av enhver art.
 Innvilge betalingsutsettelse for renter og avdrag på formidlingslån i Husbanken. 
 Inngå avtaler med private grunneiere om gravetillatelse o.l.
 Anta anbud/tilbud forutsatt at summen ligger innenfor vedtatt budsjett.
 Avgjøre søknader om tilskudd av kulturmidler til lag og foreninger.
 Tildele utbedringstilskudd, utbedringslån og etableringslån for videre utlån.
 Innvilge prioritetsvikelser og pantefrafall for etablerings- og utbedringslån. Sikkerhet skal ligge 

innafor 80 % av kostnadsrammen.
 Godkjenne overføring av utbedrings- og etableringslån til ny låntaker i forbindelse med arv, 

skilsmisse og salg.
 Gi uttalelse til søknader om tilskudd til forbyggings-, senkings- og flomskadetiltak.
 Refinansiere låneopptak, og ta opp lån innenfor de lånerammene kommunestyret har vedtatt. 

11. DELEGERT MYNDIGHET TIL BRANNSJEFEN
Kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om 
brannvesenets med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen. 

Brann og eksplosjonsvernloven

Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon av 
brannvesenet og planer for brannvernarbeidet.
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12. DELEGERT MYNDIGHET TIL ØKONOMISJEFEN
Økonomisjefen delegeres etter Lov om betaling og innkreving av skatt myndighet til å:

Avgjøre saker som gjelder ettergivelse og nedsetting av morarenter og innfordringsutgifter av 
skattebeløp eller ansvarsbeløp av billighetsgrunner, når det nedsatte beløpet ikke overstiger kr 20 000, 
forskriftens §§ 5.1 og 5.2.

Utgiftsføre som uerholdelig morarenter av skattebeløp eller ansvarsbeløp og innfordringsutgifter for til 
sammen inntil kr 20 000, forskriftens § 1.4.

Økonomisjefen fastsetter reglement for kontantkasser.

13. IKRAFTTREDEN - ENDRINGER I REGLEMENTET
Delegasjonsreglementet trer i kraft fra vedtakets dato. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere 
delegasjonsvedtak så langt de ikke samsvarer med delegasjonsreglementet.

Justeringer i reglementet trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret.

Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer og formelle endringer som er nødvendig for å bringe 
reglementet i samsvar med de vedtak om delegering som blir gjort. Rådmannen gis også myndighet til 
å justere henvisninger m.v. i samsvar med endringer i lover eller andre bestemmelser reglementet viser 
til.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2011/2809-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 13/2012 02.02.2012

Klage på vedtak - Støtte til kjøp av fiskefartøy - Roger Brodin Rist

Rådmannens forslag til vedtak
Klage fra Roger Brodin Rist på formannskapets vedtak av 27.10.2011 om søknad om støtte til 
investering i nytt fiskefartøy tas ikke til følge. Vedtaket i formannskapet 27.10.2011 
opprettholdes.

Begrunnelse
Kommunestyrets vedtak av 25.02.2010 er gjeldende bestemmelser når det gjelder støtte fra 
primærnæringsfondet til kjøp av fiskefartøy. I disse bestemmelsene skilles det ikke mellom 
støtte til kjøp av nytt eller brukt fiskefartøy. Det foreligger ikke nye opplysninger i klagen som 
begrunner nye vurderinger og endret vedtak.

Saksopplysninger
Roger Brodin Rist klager på vedtaket i formannskapet 27.10.2011. Formannskapet fattet 
følgende vedtak:

”Søknad fra Roger Brodin Rist om støtte til investering i nytt fiskefartøy avslås.

Begrunnelse:
Søkeren fikk sommeren 2010 kr 80.000 til investering i fiskefartøy. Dette fartøyet ble solgt i 2011. 
Kommunen kan kreve tilbake innvilget støtte dersom fiskefartøy selges før det er gått fem år siden 
vedtaksdato. I stedet for å kreve støtten innvilget i 2010 tilbakebetalt, så videreføres støtten til dette 
omsøkte prosjekt og standardvilkårene bli gjort gjeldende fra ny vedtaksdato i 2011”.

Søkeren mottok klagen 20.11.11 og klagen er registrert inn den 30.11.2011 og innenfor 
klagefristen i forvaltningsloven.
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Klagen gjengis i sin helhet her:

”Jeg viser til kommunens skriv av 08.11.2011 ref.2011/2380 der min søknad om støtte til anskaffelse 
av nytt fiskefartøy avslås med begrunnelse i at jeg tidligere har mottatt støtte til kjøp av fiskefartøy.

Jeg tolker reglene for støtte til kjøp av fiskefartøy slik at det er forskjell på størrelsen av støtte til kjøp 
av brukt fartøy og til nybygg. Den tidligere støtten var gitt til kjøp av brukt fartøy, mens min søknad 
denne gang gjaldt kjøp av nybygg fra Island.

Ut fra dette regnet jeg med at min søknad ble vurdert som støtte til nybygg som er langt høyere enn til 
brukt fartøy. Selvsagt burde den nye støtten jeg hadde fått vært fratrukket den nye støtten.’

Jeg anmoder ut fra ovenstående at min søknad vurderes på nytt med utgangspunkt i at støtten 
vurderes til nybygd fartøy”.

Saksopplysninger til møte 27.10.2011:

Roger Brodin Rist søker om kr 200.000 til investering i nytt fiskefartøy.

Søkeren driver i dag sammen med samboeren et kombinasjonsbruk med fiske og sauehold. I perioder 
har de også ansatte i tillegg. Rist har drevet fiske med egen båt siden 2001 i kombinasjon med 
gårdsdriften. Hovedsakelig har han fisket med garn etter torsk og fangstet krabbe med teiner. Rist har 
anskaffet seg sertifikater for UHF og som fiskeskipper klasse C. Han har ønsker å investere i et 
nybygg, 36 fots Seigur 1100T fra Island. Det er tegnet kjøpekontrakt for fartøy.

Kostnadsoverslag:
Fartøykostnad kr 3 403 675,-
Rigging, garn, krabbe kr    200.000,-
Sum kr 3.603.675,-

Finansieringsplan:
Tilskudd Sametinget kr    300.000,-
Tana kommune kr    200.000,-
Lån kr    603.675,-
Egenkapital kr 2.500.000,-
Sum kr 3.603.675,-

Det er budsjettert med en brutto fangstverdi på ca. 820.000 kroner og en positiv kontantstrøm
etter avdrag på ca 60.000,- etter kapitalkostnader (lån på 1,1 million kroner).

Tidligere tilsang om støtte:

Tilsagn 4: 27/5/2010: Tilsagn om tilskudd til investering i fiskefartøy.

1. Tilskudd inntil kr 80.000,-
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr. 8.300.000,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om

utbetaling fra primærnæringsfondet.

Støtten gikk til kjøp av fiskefartøyet M/S Tindbøen, LK 6160. Kjøpekontrakten ble
undertegnet 30. juni 2010 med en kjøpesum på 8,5 millioner kroner. Dette fiskefartøyet ble
sommeren 2011 solgt til Berlevåg Autosalg v/Jim Kenneth Olsen og bærer nå navnet ”Ulf
Hagbart”. Tinglysingen er fra 19.07.2011.

Side 102



I henhold til standardvilkårene for utbetaling fremgår det følgende:

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, 
blir solgt eller tatt i bruk til annet formål enn forutsatt innen fem - 5 - år fra tilsagnet er gitt. 
Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å søke fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette 
tidsrom.

Tilsagn 3. 24/9-2009 Tilsagn om tilskudd til effektiviserings og nyskapingstiltak innenfor fiske.

Tilskudd inntil kr 26.406,- av et godkjent kostnadsoverslag på kr 293.400,-.
Søknad støtte til investeringer i fiskeredskaper ble avslått med begrunnelse i at støtte fra
primærnæringsfondet til kjøp av fiskeredskaper ikke gis til etablerte fiskere. Tilsagnet er ikke utbetalt.

Tilsagn 2: I 2003 fikk søkeren kr 145.000,- i støtte til kjøp av nytt fiskefartøy. Det tilsagnet er nyttet 
etter forutsetningene.

Tilsagn 1: Søkeren fikk i 2001 kr. 12.900 i støtte til kjøp av brukt fiskefartøy og kr 39.400,- til kjøp av 
gård og buskap. Støtte er nyttet etter forutsetningene.

Retningslinjer for bruk av primærnæringsfondet

Retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret i 1998 og sist endret i 2001. Når det gjelder 
særbestemmelsene for tilskudd til fiskerinæringene så kan det gis støtte til:

1. Kjøp av fiskefartøy:
a. Nytt fiskefartøy. Inntil 25 % av kostnadsoverslag, maks kr 200.000,-
b. Brukt fiskefartøy. Inntil 15 % av kostnadsoverslag, maks kr 100.000,-

2. Kjøp av fiskeredskaper, utstyr og lignende. Inntil 20 % støtte til nyeetablerere i fisket.
3. Nyskapings/effektiviseringstiltak så som ombygging og lignende med inntil 20 % støtte.
4. Service-/landanlegg, mottaksstasjon. 

Kommunestyret vedtok i møte 17. februar 2011 at bestemmelsene for 2010 for støtte til 
fiskefartøy skal legges til grunn.

Kommunestyret vedtok i sak 4/2010 den 25.02.2010:

Det bevilges kr. 300.000,- til primærnæringsfondet, som øremerkes kjøp av fiskefartøy.

Bevilgningen dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet.

Støtte:
Investering inntil 1 mill kr. 50.000,-
Investering fra 1 til 1,5 mill kr. 65.000,-
Investering fra 1,5 mill og oppover kr. 80.000,- som blir max beløp.

Dokumentasjon:
Kjøpekontrakt, finansieringsplan og driftsplan for første år.
Tilskuddet utbetales når den øvrige finansieringen er dokumentert.
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Vurdering

Vurderinger til møte 27.10.2011:

Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til investering i fiskefartøy. Søknaden er i 
tråd med tidligere retningslinjer der det kan gis inntil kr 80.000 i maksimal støtte til kjøp av
fiskefartøy som har en kostnad på mer enn 1,6 millioner kroner.

Søkeren har tidligere fått kr 80.000 til investering i fiskefartøy til 8,5 millioner som nå er 
solgt. Etter retningslinjene er søker pliktig til å søke om tillatelse til salg innen fem år etter 
tilsagn om støtte er gitt. Kommunen kan også kreve tilbake kr 80.000 dersom fartøyet selges 
før det er gått fem år. Administrasjonen mener at i stedet for å kreve tilbake kr 80.000 for 
salg av fartøyet som ble kjøpt i fjor, så bør støtten kunne overføres til dette 
investeringsprosjektet. Det tilrås at søkeren får behold tidligere innvilget støtte på kr 
80.000,- og at det gis avslag på denne søknaden.

Søkeren begrunner klagen med at han ønsker kommunen skal legge de ordinære retningslinjene 
for primærnæringsfondet til grunn da han viser til at denne søknaden omfatter et ”nytt 
fiskefartøy fra Island” og at han dermed burde få mer i støtte enn når det gjelder brukt 
fiskefartøy. 

De ordinære retningslinjene for primærnæringsfondet fra 2001 tilsier at det kan være en 
differensiert støtte mellom nytt og brukt fiskefartøy. Vedtaket til kommunestyret 25.02.2010 
overstyrer de ordinære retningslinjene for primærnæringsfondet ved at støtteformål øremerkes 
til ”kjøp av fiskefartøy” og uten at det differensieres mellom nye og brukte fartøy. 

Det foreligger ikke nye opplysninger i klagen som gir grunn til å endre tidligere vedtak. 
Administrasjonen påpeker likevel at forvaltningsmessig er det ikke bra å ha egne bestemmelser 
for primærnæringsfondet som ikke inngår i de ordinære retningslinjene for primærnæringsfondet 
fra 1998. Det skaper uklarheter både for søkere og tydeligvis også for klagenemnda. 

I forvaltningssammenheng er det rimelig å legge til grunn de siste bestemmelsene fremfor 
tidligere vedtak som går ut på det samme forhold, her kjøp av fiskefartøy. Administrasjonen er 
således av den oppfatning av at det er kommunestyrets vedtak av 17.02.2011 og 25.02.2010 som 
skal legges til grunn og ikke bestemmelsene i retningslinjene for primærnæringsfondet av 1998 
som skal danne begrunnelsen for vedtak. I kommunestyrets vedtak av 25.02.2010 skilles det 
ikke mellom støtte til kjøp av nye eller brukte fiskefartøy, slik at klageren ikke tilrås å få 
medhold i klagen. Formannskapets vedtak av 27.10.2011 tilrås opprettholdt.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/230-1

Saksbehandler: Øysten Dervola

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 14/2012 02.02.2012

Startlån-Retningslinjer for tildeling i Tana kommune

Vedlegg
1 Retningslinjer startlån
2 Gamle retningslinjer

Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte Retningslinjer for startlån vedtas.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i 1996 under sak 4/96 retningslinjer for tildeling av etableringslån.
På grunn av endringer i Husbankens forskrifter og regelverk må retningslinjene justeres.
De foreslåtte endringene på videre tildeling av Startlån er en oppdatering av allerede 
eksisterende bestemmelser, slik at de er tilpasset det nye regelverket som kommunen skal 
forholde seg til.
De nye retningslinjene innebærer at søknader kan behandles raskere, og på en måte som sikrer 
forsvarlig saksbehandling.

I 2010 fikk 6 husstander tildelt Startlån og i 2011 ble det tildelt lån til totalt 14 husstander. Dette 
viser at ordningen er godt kjent for befolkningen i kommunen.

For år 2012 er det ikke behov for nye opptak av Startlån gjennom Husbanken. 
Kommunen kan videre tildele ekstraordinært innfride lån som pr. 31.12.11  var på kr. 2.1 mill
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Vurdering

Rådmannen anbefaler FSK å vedta de nye retningslinjene.
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STARTLÅN – RETNINGSLINJER FOR TILDELING I TANA KOMMUNE

Innenfor gjeldende retningslinjer ytes startlån, opptatt av Tana kommune for videreutlån. 
Prinsipielle problemer ved håndheving av retningslinjene eller endring av retningslinjene 
fremmes for formannskapet. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato.

1. BEHANDLINGSUTVALG
Rådmannen tildeler startlån i henhold til disse retningslinjene. 
Delegasjon: Dagens delegasjon til rådmannen utvides til å omfatte endringer i hht. vedtatte 
retningslinjer for tildeling av startlån.

2. FORMÅL
Startlånet skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få muligheter til å 
etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

3. HVEM KAN FÅ LÅN
Startlånet er en behovsprøvd ordning og kan omfatte søkere innenfor gruppene 
førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og 
personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og/eller husstander med spesielle 
behov.

Det ytes ikke lån til hustander med inntekter over 7G, tilsvarende kr. 554.512,-

Uavhengig av vedtak i privat låneinstitusjon kan kommunen enten innvilge eller avslå
søknader.

Søknaden kan også avslås hvis det kan stilles spørsmål om søker vil klare framtidige 
betalingsforpliktelser eller hvis pantesikkerheten er tvilsom.

Husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag bør normalt også være 
låntakere. Søknaden underskrives av søker og ektefelle/samboer og begge to er solidarisk 
ansvarlig for lånet.

Det gis normalt ikke nytt lån til søkere som er under tvangsforfølging grunnet mislighold eller 
tidligere har misligholdt kommunalt boliglån. I vurderingen kan det også tas hensyn til 
mislighold i forhold til andre kreditorer.

Kommunen kan innhente kredittopplysninger fra selskaper og offentlige organer.

Startlån omfatter følgende grupper med boligetableringsproblemer:
3.1 Førstegangsetablerere
Startlånet gis som en toppfinansiering under forutsetning av at en privat låneinstitusjon eller 
Husbanken gir grunnfinansiering.

3.2 Barnefamilier/enslige forsørgere/flyktninger og personer med
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
Startlånet kan gis som topp- eller i spesielle tilfeller fullfinansiering etter at grunnfinansiering 
i bank har vært prøvd. Startlånets utmåling justeres i forhold til bankens tilbud.
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3.3 Funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte og/eller husstander med
spesielle behov.
Startlånet kan gis til fullfinansiering eller i samfinansiering med boligtilskudd. Opplysninger 
angående funksjonshemming kreves dokumentert.

4. HVA DET KAN GIS LÅN TIL
Det er en forutsetning at boligen ikke er vesentlig større enn et nøkternt behov for den 
aktuelle husstanden og at den er rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på søkertidspunktet.

Boligen skal være helårsbolig og skal bebos av søker eller person som søker har 
ansvaret/omsorgen for. Kommunen krever normalt at det er låntaker som er hjemmelshaver til 
eiendommen.

4.1 Oppføring av ny bolig
Startlån kan brukes til toppfinansiering sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller 
andre finansinstitusjoner.

4.2 Utbedring av bolig
Startlån kan brukes til utbedring i forhold til husstandens areal- eller tilpasningsbehov

4.3 Kjøp av bolig
Startlån kan gis til kjøp av selveid helårsbolig, enten som topp- eller fullfinansiering.

4.4 Refinansiering
Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en 
mulighet til å bli boende i boligen og er en forutsetning for å få til en tilfredsstillende løsning 
på søkers boligsituasjon og økonomiske situasjon over tid. Sikkerhet for lånet skal ligge 
innenfor boligens markedsverdi.

Følgende krav kan stilles til kreditorene:
- rimeligere vilkår på restgjelden
- prioritetsvikelse
- avskriving av restlån
- risikoen for lånet skal fortsatt ligge hos kreditor m.m.

4.5 Overføring av lån til annen bolig
Overføring av Startlån til annen bolig kan skje etter skriftlig søknad dersom søknaden faller 
innunder gjeldende retningslinjer

4.6 Forhåndsgodkjenning
Kommunen kan gi tilsagn på startlån med forutsetning av at søker finner en egnet bolig når 
det gjelder husstandens behov og betalingsevne. Tilsagnet er gyldig i 6 mnd etter vedtaksdato. 
I spesielle saker kan tidsfristen søkes utsatt.

5 LÅNET
5.1 Låneutmåling
Lånets størrelse vil avhenge av den enkeltes økonomi og annen långivers utmåling. Lånet kan 
i spesielle saker utgjøre inntil 100% av finansieringsbehovet -dog ikke utover behovet.
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5.2 Sikkerhet
Tana  kommune skal som hovedregel ha sikkerhet innenfor 100% av boligens markedpris ved 
kjøp eller utbedring eller utfra nybyggingskostnader. Lånene sikres med pant i eiendom eller 
boligens adkomstdokument.

5.3 Rente- og avdragsvilkår
For videreutlån fra Tana kommune gjelder samme vilkår som for Husbankens utlån til enhver 
tid. Ved innvilget lån kan låntaker velge mellom fast eller flytende rente. Rentesatsen som 
benyttes vil følge Husbankens rente til enhver tid, påplusset 0,25% til dekning av 
administrasjonskostnader. Dersom det ikke er inngått avtale om fastrente eller avdragsfri 
periode gjelder i hovedsak følgende vilkår ved utbetaling av lån:
Rentetype: Flytende
Lånetype: Annuitetslån
Løpetid: inntil 30 års løpetid
Terminer: Månedlige terminer
Lånets løpetid justeres utfra søkers betalingsevne og lånets størrelse, dog ikke utover 
maksimalgrensene.

5.4 Gebyrer
Tana kommune har overført forvaltningen av startlån  til eksternt firma som pt. er Lindorff 
AS, Trondheim. Firmaet vil kreve innbetalt gebyrer som følger firmaets satser til enhver tid. 
Korrigering av prisene vil kunne skje og låntaker vil få melding om dette. For tiden er satsene 
følgende:
Termingebyr kr 50,- pr. måned,  etableringsgebyr kr 1.250,-.

6 GENERELT
6.1 Saksgang
Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon sendes Tana kommune, eventuelt oversendes 
fra privat låneinstitusjon. Alle månedlige inntekter og utgifter i søknaden skal dokumenteres, 
samt ligningsutskrift for de 2 siste år.

Ved samfinansiering med private låneinstitusjoner ytes det to lån til lånsøker: 
et fra bank(grunnfinansiering) og et fra kommunen(toppfinansiering).

Utbetaling skjer etter at betingelsene i tilsagnet er oppfylt og lånet er sikret med pant i 
eiendom/adkomstdokumenter og har rett prioritet.

6.2 Klageadgang
Vedtak fattet av administrasjonen kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra lånsøker har 
mottatt vedtaket. Klagen skal være skriftlig og inneholde begrunnelse for klagen samt 
hvilken endring som ønskes. Dersom klagen ikke gis medhold, oversendes den til 
klagenemnda i Tana kommune for endelig behandling.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2180-13

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 15/2012 02.02.2012
Kommunestyret 23.02.2012

Valgbarhet til kontrollutvalget / suppleringsvalg - Tor Asle Varsi

Vedlegg
1 Brev til KOS vedr valgbarhet KU
2 Rundskriv H-4/11 (utdrag)
3 Sammensetning kut, kst, fsk, hovedutvalg_131011

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Saksopplysninger
Saken gjelder spørsmål om kommunestyrets medlem i kontrollutvalget (KUT), Tor Asle Varsi, 
er valgbar til utvalget. Kontrollutvalgan IS har i brev av 21.12.11 konkludert med at Tor Asle 
Varsi ikke valgbar, samt at de i samme brev i tillegg tar opp saken om fritak til medlem og leder 
i utvalget Tove J. Utsi. Sekretariatet i Kontrollutvalgan IS ber om at kommunestyret foretar 
nyvalg av KUT i sitt førstkommende møte. 

Tor Asle Varsi tok i KUT-møte 30.11.11 opp spørsmål om han er valgbar til utvalget da han en 
arbeidskontrakt med hjelpetjenesten i kommunen om lag et halvt år (kan forlenges), samt at han 
har tilbud om vikartimer i skolesektoren. Valg av KUT ble foretatt i konstituerende møte 
13.10.11. På dette tidspunktet hadde Tor Asle Varsi ikke noe ansettelsesforhold til kommunen.

Sekretariatet viser videre til kontakt med jurist hos Fylkesmannen for avklaringen angående 
valgbarhet. Det vises her til vedlegg i saken for Fylkesmannens jurist sin uttalelse i saken. 

Koml.§ 77 nr. 2 er klar på at ansatte i kommunen ikke er valgbar til kontrollutvalget. Det vil 
derfor her være nødvendig å supplere kommunestyrets medlem i kontrollutvalget etter Tor Asle 
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Varsi. Med henvisning til koml. § 77 nr. 3 og forskriften til denne i § 3, så er det i denne saken 
ikke nødvendig å foreta nyvalg, slik sekretariatet i Kontrollutvalgan IS sier. Ved 
suppleringsvalg, f.eks ved fritak eller at noen ikke lengre er valgbar, så vil koml. § 16 nr. 3 og 4 
kommer til anvendelser.

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre (…), kommunestyrekomité 
(…) trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres 
fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører 
til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det 
så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

Her vises det til at ”Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte”. 
Det er imidlertid ingen fra samme gruppe som Varsi tilhører som i dag er valgbar til KUT. Det 
vil derfor by på noen utfordringer ved å supplere etter Varsi. Utfordringen til kommunestyret 
blir da å se på sammensetningen i FSK og hovedutvalgene, og deretter fritak en person fra sitt 
verv slik en denne kan velges som medlem i KUT. Her må en ta hensyn kjønnsbalansen i KUT, 
det vil si at det må suppleres med et mannlig medlem. Jf. delegasjonsreglement pkt 3.10 så er 
det ved suppleringsvalg formannskapet som innstiller til kommunestyret.

Blant de faste medlemmene i kommunestyret har disse et ansettelsesforhold i kommunen:

Følgende av de faste medlemmene i kommunestyret har et ansettelsesforhold i kommunen:
Randi Lille (AP) Laura Kjølås (SV)
Liz Utsi (AP) Tone O. Kollstrøm (H)
Jon Arild Aslaksen (AP) Brynly Idar Ballari (H)
Arne Røberg (AP) Hartvik Hansen (Fe/Ol)
Per Ivar Henriksen (AP) Solbjørg Ravna (SfP/NSR)
Tor Asle Varsi (AP) 

Hvem som er utlukket fra valg til kontrollutvalget framgår av kommuneloven § 14 og 77 nr.2. 

Koml. § 14. Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg.
b) Utelukket fra valg er (…) den som i vedkommende kommune (…) er 

administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret (…), er 
leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen (…), 
eller foretar revisjon for kommunen (…). Leder av enkeltstående virksomheter er 
likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner (…) med parlamentarisk styreform er 
ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke 
valgbare. 

Koml. § 77. Kontrollutvalget

2. Utelukket fra valg er ordfører, (…) varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap 
(…), medlem og varamedlem av kommunal (…) nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av 
kommuneråd (…) og ansatte i kommunen (…). 

Koml § 77 nr. 3 og forskriften til denne har imidlertid bestemmelser om at kommunestyret når 
som helst kan foreta nyvalg av medlemmene i kontrollutvalget:

Koml. § 77. Kontrollutvalget
3. Kommunestyret (…) kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. 
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Forskrift § 3. Utskifting av medlemmer
(….) Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige 
medlemmer i utvalget. 

Kommunestyret kan altså selv velge å foreta nyvalg av KUT, og dersom dette blir aktuelt må en 
se på hvem av kommunestyrets faste medlemmer som er valgbar. I dagens situasjon er slik at 
ingen av kommunestyrets faste medlemmer, utenom Høyres Kåre Breivik, som er valgbar til 
kontrollutvalget, enten ved at de er ordf./varaorf, medl/vara i FSK eller i kommunal nemnd med 
beslutningsmyndighet eller at de er ansatt i kommunen. 

Det vises videre til vedlegg i saken der det kommer fram ytterligere opplysninger regler om 
valgbarhet til KUT. I tillegg vedlegges sammensetninger av kut, kst, fsk og hovedutvalgene. 

Vurdering

Side 117



S
id

e 
1
1
8



4  VAL AV FASTE UTVAL M.M. 

4.1 Aktuelle lovreglar 

 
Uttrykket "nemnd" i kommunelova er ei fellesnemning som omfattar: 

• Faste utval 
• Styre og råd for kommunale/fylkeskommunale institusjonar 
• Inter(fylkes)kommunale samarbeidsorgan 
• Kontrollutval 
• Kommunedelsutval 
• Styre for kommunale og fylkeskommunale foretak 

 
Reglane om oppretting og val av kommunale/fylkeskommunale nemnder finn ein i 
kommunelova §§ 10 – 12, 14, 27 og 35 – 38a. Når det gjeld oppretting av folkevalde 
organ, gir lovgjevinga stor fridom til den einskilde kommune/fylkeskommune til å 
organisere strukturen slik ein finn det passande ut frå lokale tilhøve.  

Lovpålagte nemnder  

Nokre nemnder er pålagt i særlov. Desse nemndene kan vere kommunale, 
fylkeskommunale eller statlege. 
 
Lovpålagte kommunale nemnder: 
 
• råd (eller anna representasjonsordning) for menneske med nedsett funksjonsevne. 

(Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 
menneske med nedsett funksjonsevne m.m.) 

• eldreråd (Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd) 
• valstyre og røystestyre (vallova) 
 
Lovpålagte fylkeskommunale nemnder: 
 
• råd (eller annen representasjonsordning) for menneske med nedsett funksjonsevne. 

(Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 
menneske med nedsett funksjonsevne m.m.)  

• eldreråd (Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd) 
• fylkesvalstyre (vallova) 
• yrkesopplæringsnemnda (opplæringslova) 
 
Lovpålagte statlige nemnder på kommunenivå: 
 
• heimevernsnemnd (heimevernlova)  
• fjellstyre – i kommuner der det er statsalmenning (fjellova) 
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Kommunale/fylkeskommunale nemnder 

Med unntak av dei lovpålagte nemndene er det kommunestyret/fylkestinget som 
fastset kva for nemnder det skal vere i kommunen/fylkeskommunen. Når det gjeld 
komitear etter kommunelova § 10 nr. 5 kan det delegerast til andre folkevalde organ å 
opprette desse. 
 
Det er lagt til kommunestyret/fylkestinget å 
• fastsetje kva for oppgåver den enkelte nemnd skal ha 
• fastsetje talet på medlemmer (det er likevel ofte lovfesta ei nedre grense, jf. t.d. 

kommunelova §§ 10 – 11 og § 65) 
• føreta val av medlemmer/varamedlemmer, leiar og nestleiar. Denne kompetansen 

kan i visse høve delegerast. 
 

Kommunal- og regionaldepartementet har vore i kontakt med Lovavdelinga i 
Justisdepartementet med spørsmål om kommunelova gjeld når 
kommunestyret/fylkestinget oppretter statlege nemnder på kommunenivå/fylkesnivå.  
 
Lovavdelinga konkluderte – under ein viss tvil – med at reglane i kommunelova eller 
likestillingslova ikkje gjeld direkte når kommunane vel medlemmer til statlege 
nemnder på kommunalt nivå, med mindre det følgjer av regelverket for vedkomande 
organ at reglane skal gjelde tilsvarande. Derimot talar reelle omsyn for at både reglane 
om kjønnsfordeling og dei andre reglane om personval i kommunelova blir brukte 
tilsvarande på desse organa, i den grad dette ikkje er i strid med reglane i 
særlovgivinga. 

 
Kommunal- og regionaldepartementet tilrår at reglane i kommunelova blir lagde til 
grunn også ved val av medlemmer til statlege nemnder. 
                                                                                                                                  
4.2 Valtidspunkt 

Kommunelova § 17 nr. 2 fastset at val av nemnder bør haldast i kommunestyret/ 

 organ trer i 

4.3 Valperiode  

ndene følgjer valperioden for kommunestyret/fylkestinget, med 
 

fylkestinget sitt konstituerande møte. Det er altså ikkje noko absolutt krav om at 
nemndene blir valde samstundes med at kommunestyret/fylkestinget vel 
formannskap/fylkesutval, men det er ein fordel at flest mogeleg folkevalde
funksjon nokonlunde samstundes. 
 

Valperioden for nem
unnatak av komitéar, jf. § 10 nr. 5, som kan opprettast for eit stuttare tidsrom. Dersom
nyval ikkje blir halde i det konstituerande møtet, blir funksjonstida for dei sitjande 
nemndsmedlemmene automatisk forlengt fram til nyval er halde.  
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Reglane om valperiode er ikkje til hinder for at ein legg ned eller omorganiserar 

4.4 Kven er valbare? 

 imot val, er alle som oppfyller følgjande vilkår, jf. 

 har røysterett ved val til kommunestyre/fylkesting 
e kommune/ein av 

et følgjer av det andre kulepunktet at det er folkeregisterføring på tidspunktet for valet 

 at ein person som har flytta frå ein 

ersonar som ikkje har nådd røysterettsalderen, kan veljast, såframt dei fyller dei 
t 

n 

g 

et er berre ved val til faste utval, kommunedelsutval, kontrollutval, kommune- og 
re 

Ved 

4.5 Kven er utelukka? 

unedelsutval, kontrollutval, kommune- og fylkesråd, 
 

nemndene i perioden, (med mindre desse er lovpålagde). 

Valbare, og pliktige til å ta
kommunelova § 14 nr. 1: 
 
•
• står innført i folkeregisteret som busett i vedkomand

kommunane i fylket på det tidspunkt valet finn stad 
• ikkje er utelukka eller fritatt 
 
D
av nemnda som er avgjerende for valbarheita. Det er ikkje eit krav at vedkomande har 
hatt røysterett i kommunen/fylkeskommunen ved 
kommunestyrevalet/fylkestingsvalet. Dette inneber
kommune til ein annan etter valdagen 12. september i år, kan veljast som medlem av ei 
nemnd i innflyttingskommunen, dersom vedkomande er blitt registrert som innflytta 
før kommunestyret føretar valet. 
 
P
øvrige vilkåra for valbarheit, jf. kommunelova § 14 nr. 1 bokstav a andre leddet. De
gjeld inga nedste aldersgrense her. Den som ikkje har nådd røysterettsalderen, er 
imidlertid ikkje pliktig til å ta imot val. Dei treng ikkje vise til annan fritaksgrunn en
den unge alderen. Ut fra samanhangen må denne føresegna forståast slik at ho ikkje 
omfattar dei som fyller 18 år i løpet av valåret. Dei er røysteføre ved valet og dermed ó
pliktige til å motta val til nemndene. 
 
D
fylkesråd og kommunale eller fylkeskommunale nemnder oppretta i medhald av and
lover, at ein er pliktig til å motta vervet, jf. § 14 nr. 1. Ved val til komitéar, styre for 
kommunale og fylkeskommunale føretak eller styre for inter(fylkes)kommunale 
samanslutningar, ligg det soleis ikkje føre noka plikt til å la seg velje/oppnemne. 
val til kommunestyrekomitear/fylkestingskomitear  etter kommunelova § 10a er det 
berre medlemmene av kommunestyret/fylkestinget (med unnatak av den som er 
medlem av kontrollutvalet) som er valbare. Dei er og pliktige til å ta imot valet. 
 

Ved val av faste utval, komm
kommunale eller fylkeskommunale nemnder oppretta i medhald av andre lover er
følgjande utelukka frå val etter kommunelova § 14 nr. 1 bokstav b: 
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• Fylkesmannen og assisterande fylkesmann 
mmunen og assisterande 

unestyret/fylkestinget 
n 

en/fylkeskommunen 

år det gjeld val til kontrollutval viser vi til punkt 4.10 nedanfor.  

et kan oppstå tvil om korleis uttrykket leiar av forvaltningsgrein skal tolkast. I 
leis 

vil – leggje 

ed uttrykket "forvaltningsgrein" blir det sikta til eit større, avgrensa og utadretta 
 

on, 

et. Andre 

morganiseringar i kommunesektoren, med mellom anna utbreidd bruk av 
le etatar, 

 

 ein kommune med ein tradisjonell organisasjon av administrasjonen i etatar vil 
 nivå i 

 ein kommune som er organisert etter to-nivåmodellen, vil imidlertid leiarane av dei 
 

• Administrasjonssjefen i kommunen/fylkesko
administrasjonssjef 

• Sekretæren for komm
• Leiar av forvaltningsgrein i kommunen/fylkeskommune
• Den som er ansvarleg for rekneskapsfunksjonen i kommun
• Den som føretek revisjon for kommunen/fylkeskommunen 
 
N
 
D
utgangspunktet må kommunen/fylkeskommunen sjølv ta stilling til dette ut frå kor
administrasjonen er organisert i den aktuelle kommunen/fylkeskommunen. Eit viktig 
utgangspunkt i vurderinga er at færrest mogeleg skal utelukkast frå val til 
kommunale/fylkeskommunale organ. Ein bør difor – i tilfelle av grunngitt t
til grunn at ein stillingsinnehavar er valbar. 
 
M
funksjonsområde i den kommunale/fylkeskommunale forvaltninga. For å kunne bli
rekna som "leiar av forvaltningsgrein", må det dreie seg om ein kvalifisert leiarfunksj
der vedkomande stilling er tillagt eit sjølvstendig ansvar. Stillingar som har 
leiarfunksjonar innan ein sentral del av kommunen/fylkeskommunen sin 
administrasjon, må etter departementet si oppfatning bli omfatta av uttrykk
moment kan vere om etaten har eige kontorbudsjett, og tittelen og avlønninga til 
vedkomande. 
 
O
resultateiningar som inneber at ein mange stader ikkje lenger har tradisjonel
førte til at fleire personar enn tidligare blei rekna å vere leiar av forvaltningsgrein, og 
difor ikkje var valbare. Stortinget ønskte ikkje ei slik utvikling. Stortinget vedtok difor
ein regel i den nye vallova i 2002, og i kommunelova, om at leiar av forvaltningsgrein 
framleis ikkje skal vere valbar, men at dette ikkje gjeld leiar av einskildståande 
verksemder.  
 
I
etatsjefane (skulesjef, teknisk sjef osv.) vere utelukka frå val. Tilsette på eit lågare
organisasjonen, som leiar av dei einskilde verksemdene innan etatane, er som før 
valbare.  
 
I
einskildståande verksemdene vere valbare i og med at det er presisert i lova at leiarar
av slike verksemder er valbare. Dette fører til at rektorar, barnehagestyrarar og 
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liknande vil vere valbare. Uttrykket ”leiar av einskildståande verksemd” må etter
departementet si meining innebere at det óg omfattar personar som er leiar ikkje 
av éin, men óg to av fleire verksemder av en særskilt type i 
kommunen/fylkeskommunen. 
 

 
berre 

 ein kommune som er organisert slik at administrasjonen er delt opp i ei rekkje 
are, 

, 

albarheit må avgjerast konkret ut frå skjønn og ei konkret vurdering i kvart einskild 

 

ersom kommunen er organisert slik at éin person leiar alle

I
likestilte resultateiningar/verksemder, vil utgangspunktet vere at leiarane er valb
sjølv om dei og må reknast som leiar av forvaltningsgrein. Døme her kan vare rektorar
barnehagestyrarar og styrar ved institusjonar som sjukeheim. 
 
V
høve, og etter korleis administrasjonen er organisert i kommunen. Det avgjerande vil 
vere det reelle innhaldet i stillinga, ikkje stillingsnemninga. Det at kommunen nemner
stillinga som ”virksomhetsleder” er ikkje avgjerande. Spørsmålet må vurderast ut fåa 
den funksjonen vedkomande har i den aktuelle stillinga. 
 
D  verksemdene innan ein 

 
 

et er viktig å presisere at grensa for når ein går frå å være ”leiar av einskildståande 

ta denne 

et er tilsettingstihøvet når organet trer i funksjon, det vil seie den dagen det har det 
ra 

et 

ommunelova § 14 nr. 2 fastset at den som føretek revisjon for ein 
lde organ enn dei 

ommunelova § 14 nr. 3 inneheld følgjande regler når det gjeld valbarhet: 
etak eller ei 

 

sektor – t.d. at alle skulane i kommunen har same rektor – er det mest nærliggjande å
sjå på vedkomande som leiar av forvaltningsgrein, og dermed ikkje valbar. Dersom ein
person – i tillegg til å vere leiar av ei verksemd – har andre leiaroppgåver som det ikkje 
er naturleg å knytte til verksemda, kan dette føre til at vedkomande vil vere utelukka frå 
val.      
 
D
verksem” til ”leiar av forvaltningsgrein” vil måtte avgjerast konkret ut frå ei 
skjønnsmessig heilhetsvurdering i kvart einskilt høve. Kommunen må sjølv 
avgjerda.  
 
D
første møtet sitt, som er avgjerande for valbarheita, jf. kommunelova § 14 nr. 4 (nr. 5 f
1. januar 2012). Ein person som på grunn av stillinga ikkje er valbar, kan veljast som 
medlem av organet dersom vedkomande fråtrer stillinga før organet trer i funksjon. D
er ikkje tilstrekkjeleg med permisjon. Dersom vedkomande ikkje har tiltrådt stillinga, 
og har fått innvilga permisjon for heile valperioden, meiner departementet at han/hun 
likevel er valbar. 
 
K
kommune/fylkeskommune er utelukka frå val også til andre folkeva
som er nemnde i kommunelova § 14 nr. 1.  
 
K

• Den som er ansvarleg for rekneskapet for eit (fylkes)kommunalt før
verksemd etter kommunelova § 27, er utelukka frå val til styret for føretaket eller
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verksemda.  
• Den som føretek revisjon for ei interkommunal /interfylkeskommunal verksemd 

ersonar som på grunn av si stilling i kommunen er utelukka frå val til kommunale 

epartementet presiserer at statleg tilsette (med unnatak av fylkesmann og 
mmunale 

4.6 Kven kan krevje seg fritatt? 

tval, kontrollutval, kommuneråd og fylkesråd, 
 

ed val til komitear, styre for (fylkes)kommunale bedrifter, (fylkes)kommunale føretak 

r å 

ed val til kommunestyrekomitear og fylkestingskomitear kan 
lkestinget, jf. 

4.7 Framgangsmåten ved valet 

 medlemstalet i nemndene og vel medlemmer, 

ommunelova § 35 nr. 4 fastset at val av medlemmer til folkevalde organ går føre seg 

 

år det gjeld val av kommunestyrekomitear og fylkestingskomiter, viser vi til punkt 5.1 

etter kommunelova § 27, kan ikkje veljas til styret for verksemda. 
 
P
nemnder, er likevel valbare til fylkeskommunale nemnder. Tilsvarande gjeld for 
personar som på grunn av si stilling i fylkeskommunen er utelukka frå val til 
fylkeskommunale nemnder. Disse er altså valbare til kommunale nemnder. 
 
D
assisterande fylkesmann) ikkje vil vere utelukka val til kommunale/fylkesko
nemnder. 
 

Ved val til faste utval, kommunedelsu
kommunale eller fylkeskommunale nemnder oppretta i medhald av andre lover gjeld
dei same fritaksgrunnene som for val til formannskap/fylkesutval, sjå pkt. 1.4 foran. 
 
V
og styre for inter(fylkes)kommunale samanslutningar finst det inga plikt til å la seg 
velje som medlem av denne type organ. Ein treng difor ingen spesiell fritaksgrunn fo
sleppe å bli vald inn i eit slikt organ. Det er nok at ein ikkje vil. 
 
V
ordføreren/fylkesordføreren bli gitt fritak av kommunestyret/fy
kommunelova § 10a nr. 2. 
 

Kommunestyret/fylkestinget fastset
varamedlemmer, leiar og nestleiar, men nemndene skal minst tre medlemmer, jf. 
kommunelova § 10 nr. 1. 
 
K
som forholdstalsval  etter føresegnene i kommunelova § 36, dersom minst ein medlem 
av den veljande forsamlinga krev det. Viss  ikkje, haldast valet som avtaleval etter 
føresegnene i kommunelova § 38a. Vi viser til det som er sagt om forholdstalsval og
avtaleval, samt kjønnsrepresentasjon og kjønnsmessig balanse foran. 
 
N
nedanfor.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2011/2702-3

Saksbehandler: Marie Jelti

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 16/2012 02.02.2012

Vedlegg

1 Budsjett TC 2012

2 Søknad_TK_-_Tana_Cup_2012_[1]

Søknad om midler til Tana Cup - Tana bryteklubb

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden innvilges med kr 15.000,-. 

Saksopplysninger
Det vises til søknad datert 21.11.2011 fra Bryteklubben Tana hvor de søker om kulturmidler på 
kr 15.000,-.  Søknad med budsjett vedlegges.  Søknaden blir tolket som en søknad om sponsing.

Vurdering
Søknaden innvilges som om søkt.

Jørn Aslaksen
Rådmann 
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BUDSJETT   -   TANA CUP 2012

Russisk Annen Totalt
Inntekter deltakelse deltakelse Tana Cup
Sponsorinntekter (antatt) 7 000,00kr            3 000,00kr         10 000,00kr         
Barentssekretariatet (omsøkt) 115 000,00kr       115 000,00kr       
Tana kommune (omsøkt) 10 000,00kr         5 000,00kr         15 000,00kr         
FeFo (omsøkt) 5 000,00kr            5 000,00kr         10 000,00kr         
Russisk medfinanisering 3 000,00kr            3 000,00kr            
Klubbavgift 6 000,00kr         6 000,00kr            
Kafé 10 000,00kr      10 000,00kr         
Loddsalg 5 000,00kr         5 000,00kr            
Egenkapital (inkl. egen dugnadsinnsats) 60 000,00kr         10 000,00kr      70 000,00kr         

200 000,00kr     44 000,00kr    244 000,00kr     

Russisk Annen Totalt
Utgifter deltakelse deltakelse Tana Cup
Opphold 85 500,00kr         14 000,00kr      99 500,00kr         
Mat 70 000,00kr         12 000,00kr      82 000,00kr         
Prosjektledelse, lønn, dommerhonorar 20 000,00kr         5 000,00kr         25 000,00kr         
Tolk 3 000,00kr            3 000,00kr            
Annet: adm, premier, fondsavgift, lokal transport 13 500,00kr         10 000,00kr      23 500,00kr         
Lokaler 8 000,00kr            3 000,00kr         11 000,00kr         

200 000,00kr     44 000,00kr    244 000,00kr     
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Tana	  kommune	  
Rådhusveien	  3	  
9845	  Tana	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
E-‐post:	  postmottak@tana.kommune.no	  	   	   	   	   	   	   21.11.2011	  
	  
	  
Søknad	  om	  kulturmidler	  	  
	  
Bryteklubben	  Tana	  arrangerer	  for	  8.	  gang	  Tana	  Cup	  i	  bryting	  helga	  19.	  –	  22.	  januar	  2012.	  	  
	  
I	  den	  forbindelse	  tillater	  vi	  oss	  å	  søke	  om	  kulturmidler	  på	  kr.	  15	  000.	  	  
	  
Det	  vises	  til	  punkt	  B	  i	  kommunens	  retningslinjer	  for	  tildeling	  av	  kulturmidler:	  
	  	   B.	  Egen	  pott	  til	  spesielle	  prosjekt	  og	  arrangement	  

1.	  Ca	  30	  %	  av	  midlene	  settes	  av	  til	  ulike	  prosjekt	  og	  arrangement	  rettet	  mot	  
barn	  og	  unge.	  Disse	  midlene	  kan	  det	  søkes	  på	  gjennom	  hele	  året.	  

	  
Dersom	  det	  ikke	  er	  mer	  midler	  igjen	  i	  potten	  for	  2011	  til	  spesielle	  prosjekt	  og	  
arrangement,	  så	  ønsker	  vi	  at	  søknaden	  behandles	  som	  en	  tildeling	  av	  kulturmidler	  pkt	  
B	  for	  budsjettåret	  2012.	  	  
	  
Fem	  nasjoner	  	  
Tana	  Cup	  blir	  altså	  arrangert	  som	  8.	  gang	  i	  2012.	  Deltakelsen	  fra	  utlandet	  har	  nesten	  10-‐
dobet	  seg	  siden	  den	  ble	  arrangert	  første	  gang	  i	  2005.	  Ingen	  andre	  idrettsgrener	  i	  Tana	  
klarer	   år	   etter	   år	   å	   samle	   idrettsfolk	   fra	   fire	   nasjoner:	   Russland,	   Finland,	   Sverige	   og	  
Norge.	  	  Tana	  Cup	  er	  i	  dag	  et	  av	  de	  største	  enkeltstående	  idrettsarrangement	  som	  finner	  
sted	  i	  Nord-‐Norge.	  I	  2012	  venter	  vi	  deltakelse	  fra	  hele	  fem	  nasjoner,	  da	  vi	  for	  første	  gang	  
har	   inviterte	   klubber	   fra	   Estland	   til	   Tana	   Cup.	   Totalt	   venter	   vi	   over	   400	   deltakere	  
(bryter,	  trener,	  leder,	  dommer	  og	  annen	  støtteapparat)	  til	  Tana	  Cup	  2012.	  	  
	  
At	  Tana	  Cup’en	  har	  fått	  stempel	  på	  seg	  som	  et	  internasjonalt	  kvalitetsstevne	  for	  bryterne	  
i	  Barentsregionen	  og	  nå	  også	  fra	  andre	  klubber	  utenfor	  regionen	  vises	  kanskje	  best	  ved	  
at	  stadig	  nye	  klubber	  finner	  veien	  til	  Tana,	  ikke	  bare	  fra	  Russland,	  men	  også	  fra	  Sverige,	  
Finland	  og	  Norge.	  	  
	  
Ny	  russiske	  klubber	  	  
Til	  Tana	  Cup	  2012	  venter	  vi	  to	  nye	  russiske	  klubber	  som	  tidligere	  ikke	  har	  deltatt	  i	  Tana	  
Cup;	  Ukhta	  (Komi-‐republikk)	  og	  Svyatogor	  fra	  St.	  Petersburg.	  	  
	  
I	  tillegg	  har	  vi	  fått	  signaler	  om	  at	  flere	  og	  flere	  klubber	  fra	  Finland,	  Sverige	  og	  Norge	  har	  
fattet	   interesse	   for	   Tana	   Cup.	   Vi	   venter	   bl.a	   flere	   klubber	   fra	   Sør-‐Norge	   til	   Tana	   Cup	  
2012.	  Deltakelsen	  har	  nå	  blitt	  så	  stor	  at	  vi	  er	  nødt	   til	  å	  arrangere	  Tana	  Cup’en	  over	   to	  
dager.	   ”Tana	   Cup’ens	   knøttetreff”	   for	   brytere	   opp	   til	   10	   år	   arrangeres	   fredag	  
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ettermiddag/kveld,	  mens	  hovedstevnet	  går	  lørdag.	  Og	  for	  første	  gang	  har	  vi	  invitert	  også	  
seniorbrytere	  til	  Tana	  Cup’en.	  	  	  
	  
Følgende	  russisk	  deltakelse	  er	  invitert	  til	  Tana	  Cup	  2011:	  
	  
Klubb	  /	  sportskomitè	   Brytere	   Lagleder/trener/dommere	  
Murmansk	   12	   4	  
Olenegorsk	   5	   2	  
Snesnagorsk	   12	   4	  
Kola	   12	   4	  
Arkhangelsk	   12	   4	  
Vorkuta	   12	   4	  
Novodvinsk	  (Arkhangelsk)	   12	   2	  
Ukhta	  (Komi)	   5	   2	  
Murmansk	  sportskole	  Nr	  13	   	   3	  
Murmansk	  Region	  Sportskomitè	  	   	   4	  
Murmansk	  City	  Sportkomité	   	   3	  
Murmansk	  Rytmisk	  sportsgymnastikk	   6	   1	  
Vorkuta	  Sportkomité	   	   3	  
Total	  russisk	  deltakelse	  fra	  
Barentsregionen	  	  

88	   40	  

St.	  Petersburg	  (tre	  klubber)	   20	   6	  
Total	  russisk	  deltakelse	   108	   46	  
	  
Rytmisk	  sportsgymnastikk	  	  
BK	  Tana	  er	  opptatt	  å	  utvikle	  samarbeidet	  mot	  Russland,	  og	  gledelig	  er	  det	  derfor	  at	  vi	  i	  
2012	  får	  en	  russisk	  gruppe	  med	  deltakere	  fra	  idrettsgrenen	  rytmisk	  sportsgymnastikk	  
i	   alderen	   13	   –	   16	   år	   til	   Tana.	   Denne	   gruppen	   fra	  Murmansk	   vil	   vise	   fram	   sin	   idrett	   i	  
forbindelse	   med	   Tana	   Cup’en.	   Disse	   er	   invitert	   for	   å	   holde	   treninger	   og	   flere	  
oppvisninger	  i	  løpet	  av	  helga,	  slik	  at	  Tanas	  befolkning	  kan	  få	  oppleve	  en	  idrettsgren	  som	  
ikke	  finnes	  i	  kommunen.	  Kanskje	  kan	  man	  gjennom	  en	  slik	  måte	  å	  presentere	  idretten	  på	  
være	  med	  på	  at	  det	  i	  Tana	  blir	  opprettet	  en	  egen	  avdeling	  for	  rytmisk	  sportsgymnastikk.	  	  
Dette	   er	   i	   alle	   fall	   starten	   på	   et	   fruktbart	   samarbeid	   som	   kan	   utvikle	   idretts-‐	   og	  
kulturlivet	  i	  Tana	  kommune.	  	  	  
	  
Fra	  Finland,	  Sverige	  og	  Norge	  ventes	  følgende	  klubber:	  
Finland:	  	   Kemi	  Into	  (Kemi),	  Lapin	  Lukko	  (Rovaniemi),	  Lapin	  Veikot	  (Sodankylä),	  	  

Oulu	  Pirito,	  Haukipudas	  Heitto	  (Oulu)	  
Sverige:	  	   Gällivare	  SK,	  Haparanda	  SKT,	  Karl	  Gustavs	  Brottning	  (Haparanda),	  Luleå	  	  

BK,	  Rosvik	  IF,	  BK	  Snar	  (Boden),	  Kiruna	  SK,	  	  
Norge:	   Oslo	  BK,	  Drammens	  AK,	  Narvik	  AK,	  Tromsø	  BK,	  Hammerfest	  BK,	  Mehamn	  	  

IL,	  Båtsfjord	  SK,	  AK-‐54	  Vardø,	  Vadsø	  AK,	  Kirkenes	  AK,	  BK	  Tana	  (tillegg	  er	  	  
det	  flere	  klubber	  i	  Sør-‐Norge	  som	  vurderer	  å	  delta).	  	  
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Innholdsrikt	  program	  	  
Vi	  legger	  som	  vanlig	  er	  mye	  arbeide	  ned	  for	  å	  få	  til	  et	  tettpakket	  og	  innholdsrikt	  program	  
for	   våre	   russiske	   idrettsvenner	   som	   ankommer	   Tana	   allerede	   torsdag	   19.	   januar.	   Det	  
legges	   opp	   til	   flere	   felles	   treningsøkter	   med	   russisk	   instruktør,	   samt	   at	   rytmisk	  
sportsgymnastikk	  holder	   treninger.	   I	   tillegg	   arrangeres	  det	   en	   aktivitetsdag	  med	  ulike	  
arrangement.	   Gjennom	   slike	   aktiviteter	   kommer	   de	   russiske	   og	   norske	   deltakerne	  
tettere	   hverandre	   enn	   om	   de	   bare	   skulle	   møtes	   til	   kamp	   på	   brytematta.	   Vi	   har	   gode	  
erfaringer	  med	  at	  det	  gjennom	  grensekryssende	  aktiviteter,	  lettere	  opprettes	  framtidige	  
vennskap,	  og	  en	  for	  kjennskap	  til	  hverandres	  hverdag	  på	  en	  helt	  annen	  måte	  enn	  om	  de	  
bare	   skulle	   kommet	   til	   Tana	   for	   delta	   på	   brytestevne.	   Det	   avvikles	   et	   kontaktmøte	  
mellom	  klubber	   i	  Barentsregionen.	  Finnmark	  Brytekrets	  vil	  delta	   i	  dette	  kontaktmøtet.	  
Det	  er	  også	  igangsatt	  er	  arbeid	  i	  klubben	  for	  å	  få	  til	  et	  samarbeid	  med	  Tana	  sameskole	  
for	   å	   involvere	   skoleelever	   i	   deler	   av	   aktivitetene	   med	   russiske	   brytere	   som	   vi	  
gjennomfører	  fredag	  formiddag.	  	  
	  
Vennskapelig	  aktiviteter	  og	  språkutveksling	  mellom	  russiske	  og	  norske	  deltakere	  er	  helt	  
klart	   med	   på	   å	   knytte	   vennskapsbånd	   på	   tvers	   av	   grensene,	   og	   brytere	   får	   en	   større	  
forståelse	  og	  kunnskap	  om	  hverandres	  hverdag.	  	  
	  
Totalbudsjettet	  bare	  for	  den	  russiske	  deltakelsen	  fra	  Barentsregionen	  er	  på	  kr.	  195	  000.	  
Klubbens	  egenandel	  er	  på	  kr.	  75	  000	  (inkl.	  egen	  dugnadsinnsats).	  Det	  er	  søkt	  også	  om	  
midler	  fra	  Barentssekretariatet.	  	  
	  
BK	  Tana	  håper	  på	  positiv	  og	  raskt	  behandling	  av	  vår	  søknad.	  	  
	  
	  
Denne	  søknaden	  sendes	  kun	  elektronisk.	  	  
	  
	  
Med	  hilsen	  
	  
Kent-‐Rune	  Larsen	  (sign.)	  	  
Leder	  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/217-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 17/2012 02.02.2012

Søknad om støtte/sponsing av NNM i skiskyting 2012

Vedlegg
1 Søker om sponsor til NNM i skiskyting 2012

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges for formannskapet uten innstilling.

Saksopplysninger
Båtsfjord sportsklubb (v/ski- og skiskyttergruppa) og Tana skiskytterlag er tildelt Nord Norsk
Mesterskap i skiskyting for 2012. 
Mesterskapet skal avvikles på Tana skiskytterlags arena ved Tana Bru i mars 2012.

Klubbene har skissert tre ulike sponsorpakker:
Pakke 1 — sponsorer
Arenareklame (10m)
Annonse i programmet (helside)
Fribilletter til alle renn (10 stk)
Reklameartikler (5kaffekrus+t-skjorte)

Pris for pakken kr 15 000

Pakke 2 — sponsorer
Arenareklame (8m)
Annonse i programmet (halvside)
Fribilletter til alle renn (10 stk)
Reklameartikler (5kaffekrus+t-skjorte)

Pris for pakken kr 10 000

Pakke 3 — sponsorer
Arenareklame (4m)
Annonse i programmet (halvside)
Fribilletter til alle renn (5 stk)
Reklameartikler (5kaffekrus+t-skjorte)
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Pris for pakken kr 5 000

Vurdering
Søknaden legges for formannskapet uten innstilling. 

Jørn Aslaksen
Rådmann 
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NNM 2012

SKISKYTING-
RAT5F:cWif,

Båtsfjord/Tana 17.januar 2012

SPONSOR TIL NNM I SKISKYTING 16. — 18 MARS 2012

Båtsfjord sportsklubb (v/ski- og skiskyttergruppa) og Tana skiskytterlag er tildelt Nord Norsk
Mesterskap i skiskyting for 2012. Skiskyttergruppa i Båtsfjord sportsklubb har siden sin etablering i
2002 hatt et tett samarbeid med Tana skiskytterlag. Vi ble i vår enige om å søke sammen om å
arrangere dette mesterskapet. Det er første gang det samarbeides over kommunegrensene ved et
slikt mesterskap. Mesterskapet skal avvikles på Tana skiskytterlags arena ved Tana Bru, som i år har
utvidet skytebanen fra 20 til 30 blinker.

Tana skiskytterlag har lang erfaring med større arrangement. De har arrangert NM
(norgesmesterskap) for både junior og senior, NNM og regionale og lokale konkurranser.
Vi ser på dette som en flott arena for å promotere skiskytteridretten i østfylket.

Skiskytter Norge har et felles verdigrunnlag, GLEDE, SPENNING, FELLESSKAP og MESTRING!
Vi gleder oss til å legge til rette for barne- og ungdomsidrett i vinter.

Med slike utøvere og en idrett som står for sunne verdier, bør det være en glimrende anledning for
næringsliv (privat og offentlig) og andre organisasjoner til å profilere sin virksomhet.

Da Deres bedrift er representert i regionen, ønsker vi å tilby dere å bidra med sponsing av vårt
arrangement. Vedlagt finner dere en giro med beskrivelse av 3 forskjellige sponsorpakker.

For dere som kun ønsker å bidra med et mindre beløp er det mulig å stille med arenareklame.
Gi tilbakemelding til oss om dere er med. Dere betaler for den pakken dere ønsker så tar vi kontakt.

Vi håper dere kan være med på å videreutvikle vår idrett i regionen. Velkommen med på laget!

Under står kontaktinformasjon til oss.

Vennlig hilsen

Ronny Isaksen Svein A. Pedersen
Økonom isjef Sponsorsjef

ronn trollnet.no sveina-ponline.no
918 39 379

1
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Betalingsinformasjon

Betalt  av

Kundeidentifikasjon (KID)

Til sponsorer

Pakke 1 — sponsorer

Arenareklame
Annonse i programmet
Fribilletter til alle renn
Reklameartikler

Pris for pakken kr 15 000,00

Pakke 2 — sponsorer

Arenareklame
Annonse i programmet
Fribilletter til alle renn
Reklameartikler

Pris for pakken kr 10 000.00

Pakke 3 — sponsorer

Arenareklame
Annonse i programmet
Fribilletter til alle renn
Reklameartikler

Pris for pakken kr 5 000.00

Kvittering

Innbetalt  til

Belast
konto

FORSLAG TIL TRE SPONSORPAKKER.

Beløp

Kroner

8 m sentralt plassert
1 A4 side
10 stk
5 kaffekrus og T-shirts

6 m sentralt plassert
1 A5 side
10 stk
5 kaffekrus og T-shirts

4 m sentralt plassert
1 A5 side
5 stk
5 kaffekrus og T-shirts

Øre

GIRO
Underskrift ved girering

r-

Båtsfjord 16.1.2012.

Betalerens kontonummer

Betalt til

r- NNM skiskyting 2012
v, Ronny Isaksen,
9990 Båtsfjord.

Til konto

4930 1447301
< >

Betalings-
frist

Blankettnummer

6030828595

Kvittering
tilbake

Blankettnummer

<6030828595>
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2011/2796-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 18/2012 02.02.2012

Støtte for bruk av flerbrukshallen skoleåret 2011 / 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om økonomisk støtte til bruk av flerbrukshall skoleåret 2011/2012 avslås.
Tana kommune har ikke avsatt midler til tiltaket i budsjettet 2012.

Saksopplysninger

Gruppen ved Tana videregående skole og LOSA har tidligere søkt om støtte til formålet. De 
valgte ikke å anke avslaget fra administrasjonen men valgte å sende inn en ny søknad. 
Avslaget av 7.12.2011 fra administrasjonen var begrunnet ” Det er ikke avsatt midler i 
kommunens budsjett for omsøkte formål.”

Tana ungdomsrådet har behandlet saken i ungdomsrådet av 24.november 2011 i sak 10/2011 og 
gitt følgende uttalelse:
”Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd støtter søknaden fra elevene ved Tana
videregående skole og LOSA. Saken formidles til politisk behandling.”

Søker
Det er gruppe ungdom mellom 16 -30 år som søker om økonomisk støtte til dekking av
treningstid i flerbrukshallen. Ungdomsgruppa er elever LOSA, Tana videregående skole og 
andre ungdommer i Tana. For skoleåret 2011 – 2012 har ikke Tana ballklubb søkt om 
treningstider i flerbrukshallen. Badje-Deanu F.C har ikke økonomi til å dekke utgiftene for 
treningstid i flerbrukshallen.
I søknaden belyser ungdomsgruppa følgene:

For skoleåret 2011-2012 så finnes det ingen fotball tilbud til ungdommene i Tana. Badje-Deanu F.C.
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har ikke økonomiske midler til å betale for treningene og TBK har ikke tenkt og ha treninger. Dermed
har ungdommer ved LOSA, ungdommer ved landbruksskolen og andre “eldre” ungdom i Tana i
alderen 16-30 år ingen muligheter for å spille fotball i hallen vinteren 2011-2012. Dette tilbudet er ment 
som et trim tilbud. Her skal det være fokus på det sosiale, knytte vennskap og styrke båndene i den 
store kommunen vi bor i. I TBK er det fokus på seriøst divisjon spill.
Fotballen samler kommunens innbyggere sammen, bygger felles identitet og er med og skaper et 
felleskap som man ellers ikke ville fått. Dette tilbudet har også vært meget viktig ikke bare får
ungdom men også den samiske identiteten og det samiske miljøet i Tana. Mange personer blant det
samiske i Tana vil anse dette tiltaket som et av de viktigste arenaene for og styrke språket. Da det 
samiske er et veldig utbredt språk i denne fotballgrupperingen. Og da stor del av dem som er med og
trener ikke er samisktalende, så har dette tiltaket funket som en døråpner og skapt mye større aksept 
får det samiske.
Erfaringsmessig så er fotball også rusforebyggende, derfor ser vi på det som meget viktig at kommunen 
er med og støtter et så lite men viktig tilbud. Mange Tana ungdommer i alderen 16-17 år
som bor i Kirkenes, Alta, Vadsø og andre plasser velger og komme hjem i helgene. Per dags dato er det 
absolutt ingen tilbud som venter disse ungdommene. Derfor seg vi i Badje-Deanu F.C. det som
veldig viktig og ha et fotball tilbud slik at ungdommene får samles på en arena hvor man kan være
sosial og ikke trenger og gjøre det i kombinasjon med alkohol og andre rusmidler.

Vurdering
Det finnes minimalt med organisert aktivitetstilbud for ungdom mellom 16 – 30 år, spesielt for
gruppen 20 år og eldre. De er to forhold som gruppen selv påpeker er viktig med tiltaket; Det 
ene er at aktiviteten fungerer som en naturlig arena for bruken av samisk språk. Det andre er at 
aktiviteten har en rusforebyggende og folkehelse aspekt i seg selv. 
Begge disse forholdene er viktig med tanke på ungdommens bolyst i kommunen. Rommelighet 
for bruken av språket gjennom fotball eller idrett generelt kan være med å bygge opp 
fellesskapsfølelse og fellesidentitet blant ungdom og som kan oppleves positivt for gruppen. 

Kostnaden for leie av flerbrukshall for resterende skoleåret vil være ca kr 50 000. Beregningen 
for hall leie er hentet fra Tana kommunale eiendomsselskapet. Ungdomsgruppen har signalisert 
at de ønsker å leie hallen 3 timer i uka, og uke prisen blir kr 1 500. 

Dette er et tiltak som kan defineres under partnerskap for folkehelsearbeid i Finnmark. Tana 
kommune er en av kommunene som ikke har inngått ny partnerskapsavtale med Finnmark 
fylkeskommune. 

Med hilsen

Jørn Aslaksen
Rådmann
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/29-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 19/2012 02.02.2012

Reinbeitedistrikt 9 - Søknad om tilskudd til sperregjerde mellom Karasjok og 
Polmak reinsogn

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad fra reinbeitedistrikt (RBD) 9 Čorgaš v/leder Johan Alexander Anti om støtte på kr 
100.000 fra primærnæringsfondet til bygging av sperregjerde mellom Karasjok og Polmak 
reinsogn avslås.

Begrunnelse:
I følge formålsbestemmelsene i retningslinjene for primærnæringsfondet skal det prioriteres 
støtte til tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapingen og sysselsettingen i 
primærnæringene. Anlegging av sperregjerde er ikke nyskapende innenfor reindriften da slike 
gjerder er anlagt over store deler av Finnmarksvidda. Det er lite sannsynlig at anlegging av 
gjerde vil øke rekrutteringen til næringen. Flere vil neppe etablere seg med reindrift som følge 
av tiltaket. Heller ser det ikke ut til at tiltaket vil medføre noe sysselsetting i selve 
reindriftsnæring utenom anlegging og vedlikehold av gjerdet. I søknaden i liten grad 
sannsynliggjort på hvilken måte et sperregjerde vil øke verdiskapingen i reindriften slik at det 
omsøkte tiltak i liten grad er i samsvar med prioriteringene for støtte fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger
Reinbeitedistrikt (RBD) 9 Čorgaš v/leder Johan Alexander Anti søker om støtte på kr 100.000 
fra primærnæringsfondet til bygging av sperregjerde mellom Karasjok og Polmak reinsogn.

Bakgrunnen for søknaden er at rein fra Karasjok beiter i Tana kommune i sommerhalvåret. 
Dette har berørt både reindrift og jordbruk i kommunen. Det er et problem at rein fra Karasjok 
beiter i Tana i forhold til produktivitet og lønnsomheten i næringen. Søkeren viser også til at 
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Tana kommune ved en rekke anledninger har uttalt seg positivt til disse gjerdeplanene, senest i 
2011.

RBD 9 har i flere tiår forsøkt å få etablert et gjerde fra Ifjord til Darjohka for å forhindre at rein 
fra Karasjok trekker ned til Tana. De to reinbeitedistriktene har fått utført en 
konsekvensutredning og sammen søkt om konsesjon til gjerde. Landbruks- og matdepartementet 
(LMD) har gitt tillatelse til gjerde. Når finansieringen er på plass er planen å sette opp gjerde i 
løpet av tre år. 

Søkeren viser til at reindriften ikke ofte søker om støtte fra primærnæringsfondet og denne 
investeringene er så stor at reinbeitedistriktet har problemer med å finansiere egenadelen i 
prosjektet. Det vises også til at det også vil være vedlikeholdsansvar og –kostnader til prosjektet. 
Det vises også til at både Bondelaget og Bonde- og småbrukerlaget skal ha uttalt at 
reinbeiteskader på dyrket mark er et økende problem, slik at tiltaket også er til nytte for 
jordbruket i kommunen.

Kostnadsoverslag:

Stolper: høyde 220, tykkelse 80mm. 30.000 stk á kr 40,- kr 1.200.000,-
Bølgetråd: 4 millimeter. 83.000 kg á kr 22,- kr 1.826.000,-
Fjellfester 1000 stk á kr 220,- kr    220.000,-
Kramper og spiker kr    120.000,-
Materiell til porter kr      45.000,-
Viltnetting 6bt á 100 meter kr        9.000,-
Grippelstrammere, bardunavvisere kr    115.000,-
Materiell kostnad kr 3.535.000,-

Arbeid
90.000 meter á kr 39,- kr 3.510.000,-
Transport ut i terrenget kr     910.000,-
Arbeid med fjellfester kr    120.000,-
Uforutsette kostnader inkl. evt. prisstigning kr    320.000,-
Skogrydding kr     45.000,-
Totalt for oppføring av gjerde kr 4.950.000,-

Sum kostnader for materiell og arbeid ekskl. mva kr 8.440.000,-

Det er ikke laget en finansieringsplan i søknaden. 

Vurdering

Det omsøkte er å betrakte som søknader om støtte til investeringer i forbindelse med reindrift. 
Det er ikke laget særlige bestemmelser for reindriftsnæring i retningslinjene for 
primærnæringsfondet på samme måte som for jordbruk og fiske. At reindriften kan søke støtte 
og motta støtte fremgår av formålsbeskrivelsene for primærnæringsfondet:
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”Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen 
gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, 
og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker 
rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres. 

Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer”.

I følge formålsbestemmelsene skal det prioriteres støtte til tiltak som er nyskapende, øker 
rekrutteringen, øker verdiskapingen og sysselsettingen. Anlegging av sperregjerde er ikke 
nyskapende innenfor reindriften da slike gjerder er anlagt over store deler av Finnmarksvidda. 
Administrasjonen kan ikke se at anlegging av gjerde vil øke rekrutteringen til næringen. Flere 
vil neppe etablere seg med reindrift som følge av tiltaket. Heller ser det ikke ut til at tiltaket vil 
medføre noe sysselsetting i selve reindriftsnæring utenom anlegging og vedlikehold av gjerdet. 

Søkeren har ikke heller lagt noe mer informasjon eller dokumentasjon på hvordan tiltaket vil 
øke verdiskapingen i reindriften. Det antas at økt verdiskaping kan komme som følge av bedre 
beite, og dermed høyere produksjon av kjøtt og/eller mer effektiv drift. Man kan også se på 
beiteforholdene som gitte fra år til år der tiltak som flytting av beitegrenser og sperregjerder i 
liten grad vil føre til samlet økt kjøttproduksjon. Det ligner en situasjon med ”null-sum spill” der 
den enes gevinst vil være den andres tap. Da er det mer snakk om fordelingspolitikk enn om 
direkte økt verdiskaping i reindriftsnæringen. Administrasjonen tolker retningslinjene dit at 
retningslinjene for primærnæringen ikke skulle ha en slik fordelingspolitisk målsetting. 

På den andre side som kan et sperregjerde føre til en mer effektiv drift, gjerne i form av redusert 
bruk av arbeidskraft og hjelpemidler i næringen ved at ressurser brukt på gjeting reduseres, samt 
reduserer risiko for sammenblandinger av produksjonsenheter. Disse faktorene er i liten grad 
synliggjort i søknaden og administrasjonen vil på bakgrunn av retningslinjene for prioritering 
ikke kunne tilrå at søknaden innvilges.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 31/90

Arkivsaksnr: 2012/68-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 20/2012 02.02.2012

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 10 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

Fred Johnsen søker kr 21 908 i støtte til kjøp av 8 763 liter melkekvote.

Gnr/Bnr 2025- 31/90
Eget areal 514
Leid Areal 434
Sum areal 948
Kyr 37

Side 150



Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2003 2005 2006 2009 2010

Melkekvote 4070 2916 20499 9981 13214
Kjøp av gård 75000

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 35/58

Arkivsaksnr: 2012/69-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 21/2012 02.02.2012

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote 

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvote ved flere
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 10 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. 

I KST sak 87/2010 ble det for driftsbudsjett 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

Marie Jelti søker kr 22 893 i støtte til kjøp av 9 157 liter i melkekvote.

Gnr/Bnr 2025 - 35/58
Eget areal 275
Leid Areal 547
Sum areal 822
Kyr 15
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Tidligere støtte fra primærnæringsfond:

2001 2003 2005 2006 2009 2010
Melkekvote 4800 41900 10679 6889 8876
Kraftforsyning 11600

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 29/32

Arkivsaksnr: 2012/85-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 22/2012 02.02.2012

Søknad om støtte fra primærnæringsfond til grøfting - Arnfinn Hoigari

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte fra primærnæringsfond til grøfting av 32 daa fulldyrket jord avslås.

Begrunnelse:
Under fellesbestemmelser i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond er 
hensikten med fondet å gi støtte til tiltak hvor det fra før av ikke finnes støtteordninger. Det gis 
30 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag gjennom bygdutviklingsmidler fra fylkesmannen til 
grøfting.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

Arnfinn Hoigari søker kr 28 000 i støtte for grøfting av 35 da fulldyrket jord.

Gnr/Bnr 2025 - 29/32
Eget areal 277
Leid Areal 77
Sum areal 354
Kyr 22
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Tidligere søknader fra primærnæringsfond:
1999 2003 2005 2006 2009

Melkekvote 4028 4305 4366
Nydyrking 12000 3840

Retningslinjer for primærnæringsfond:
Fellesbestemmelser
”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før av ikke finnes støtteordninger. 
Andre støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til 
primærnæringsfondet.” 

Vurdering:
Med begrunnelse i fellesbestemmelser for retningslinjer og forvaltning av primærnæringsfond 
og gitte opplysninger avslås søknad om støtte til grøfting. Det gis tilskudd gjennom 
bygdeutviklingsmidler fra fylkesmannen på 30 % av kostnadsoverslaget for tiltaket.   

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/5

Arkivsaksnr: 2012/78-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 23/2012 02.02.2012

Ulf og Else Ballo - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2011 til kjøp av melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søkerne er veletablerte melkebønder, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 10 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Etter retningslinjer for primærnæringsfond vil det kunne innvilges tilskudd som en del av en
Samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker:
1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.
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Opplysninger om søker:

Ulf og Else Ballo søker kr 22 532,-  i støtte til kjøp av 9009 liter melkekvote. Søknadsbeløpet 
tilsvarer maksimalt tilsagn på kr. 2,50,- pr. liter.

Gnr/Bnr 2025 - 15/5
Eget areal 241
Leid Areal 133
Sum areal 374
Kyr 0

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2001 2003 2005 2006 2009 2010
Melkekvote 5233 2307 12649 6721 8640
Kraftforsyning 2700

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelse:

Søkerne er veletablert melkebønder, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
tidligere anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: 
”Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i 
primærnæringene skal prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 17/68

Arkivsaksnr: 2012/86-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 24/2012 02.02.2012

Trygve Ballo - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2011 til kjøp av 
melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 20 søknader om tilskudd fra primærnæringsfondet. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

Trygve Ballo søker kr 22 233,-  i støtte til kjøp av 8893 liter melkekvote. Søknadsbeløpet 
tilsvarer maksimalt tilsagn på kr. 2,50,- pr. liter.
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Gnr/Bnr 2025 - 17/68
Eget areal 315
Leid Areal 128
Sum areal 443

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2001 2003 2006 2009 2010
Melkekvote 8636 10464 5814 8750
Kjøp av gård 25800

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelse:

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
tidligere anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: 
”Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i 
primærnæringene skal prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/118

Arkivsaksnr: 2012/87-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 25/2012 02.02.2012

Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2011 til 
kjøp av melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søkerne er veletablerte melkebønder, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 20 søknader om tilskudd fra primærnæringsfondet. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen søker kr. 20 975,- i støtte til kjøp av 8390 liter 
melkekvote. Søknadsbeløpet tilsvarer maksimalt tilsagn på kr. 2,50,- pr. liter.
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Gnr/Bnr 2025 - 15/118
Eget areal 184
Leid Areal 221
Sum areal 405

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2005 2006 2009 2010
Melkekvote 10969 6023 7666
Livdyr 10 000

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelse:

Søkerne er veletablerte melkebønder, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
tidligere anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: 
”Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i 
primærnæringene skal prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 40/8

Arkivsaksnr: 2012/71-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 26/2012 02.02.2012

Stig Arve Eriksen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond 2011 til kjøp av melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter avslås.

Begrunnelse

I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende,
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 20 søknader om tilskudd fra primærnæringsfondet. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000,- til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

Stig Arve Eriksen søker kr. 159 278,-  i støtte til kjøp av 8 468 liter statlig og 55 243 liter privat 
melkekvote. Søknadsbeløpet tilsvarer maksimalt tilsagn på kr. 2,50,- pr. liter.
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Gnr/Bnr 2025 - 40/8
Eget areal 397
Leid Areal 524
Sum areal 921
Kyr 26

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2001 2005 2006 2009 2010
Melkekvote 4665 11180 6111 6111
Kjøp av gård 103 300

Vurdering

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelse:

Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
tidligere anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: 
”Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i 
primærnæringene skal prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/22

Arkivsaksnr: 2012/103-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 27/2012 02.02.2012

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 10 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

Per A. Holm søker kr 12 500 i støtte til kjøp av 5 000 liter melkekvote.

Gnr/Bnr 2025 - 7/22
Eget areal 251
Leid Areal 144
Sum areal 395
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Kyr 18
Tidligere støtte fra primærnæringsfond:

2001 2006 2009 2010
Melkekvote 10679 5903
Kjøp av gård 37800
Nydyrking 32 000

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 18/5

Arkivsaksnr: 2012/206-3

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 28/2012 02.02.2012

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere
anledninger.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 10 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

Laila Kristin Hagalid Berntsen og Trond Berntsen søker kr 25 805 i støtte til kjøp av 10 322 liter 
melkekvote.
Gnr/Bnr 2025 - 18/5
Eget areal 453
Leid Areal 183
Sum areal 636
Kyr 31
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Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2003 2005 2006 2010

Melkekvote 18074 10 497
Kjøp av gård 135000
Nydyrking 16000

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 29/9

Arkivsaksnr: 2011/187-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 29/2012 02.02.2012

John Emil Juliussen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 10 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

John Emil Juliussen søker kr 13 543 i støtte til kjøp av 5 417 liter melkekvote.

Gnr/Bnr 2025 - 29/9
Eget areal 378
Leid Areal 273
Sum areal 651
Kyr 18

Søker har ikke tidligere mottatt støtte fra primærnæringsfond.
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Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 
Søker er en veletablert melkebonde. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet 
står det at: ”Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og 
sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/100

Arkivsaksnr: 2011/2913-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 30/2012 02.02.2012

Markus Heiberg - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av 
melkekvote

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote avslås.

Begrunnelse
I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er nyskapende, 
øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.”
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvote tidligere.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 10 søknader om tilskudd til kjøp av melkekvote. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:
Markus Heiberg søker kr 110 000 i støtte til kjøp av 44 000 liter melkekvote.

Gnr/Bnr 2025 - 12/100
Eget areal 277
Leid Areal 281
Sum areal 558
Kyr 20
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Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2001 2010

Melkekvote 8391
Kjøp av gård 64000
Nydyrking 32000

Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Da midlene er begrenset så foreslås søknad avslått med følgende begrunnelser. 
Søker er en veletablert melkebonde, og har fått tilskudd til kjøp av melkekvoter ved flere 
anledninger. I formål for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det at: ”Tiltak som er 
nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal 
prioriteres.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/53

Arkivsaksnr: 2012/70-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 31/2012 02.02.2012

Nina Evjen Anthi - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av gård 
gbnr 7/53 m fl.

Rådmannens forslag til vedtak

Søknaden utsettes til senere behandling. 

Begrunnelse: 
Kjøp av gård skal skje i 2012 og er ikke enda foretatt. Da midlene er begrenset så utsettes 
søknaden til en senere behandling. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Om søker 

Nina Evjen Anthi skal i løpet av 2012 overta foreldrenes gård i Laksjok. Produksjonen på 
gården er melk og kjøtt. Avtalt pris for eiendommen er kr. 1 707 410,-.

Hun har ikke tidligere søkt om støtte fra primærnæringsfondet. 
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Nina Evjen Anthi
Gnr/Bnr 2025 - 7/53
Eget areal 381
Leid Areal 226
Sum areal 607

Vurdering

Formål med ordningen er å skape en bærekreftig og lønnsom primærnæring i kommunen. Tiltak 
”som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i 
primærnæringene skal prioriteres”. Tiltaket er helt i tråd med formål med primærnæringsfondet. 

Gården søker skal overta oppfyller krav til landbruksproduksjon, slik de er definert i 
retningslinjer for primærnæringsfondet.

Under særbestemmelser for tilskudd til jordbruk i retningslinjer for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond pkt 2 gis det støtte til: 

Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A: Til kjøp av eiendommer kan innvilges med inntil 20 % av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr 
200 000,-.

Søknaden utsettes. Grunnet begrensede midler foreslås det at søknaden utsettes til en senere 
behandling. Kjøp av gård er planlagt til å skje i 2012 og er ikke enda gjennomført. 

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 34/9

Arkivsaksnr: 2011/2411-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 32/2012 02.02.2012

Cecilie Hansen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av gård 
gbnr 34/9 og 34/59

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om støtte til kjøp av gård innvilges med kr 94 000 fra primærnæringsfondet.

Søknad om renovering av bolig og kjøp av fôr avslås.
Søknad om støtte til kjøp av buskap avslås

Begrunnelse:
I hht. Retningslinjene for primærnæringsfond kan det gis støtte til kjøp av gård. 
Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond gis det ikke støtte til 
renovering av bolig og kjøp av fôr. Søknaden om støtte til kjøp av buskap avslås da 
investeringen ikke skal skje før 2012.

Saksopplysninger

Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Om søker 
Cecilie Hansen har kjøpt gården med gårdsnummer 34 bruksnummer 9 og 59 i Sandlia. Det 
søkes kr 600 000,- i støtte til renovering av bolig på landbrukseiendom, kjøp av buskap og fôr,
for investeringer på til sammen kr 4 370 000,-. Kjøpesummen på gården er kr 940 000,-.
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Vurdering
Under særbestemmelser for tilskudd til jordbruk i retningslinjer for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond pkt 2 gis det støtte til: 
”etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom. 
A: Til kjøp av eiendommer kan innvilges med inntil 20 % av kjøpesummen. Øvre grense settes til 
kr 200 000,-.
B: Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50 % av kjøpesummen. Øvre grense 
settes til kr 200 000,-.”

Søknaden om støtte til kjøp av buskap avslås da investeringen ikke skal skje før 2012.
Kostnadsoverslaget vedlagt søknaden er på kr 800 000 til kjøp av dyr og fôr i 2012. 

Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond gis det ikke støtte til 
renovering av bolig og kjøp av fôr.

Søknaden innvilges med kr 94 000,-. Grunnet begrensede midler foreslås det at søknaden
innvilges med 10 % av kjøpesum på kr 940 000,-.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 29/14

Arkivsaksnr: 2012/80-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 33/2012 02.02.2012

John Emil Juliussen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av 
gård

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om støtte til kjøp av gård, landbrukseiendom gbnr 29/14, 29/30 og 29/3, innvilges med 
kr 110 000 fra primærnæringsfondet.

Begrunnelse:
I hht. retningslinjene for primærnæringsfond kan det gis støtte til kjøp av gård. 

Vilkår:
1. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling av tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av gård.
2. Kvittering for kjøp av gård må fremlegges sammen med utfylt skjema for anmodning om 

utbetaling.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.
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Om søker 

John Emil Juliussen driver melke og kjøttproduksjon på eiendom gbnr  29/9 m fl. Han har kjøpt 
gården gbnr 29/14, 29/30 og 29/3 i Leirpollen den 17.08.2011. Kjøpesum var kr. 1 280 000,-. 

Han har ikke tidligere søkt om støtte fra primærnæringsfondet. Gården ble kjøpt som 
tilleggsareal til eiendom gbnr 29/9 m fl. Han og satser på å øke melke- og kjøttproduksjonen. 

Gnr/Bnr 2025 - 29/9
Eget areal 378
Leid Areal 273
Sum areal 651
Kyr 18
Storfe 34

Vurdering
Formål med ordningen er å skape en bærekreftig og lønnsom primærnæring i kommunen. Tiltak 
”som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i 
primærnæringene skal prioriteres.” Tiltaket øker verdiskaping og sysselsetting i kommunen. 

Søker oppfyller krav om landbruksproduksjon i retningslinjer for primærnæringsfondet. Bruket 
har et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Søker oppfyller 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket". 

Under særbestemmelser for tilskudd til jordbruk i retningslinjer for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond pkt 2 gis det støtte til: 

Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A: Til kjøp av eiendommer kan innvilges med inntil 20 % av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr 
200 000,-.

Søknaden innvilges med kr 110 000,-. Grunnet begrensede midler foreslås det at søknaden 
innvilges med 9 % av kjøpesum på kr 1 280 000,-.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/199

Arkivsaksnr: 2011/2338-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 34/2012 02.02.2012

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av eiendom

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til kjøp av eiendom avslås.

Begrunnelse:
Det søkes om støtte til kjøp av landbrukseiendom som tilleggsjord til allerede eksisterende drift. 

Det gis etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av gård, søknaden ansees ikke å 
være etablering.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

Nàvet Doallu søker kr 14 886 i støtte til kjøp av eiendommer med gnr 12 bnr 136 og gnr 12 bnr 
48. Totalt areal på eiendommene er 154 daa. Kostnadene for kjøp av eiendommene er kr 74 432.

Gnr/Bnr 2025 - 12/199
Eget areal 887
Leid Areal 334
Sum areal 1221
Kyr 74
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Nàvet Doallu fikk i 2010 støtte til nydyrking på kr 32 000.

Vurdering

Søknaden avslås med følgende begrunnelser. 
Under særbestemmelser for tilskudd til jordbruk i retningslinjer for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond pkt 2 gis det støtte til: ”etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp 
av landbrukseiendom. A: Til kjøp av eiendommer kan innvilges med inntil 20 % av 
kjøpesummen. Øvre grense settes til kr 200 000,-.”

Det søkes om støtte til kjøp av eiendommer som tilleggsjord. Dette er ikke etablering av 
jordbruksdrift.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/100

Arkivsaksnr: 2011/2580-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 35/2012 02.02.2012

Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Nybygg

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til nybygg innvilges med kr 50 000 som omsøkt.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 87/2010 ble for driftsbudsjett for 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:
Markus Heiberg søker kr 50 000 i støtte til nybygg. Kostnadsoverslaget er på kr 9 000 000. 
Oppstart av ny fjøsbygning i løpet av 2012.

Gnr/Bnr 2025 - 12/100
Eget areal 277
Leid Areal 281
Sum areal 558
Kyr 20

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2001 2010

Melkekvote 8391
Kjøp av gård 64000
Nydyrking 32000
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Vurdering
I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond er formålet med fondet å skape 
bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av 
primærressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, gjennom å bevare 
hovedtrekkene i bosettingsmønster i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, 
øker verdiskapningen og sysselsettingen i primærnæringen skal prioriteres.

Søker er en relativ ung gårdbruker i kommunen som ønsker å satse videre i næringen. Etablering 
av nybygget er i Holmesund som har et aktivt jorbruksmiljø, med mange aktive husdyrbruk. 
Støtte til tiltaket vil være med på å skape bærekraftig og lønnsom drift for dette bruket. 
Nybygget vil være med på å sikre rekrutteringen til næringen. 

Jørn Aslakasen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 40/8

Arkivsaksnr: 2012/72-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 36/2012 02.02.2012

Stig Arve Eriksen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til 
forsterking av kraftforsyning

Rådmannens forslag til vedtak

Søknaden foreslås innvilget med kr. 18 000,- for investeringer i økt kraftforsyning til gården.  
Det tilsvarer 30% av de stipulerte kostnadene. 

Begrunnelse: 
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet. 
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Vilkår:
1. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling av tilskudd fra primærnæringsfondet.
2. Kvitteringer for tiltaket må fremlegges sammen med utfylt skjema for anmodning om 

utbetaling.

Saksopplysninger

Stig Arve Eriksen søker om støtte fra primærnæringsfondet til forsterking av kraftforsyning. 
Den estimerte kostnaden er kr. 60 000,-. 
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I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det følgende: 
Det kan gis kommunalt tilskudd til:

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever større 
strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad.

Opplysninger om produksjon på gården. 

Gnr/Bnr 2025 - 40/8
Eget areal 397
Leid Areal 524

Sum areal 921
Kyr 26
Storfe 72

2001 2005 2005 2006 2010
Melkekvote 4665 2202 11180 6111
Kjøp av gård 100 300

Vurdering

Søknaden foreslås innvilget med kr. 18 000,- for investeringer i økt kraftforsyning til gården.  Det 
tilsvarer 30% av kostnadene. 

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/5

Arkivsaksnr: 2012/79-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 37/2012 02.02.2012

Favlemohkki samdrift DA - søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
forsterking av kraftforsyning

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden foreslås innvilget med kr. 19 200,- for investeringer i økt kraftforsyning til gården.  
Det tilsvarer 30% av de stipulerte kostnadene. 

Begrunnelse: 
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet. 
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 

produksjonstilskudd”.

Vilkår:
1. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling av tilskudd fra primærnæringsfondet.
2. Kvitteringer for tiltaket må fremlegges sammen med utfylt skjema for anmodning om 

utbetaling.

Saksopplysninger
Fávlemohkki samdrift DA søker om støtte fra primærnæringsfondet til forsterking av 
kraftforsyning. Kostnadsoverslag for tiltaket er kr. 62 000,-. Medlemmer i Fávlemohkki samdrift 
DA er Ulf og Else Ballo, Trygve Ballo, Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen. 
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I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet står det følgende: 

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever større 
strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad.

Opplysninger om produksjon på gården. 

Favkemohkki samdrift
Gnr/Bnr 2025 - 15/5
Eget areal 0
Leid Areal 0
Sum areal 0
Kyr 59

Tidligere tilskudd fra primærnæringsfondet:

Ulf og Else Ballo
2001 2003 2005 2006 2009 2010

Melkekvote 5233 2307 12649 6721 8640
Kraftforsyning 2700

Trygve Ballo
2001 2003 2006 2009 2010

Melkekvote 8636 10464 5814 8750
Kjøp av gård 25800

Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen

2005 2006 2009 2010
Melkekvote 10969 6023 7666
Livdyr 10 000

Vurdering

Søknaden foreslås innvilget med kr. 19 200,- for investeringer i økt kraftforsyning til gården.  Det 
tilsvarer 30% av kostnadene.

Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:
 Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
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 Søkeren oppfyller vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om 
produksjonstilskudd”.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/36

Arkivsaksnr: 2012/81-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 38/2012 02.02.2012

Søknad om støtte fra primærnæringsfond til nydyrking - Martin Ellefsen

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til nydyrking innvilges med kr 6 400,-.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 20 søknader om støtte fra primærnæringsfond. 

I KST sak 87/2010 ble det for driftsbudsjett 2011 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.

Opplysninger om søker:

Martin Ellefsen søker kr 6 400,- i støtte til nydyrking av 8 daa på eiendom med gnr 12 bnr 36.

Gnr/Bnr 2025 - 12/36
Eget areal 191
Leid Areal 24
Sum areal 215
Sau 94

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:

2002
Kjøp av gård 21903
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Retningslinjer for primærnæringsfond.

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk:

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.
Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og gjødsel første 
år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides
på nytt for å kunne høstes maskinelt.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Vurdering

Med begrunnelse i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond og gitte opplysninger
innvilges tilskudd til 8 daa nydyrking på kr. 6 400,-.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 39/2012 02.02.2012

Referatsaker/Orienteringer - FSK

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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