
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 15.03.2012
Tidspunkt: 10:00

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

Følgende ettersendes:

Høringsutkast i PS 47/2012 Høringsdokument - Planstrategi for Tana kommune 2012-2015 

Saksutredning i PS 48/2012 Høring - Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 

07.03.2012

Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 41/2012 Godkjenning av innkalling
PS 42/2012 Godkjenning av saksliste

PS 43/2012 Godkjenning av protokoll fra 02.02.2012
PS 44/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av eiendom 

gbnr 40/46 i Polmak.
2011/2865

PS 45/2012 40/46 - Johan Anders Erke: Søknad om fradeling av 
parsell på 2,2 daa til landbruk.

2011/685

PS 46/2012 Rullering av veiplanen 2012/570

PS 47/2012 Høringsdokument - Planstrategi for Tana kommune 
2012-2015

2010/2382

PS 48/2012 Høring - Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023
PS 49/2012 Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven og 

gebyrregulativ for 2012 for plan- og byggesaker
2011/2798

PS 50/2012 Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra 
1.1.2012

2011/2875

PS 51/2012 Tana kommunes høringsuttalelse til FeFos 
retningslinjer for behandlingen av kontraktløse bygg i 
utmark

2012/272

PS 52/2012 Ny behandling av søkad om oppføring av gamme ved 
Njárgajávri

2011/2295

PS 53/2012 Opptak av startlån - Husbanken 2012/230
PS 54/2012 Lang og tro tjeneste 2012/551

PS 55/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6
RS 8/2012 Båtsfjord kommunes planstrategi 2012 - 2015 2012/347

RS 9/2012 Kommunal planstrategi 2012 - Lebesby kommune 2012/637
RS 10/2012 Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i 

kommunene i 2012
2012/345

RS 11/2012 Kontrollrapport 2011 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen

2011/714
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 40/46

Arkivsaksnr: 2011/2865-4

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 44/2012 15.03.2012

Jordlovsbehandling - søknad om deling av eiendom gbnr 40/46 i Polmak, 
utsatt fra forrige møte.

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

Begrunnelse
Det foreligger samfunnsinteresser av større vekt da tiltaket vil styrke næringsutvikling og 
bosetting i området.

Saksopplysninger
I formannskapsmøte 02.02.2012 ble det fattet følgende vedtak. 

Vedtak
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Saken utsettes inntil det er avklart om alternative arealer.
Administrasjonen har ikke kunne finne alternativer. Vedtaket har vært forelagt for søker og det 
er bedt om synspunkter på hvilke alternativer søker ser for seg. Søker hevder at det ikke finnes 
alternativer, fordi det er rundt den eksisterende plasthallen bedriften har behov for mer plass. 

Vurdering

Rådmannen fremmer saken på nytt med samme forslag til vedtak som ved første gangs 
behandling.
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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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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 40/46

Arkivsaksnr: 2011/685-14

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 45/2012 15.03.2012

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

Vedlegg
1. Søknad om deling av grunneiendom fra 40/46 til 40/90 Polmak
2. Kart
3. 40/46 og 40/90 – Søknad om tilleggsareal til handelsvirksomhet
4. Uttalelse vedrørende dispensasjonssøknad deling tilleggsareal gnr 40/46 og 40/90 

Polmak – Tana kommune
5. Uttalelse vedrørende søknad om tilleggsareal til handelsvirksomhet, gnr 40/46 og 40/90
6. Uttalelse – Søknad om tilleggsareal til handelsvirksomhet – Anders Olsen Erke
7. Høringsuttalelse – søknad om tilleggsareal til handelsvirksomhet
8. Angående søknad om deling av grunneiendom 40/46 og 40/90

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

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 gbnr 40/127 sør for eiendommen 40/46.

Vurdering

Eiendommen 40/46 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.”
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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 ikke er direkte berørt i denne saken. Eriksens brev 
blir derfor ikke lagt særskilt vekt på etter plan- og bygningslovsbehandlingen.
Eriksen kunne vært nabovarslet i den forbindelse av at han leier deler i sørkanten av eiendom 
40/46. Kommunen anser at Eriksen gjennom sitt brev til kommunen blir hørt i saken. 
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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

Side 22



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: Q14

Arkivsaksnr: 2012/570-2

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 46/2012 15.03.2012
Kommunestyret 29.03.2012

Rullering av veiplanen

Rådmannens forslag til vedtak
Fremlagte forslag til veiplan inkludert handlingsplan vedtas.

Saksopplysninger
Den første veiplanen for Tana kommune var en plan for jordbruksveiene i kommunen, men ved 
senere rullering er også øvrige veier innarbeidet i handlingsplanene uten at veiene er mer omtalt.
Gjeldende veiplan gjelder for perioden 2009-2012. Prioriteringslisten for tiltak har vært oppe til 
politisk behandling hvert år, og planlagte tiltak har blitt gjennomført.
Som en del av veiplanen er drifts- og vedlikeholdsinstruksen. Denne setter standarden for drift 
og vedlikehold av de kommunale veiene.

Vurdering
Selv om veiplanen gjelder for perioden t.o.m. 2012 finner rådmannen det nødvendig å rullere 
mer enn selve handlingsplanen allerede nå. Gjeldende veiplan mangler omtale av veilys og skilt,
og det er behov for å revidere drifts- og vedlikeholdsinstruksen. 
Det er også nyttig å synliggjøre det totale bildet når det gjelder kommunale veier. 
For å gjøre oversikten bedre har foreliggende forslag til veiplan er oversikt over kommunale 
veier og jordbruksveier i tabellform. I tabellene framgår det hvilket dekke veiene har, om de har 
veilys og om veien har kommunalt sommer og vintervedlikehold. 
Tidligere beskrivelse av jordbruksveiene ligger som vedlegg til planen.

Foreliggende forslag til veiplan har også et eget kapittel om veilys. Departementet har fastsatt 
nytt regelverk for avregning av energiforbruket for gatelysene. KS har fremmet innsigelser mot 
regelverket, men foreløpig er regelverket ikke endret. Det vil i fremtiden ikke være tillatt å 
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stipulere forbruket ut fra et gitt antall driftstimer. De nye bestemmelsene sier at forbruket skal 
måles. Det vil si at hver gatelyskrets må ha egen måler med de kostnader det medfører. Som 
følge av dette må det også bygges et eget gatelysnett der armaturene i dag er koblet direkte til 
det ordinære nettet. Når denne ombyggingen likevel må gjennomføres vil det gi oss en mulighet 
til etablere smarte styringssystem for tenning, slukking eller demping av lys, og dermed 
energisparing.
Alle kostnader bortsett fra levering av målerne må gatelyseieren betale. Kostnadene må 
innarbeides i kommende veiplaner og økonomiplaner.

Vintervedlikehold av veiene er konkurranseutsatt. Veiene er delt inn i 10 brøyteroder og 
samtlige kontrakter utløper etter inneværende brøytesesong. Ved ny konkurranseutsetting ønsker 
rådmannen å ha kontrakter ved varighet på tre år, med opsjon på forlengelse med inntil to år. 
Det er derfor viktig at politikerne vedtar drifts- og vedlikeholdsinstruksen før konkurransen 
iverksettes, spesielt det som angår vintervedlikehold.

Skilting av veier er et nytt tiltak som tvinger seg fram etter at flere veier har fått navn. 
Navnsetting av veier gjør det lettere for blant annet utrykningsetatene å finne fram. Veiene bør 
derfor merkes snarest mulig.
Tidligere har det også kommet ønske om mer informasjonsskilting i Tana bru, blant annet 
skilting av veien til Sameskolen og Flerbrukshallen. Denne saken har vært stilt i bero etter at 
Statens Vegvesen i møte med Tana kommune ytret ønske om at det utarbeides en plan før det 
søkes om oppsetting av skilt. 
Utarbeidelse av overordnet skiltplan, og skilting er tatt inn som tiltak i handlingsplanen.

Rådmannen anbefaler at foreliggende veiplan med handlingsplan vedtas som kommunens 
veiplan. 
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Ephorte 2012/570 Side 1

DEANU GIELDA
TANA KOMMUNE

VEIPLAN FOR PERIODEN

2009 – 2012
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Ephorte 2012/570 Side 2

1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Denne planen er videreføring av ”Vegplan for jordbruksveger 2004 – 2013” som ble vedtatt av 
kommunestyret den 17.2.2005.

Med bakgrunn i årsmelding for landbruket i Tana og årsplan for 2003 som ble behandlet i
kommunestyret den 22.mai 2003, ble det fattet vedtak om nytt tiltak i årsplan for 2003 hva angår 
kommunale jordbruksveger, vedtaket innebærer følgende:

- kartlegge veistandard
- utarbeide forslag til prioriteringsliste
- utarbeide forslag til fremdriftsplan for standardheving av dagens veier til fast dekke 
- utarbeide finansiering

Tana kommune har som mange andre kommuner ingen helhetlig plan for kommunale veger. 
Planen er retningsgivende for ressursbruk og bevilgninger til veiformål i kommunen.

2 Om planen

2.1 Oppbygging av planen
Veiplanen er todelt, en strategiplan og en handlingsplan. 
Kommunestyret vedtar handlingsplanen hvert år.

2.2 Plandokumentet omhandler
Plandokumentet har en oversikt over alle kommunale veier med, vedlikeholdsinstruks og en 
handlingsplan. 
Som velegg er alle jordbruksveier nærmere beskrevet. 

2.3 Organisering
Opprinnelig veiplan ble utarbeidet av bygg- og anleggsavdelingen i samråd med 
landbrukskontoret. 
Rulleringen er gjennomført av BA og øvrige kommunale veier er innarbeidet.
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Ephorte 2012/570 Side 3

3 Definisjoner

Kommunal vei
Hovedvei med primært betydelig allmenn- og offentlig trafikk. Veien har kommunalt sommer- og 
vintervedlikehold.

Jordbruksvei
Jordbruksvei er en vei som benyttes hovedsakelig til transport innen jordbruksnæringen. Veien har 
kommunalt sommervedlikehold etter behov. 

4 Gjennomføring

4.1 Kommunestyrets ansvar
Kommunestyret gir i veiplanens handlingsplan føringer for prioritering av vedlikeholdet av 
kommunale veier.  

4.2 Rådmannens ansvar
Rådmannen har i henhold til budsjettvedtak hvert år ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
tiltakene i veiplanen.
Drifts- og vedlikeholdsinstruksen angir ønsket vedlikeholdsstandard. Oppnåelse av denne 
avhenger av de årlige bevilgningene til drift av de kommunale veiene.
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Ephorte 2012/570 Side 4

5 Oversikt over veier

5.1 Kommunale veier

Tanabru:

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Kommentar

Ringveien Asfalt ja ja ja
Skaidiveien Asfalt ja ja ja
Fosseveien Asfalt ja ja ja
Lismaveien Asfalt ja ja ja
Maskevarreveien Asfalt ja ja ja
Lyngveien Asfalt ja ja ja
Meieriveien Asfalt ja ja ja
Bakkeveien Asfalt ja ja ja
Luossageaidnu Asfalt ja ja ja
Diddigeaidnu Asfalt ja ja ja
Kathrine Johnsen geaidnu Asfalt nei ja ja (Fv98 – Ringveien)
Røbergveien Asfalt ja ja ja
Silbageaidnu Asfalt ja ja ja (Fv98 – Hotellet)
Deatnodearbmi Asfalt ja ja ja (Mot renseanlegget
Deatnomielli Asfalt ja ja ja
Per Fokstad geaidnu Asfalt nei ja ja (Vei til Sameskolen)
Jeagilguolbba Grus nei ja ja (Fra Ringveien til PU boliger)
Veier Seidajokgoulba Asfalt ja ja ja (i det nye boligfeltet)
Vei til biblioteket Grus nei ja ja
Industriveien Asfalt ja ja ja
Moseveien Asfalt ja ja ja
Løvveien Asfalt ja ja ja
Rådhusveien Asfalt ja ja ja

Seida/Luftjok

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Kommentar
Persenveien Asfalt ja ja ja
Lahmveien Asfalt ja ja ja
Seidaveien Asfalt ja ja ja
Tyttebærsletta Asfalt ja ja ja
Idrettsveien Grus ja ja ja
Luftjokdalen Asfalt ja ja ja Grusdekke fra kryss til caravanklubben
Søndre Luftjok Asfalt ja ja ja
Rypestien Asfalt ja ja ja
Internatplassen Grus ja ja ja Seida skole
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Ephorte 2012/570 Side 5

Skiippagurra

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Merknad
Skippagurraveien Asfalt ja ja ja

Sirma/Båteng/Holmesund

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Merknad
Doaresluohkká (Sirma) Asfalt ja ja ja Behov for autovern
Báktegeaidnu (Båteng) Asfalt ja ja ja
Suveguolbbba (boligfelt) Grus nei nei ja

Strekning Luftjok -Austertana

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Merknad
Kvartsittveien Asfalt ja ja ja
Vei til skole/barnehage Asfalt ja ja ja
Høyholmveien Grus nei ja nei Gruses ved bevilgning

Strekningen Tanabru – Kaldbakknes

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Vinter Merknad
Moski Asfalt ja ja ja Boligfelt Rustefjelmba
Tanahus Asfalt ja ja ja
Masjokdalen Asfalt ja ja ja
Nordnesveien Grus nei ja ja
Garteriveien Grus nei ja ja
Nedkjøringer til isvei 
Rustefjelmba - Harrelv

Grus nei nei ja Brøytes med tilskudd fra SVV

Kaldbakknesveien Grus ja nei nei Gruses ved bevilgning
Gavesluftveien Grus ja nei nei Gruses ved bevilgning
Til linkstasjonen 
Maskevarri

Grus nei ja ja
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Ephorte 2012/570 Side 6

Alleknjarg/Polmak

Kom. vedlikehold
Veinavn Dekke Veilys Sommer Sommer Merknad 
Fielbmageaidnu Asfalt ja ja ja
Gáddegeaidnu Grus nei ja ja
Nedkjøringer til isveg Grus nei nei ja Brøytes med tilskudd fra SVV

Rustefjelbma – Vestertana

Kom. vedlikeholdVeinavn Dekke Veilys
Sommer Vinter

Merknad 

Leibosdalen Grus nei nei ja
Torhop kai Grus ja ja ja
Gargogeahcci Grus ja ja ja
Vei til kai Sjursjok Grus ja ja ja

5.2 Gang- og sykkelveier

Kom. vedlikeholdVeinavn Dekke Veilys
Sommer Vinter

Merknad 

Seida Asfalt ja ja ja

5.3 Jordbruksveier

Kommunalt vedlikeholdVei
Sommer Vinter

Merknad

Fra Fv 98 - Golggotjohka ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Fv 98 – Golgotjeakkit (gartneriveien) fra 
øverste husstand

ja nei Gruses etter behov/bevilgning

Fra Fv 98 – vestre Seida (sør for 
Mohkeveaijelva)

ja nei Gruses etter behov/bevilgning

Fra Søndre Luftjok – Gorzi ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Luftjok – Søndre Luftjok ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Fv 895 opp Polmakdalen ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra E6 – vester Skippagurra (Hedeguohppi) ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra E6 – Hillagurra moen ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Doaresluohkká – Bjellemyra (Sirma) ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Fv 890 – Austertana (gammel veien) ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Fv 98 – Mohkeveaildalen (linkstasjonen) ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra Fv 890 – Hana bru ja nei Gruses etter behov/bevilgning
Fra X Rv890 - Basavzi ja nei Gruses etter behov/bevilgning
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Ephorte 2012/570 Side 7

6 Veilys

6.1 Antall veilys
Kommunen har etter den siste oversikten fra Varanger kraft Nett AS ansvaret for drift og 
vedlikehold av 1042 veilys. Tallet bygger på telling for mange år siden og må oppdateres.
Flere av lysene er enkeltpunkt som har liten trafikksikkerhetsmessig betydning, men mer et 
trivselselement i bygdene.

6.2 Avregning
I dagen veilysavtale med Varanger Kraft nett (VKN) stipuleres forbruket ut fra en årlig brenntid, 
altså uten installerte målere. Kommunen betaler kun ett fastledd for samtlige veilys.
NVE har bestemt at det i fremtiden ikke blir tillatt å avregne energiforbruk på veilys uten at det 
er målt. Endringen innebærer at det må installeres en måler for hver veilyskrets og kommunene 
må betale et fastledd per måler. Veilysnettet må også separeres fra øvrig nett. Kostnader til 
ombygging av nettet for å tilfredsstille dette kravet tilligger gatelyseieren.
For Tana vil dette innbære at kommunen må dekke kostnadene med montering av målerskap og 
installasjon for hvert tilknytningspunkt og ombygging for å separere nettet. Hvorvidt det faktiske 
forbruket er høyere eller lavere enn det stipulerte gjenstår det å se.
Investeringskostnaden er av VKN stipulert til kr 1,6 mill, og alt skal være på plass innen 2017.

6.3 Energiforbruk
Det er et mål å redusere energiforbruket til gatelysene. Lysarmatur er til dels gamle, og med høyt 
forbruk. Nye armatur leveres med lavere strømstyrke og likevel bedre lysstyrke.  Ved å skifte 
disse ut vil forbruket reduseres.
LED teknologien er på vei inn når det gjelder gatelysarmatur, og prisen for disse er synkende. 
Investeringskostnaden er ennå veldig høy og i følge vår nettleverandør er teknologien ennå ikke 
tilpasset våre klimatiske forhold. Ved nyinvesteringer bør LED vurderes.

6.4 Drift av gatelys
Kommunen har ikke driftskontrakt med noen elektroentreprenør. Lysene kontrolleres visuelt hver 
høst og pærer skiftes hvis de ikke lyser. Ut over denne kontrollen har kommunen ikke oversikt 
over armaturene tilstand. Det er anbefalt å skifte pærer systematisk, på den måten vil også 
armaturer og koblinger bli kontrollert.

7 Skilt
Flere av veien i kommunen mangler veinavnskilt. Slike skilt vil gjøre det lettere for ukjente å 
finne fram til riktig adresse.
Det er også behov for å sette opp anvisningsskilt til for eksempel flerbrukshallen, helsesenteret 
og sameskolen. Statens vegvesen ønsker at det utarbeides en overordnet plan før det søkes om 
skiltoppsetting.
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8 Drift- og vedlikeholdsinstruks

8.1 Definisjoner
Drift

- Drift er en betegnelse på alle typer tiltak og arbeidsrutiner som er nødvendig for at en vei 
eller et veielement skal fungere som planlagt. 

- Driftsoppgaver har umiddelbar effekt for brukeren men resultatet av oppgaveløsningen 
har liten eller ingen restverdi.

Vedlikehold
- Vedlikehold er alle typer tiltak som er nødvendig for å opprettholde vegens fysiske og 

tekniske egenskaper på et fastsatt kvalitetsnivå. 
- Vedlikehold kan være reparasjon av skader planlagte periodiske tiltak. 
- Vedlikeholdsoppgaver gir langsiktige virkninger og påvirker levetiden til vegen.

8.2 Generell beskrivelse.

Hovedprosessen omfatter drift, vedlikehold og ettersyn/kontroll av følgende områder: 

1. Drenering

2. Veidekker

3. Installasjoner og spesielle arbeider. 
4. Bruer og stikkrenner.
5. Vinterarbeider. 
6. Vegbelysning. 
7. Trafikkskilt.
8. Grøntarealer.
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8.3 Vedlikeholdsstandard

8.3.1. Drenering (grøfter, kummer og rør)

Åpne grøfter - rensk, driftsoppgaver
Prosessen omfatter manuell og maskinell rensk av kanter og overvannsgrøfter, etterfølgende 
rengjøring samt eventuell opprydding og fjerning av masser. Arbeidet utføres periodisk.

Utløsende standard:
- Overvannsgrøfter skal renskes når dybden er mindre enn 30 cm, eller når de ikke 

oppfyller sin hensikt. Torvkanter som hindrer vannavrenning fra veien skal fjernes.

Stikkrenner og bekkeinntak.
Prosessen gjelder arbeider med inspeksjon, rensk og spyling av stikkrenner. Videre arbeider 
forbundet med inn- utløp, samt reparasjoner og utskiftinger av stikkrenner ut- og innløps 
konstruksjoner. Ved utskifting av stikkrenner bør rør diameter vurderes. Erosjonsskader bør 
repareres før ny vintersesong setter inn.

Utløsende standard:
- Vannet skal til enhver tid være sikret fritt inn- og utløp. 
- Stikkrenner skal skiftes ut/repareres ved sammenbrudd, ved fare for sammenbrudd, når 

rør har glidd fra hverandre eller når setninger har resultert i at vann blir stående i renna.
- Inspeksjon av stikkrenner og bekkelukking utføres alltid etter en flomsituasjon.

8.3.2. Veidekker
Grusdekker
Prosessen omfatter lapping, høvling, støvbinding og oppgrusing i forbindelse med drift og 
vedlikehold av grusdekker.

Utløsende standard for jevnhet:
- Når grusdekket blir tynnere enn 5 cm i hjulspor eller skuldre, skal det påføres knust 

grus.
- På veger med fartsgrense 50 km/t og høyere skal det lappes eller høvles innen 2 uker når 

hastigheten må senkes med mer enn 20 km/t i forhold til normal forsvarlig hastighet.
Hvis klimatiske forhold gjør at høvling ikke kan utføres innen tidsfristen, skal til taket 
utføres så snart forholdene tillater det.

- Grusdekket skal ha tverrfall på rettstrekninger og overhøyde i kurver som sikrer god 
vannavrenning.

Utløsende standard for støvforhold:
- Støvdemping settes i verk når en ikke ser bakenforliggende kjøretøy ved normal 

kjørehastighet eller ved oppstøving ved vær og vind.
- Tiltaket bør uansett gjennomføres før klager innkommer.
- På lite trafikkerte veger uten randbebyggelse og utenfor tettbebygde strøk kan kravet til 
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støvdemping reduseres noe.

Faste dekker
Det blir ikke satt standard krav for hver enkel prosess under faste dekker. De forskjellige 
arbeidsprosessene er delt inn i følgende grupper:

Drift av faste dekker
Prosessen omfatter reparasjon som følge av slitasje eller skade på faste vegdekker, så som 
lapping, forsegling eller lokale opprettinger. 

Utløsende standard:
- Hull som kan representere en fare for trafikanter og kjøretøyer, skal merkes omgående 

og repareres snarest og senest innen 1 uke.
- Hull som ikke er direkte trafikkfarlige, skal repareres senest i løpet av 4 uker.

Utløsende standard for sprekker:
- Sprekker som er over 10 mm brede, må fuges.

8.3.3. Installasjoner og spesielle arbeider
Reparasjon og vedlikehold av rekkverk.

Utløsende standard:
- Skadet rekkverk som kan representere trafikkfare, skal merkes omgående merkes og 

repareres innen 3 uker dersom de klimatiske forholdene tillater det.
- Knekt stolper skal skiftes ut og løse stolper skal festes senest innen 3 uke. Om vinteren 

må utbedring skje så snart det er praktisk mulig.
- Rekkverket skal utbedres når en utbøyning eller setning eller påkjørsel er trafikkfarlig.
- Høyden bør justeres når gjenværende høyde mellom kjørebanekanten og topp av skinne 

er mindre enn 50 cm.
- Avvik ut over standardens krav for utbøyning og høyde skal utbedres innen 6 måneder 

og helst før 10. oktober.

8.3.4 Bruer og stikkrenner/kulvert
Utbedring av vegbruer
Ved omfattende reparasjonsarbeider, for eks på bærende elementer, kan det bli aktuelt å stenge 
brua over lengre/kortere tid.

Utløsende standard:

- Utløsende standard for spor og jevnhet i kjørebane er den samme som for faste dekker.
- Fugebeslag må ikke ligge høyere enn teoretisk topp vegdekke (f.eks målt på rygg 

mellom hjulspor).
- Rekkverk skal ikke ha større utbøyning enn 10 cm. Skader på rekkverk som kan være 

farlige for fotgjengere og bilister, skal merkes umiddelbart og utbedres innen 1 uke.
- Ved mindre skade som medfører at brua må stenges, skal reparasjon være igangsatt i 

løpet av 1 dag og hvis det er praktisk mulig, skal trafikken settes på i løpet av 1 uke.
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8.3.5 Vinterarbeider
Brøyting

- Rådmannen styrer oppstartstidspunktet for første gangs brøyting hver vinter
- Brøyting iverksettes når snødybden er 10 cm tørr snø, eller 5 cm våt snø.
- Veiene skal være gjennombrøytet innen kl 07:00 på hverdager, og ferdig brøytet innen 

kl 08:00.
- På lørdager og helligdager skal veiene være gjennombrøytet innen kl 08:00, og ferdig 

brøytet innen kl 09:00.
- Ved stort snøfall/sterk vind prioriteres hovedveier og veier til ambulanse, brannvesen 

først.
- Gang- og sykkelveier/fortau brøytes parallelt med tilstøtende veier.
- Det skal ikke lagres snø i siktsoner i kryss og avkjørsler.
- Skilt skal rengjøres innen 1 døgn etter avsluttet brøyting/snøvær.

Strøing
- Strøing iverksettes så snart som mulig når det har blitt glatt, eller preventiv strøing når 

mildvær er meldt.

Høvling av is
- Høvling utføres i mildværsperioder.
- Før snøen går i oppløsning om våren skal issålen høvles ned.

Tining, merking og annet driftsarbeid
Prosessen omfatter alle arbeider med tining og oppstaking av stikkrenner, sluk og andre anlegg. 
Videre inngår merking før vinteren av stikkrenner og sluk, samt oppsetting og nedtaking av 
brøytestikk. Arbeidsprosessen kan deles i brøytestikk, tining og merking av stikkrenner og sluk.

Brøytestikk
- Settes opp for å angi ytterkant av vegbanen for brøytemannskapet, og for å fungere som 

optisk ledning under vanskelige kjøreforhold. Arbeidene bør være utført innen 10. 
oktober. Arbeidet kan utføres av den enkelte brøytentreprenør.

Tining av stikkrenner og sluk, vannavledning
- Oppgraving av innløp til veirør skal igangsettes i god tid før forventet vårløsning. Fra 

stikkrenner ledes vann ut til sidene i grøfter.

Merking av stikkrenner og sluk .

- Arbeidene skal utføres før vintersesongen setter inn, og senest innen 10.oktober. 
Nedtaking utføres så snart stikker lar seg løsne, etter/under vårløsningen.

8.3.6 Veibelysning
Veibelysningen er etablert av trafikksikkerhetsmessige årsaker og som generell 
trivselsfremmende tiltak.
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Reparasjon av lyspunkt
Hver høst etter at Varanger Kraft har slått på strømmen til lysene skal det sjekkes om lyspunkt 
fungerer. Mørke lyspunkt skal utbedres. Ved senere melding om punkt som ikke lyser settes de 
opp på en arbeidsliste og utbedres innen utgangen av påfølgende måned. 

Utløsende standard
- Enkeltpunkt bør utbedres i løpet av påfølgende måned.
- Hele lysserier skal utbedres innen 1 uke, eller så snart det er praktisk mulig av hensyn til 

tilgjengelig utstyr og entreprenør.

8.3.7 Trafikkskilt.
Prosessen omfatter levering, montering, inspeksjon og vedlikehold av skilt og kantstolper

Reparasjon og renhold av skilter og kantstolper
Om våren etter teleløsning skal skiltene systematisk kontrolleres. 

Utløsende standard:
- Skilt skal normalt kunne leses på 50 m avstand.
- Skilt som er synlig skjeve, skal utbedres i løpet av to måneder. Skilt som er borte eller 

ikke kan leses, skal utbedres senest i løpet av en uke, eller så snart skilt kan leveres. 
Skilt som har stor trafikksikkerhetsmessig betydning skal utbedre umiddelbart.

- Øvrige skilt som ikke tilfredsstiller kravene til lesbarhet, skal skiftes innen l. september.
- Skadede kantstolper skal utbedres etter brøytesesongen.

8.3.8 Grøntarealer
Prosessen omfatter klipping og rydding av grønt arealer, herunder reparasjon og gjødsling, samt 
i stand setting etter skader herunder ras og flom.
Arbeidsprosessen kan deles i plener og opparbeide grønt arealer, kantslått og krattrydding, 
vegskråninger og skjæringer.

Plener og opparbeidede grønt arealer.
Små maskiner kan få problemer med høyt gress, ved å klippe oftere kan man eliminere behovet 
for oppsamling og bortkjøring av gresset.

Utløsende standard for plener:
- Gresshøyde i sentrumsområde, trafikkøyer og rasteplasser skal ikke overstige 10 cm.

Kantslått og krattrydding:
Behovet er størst der grener fra store trær henger inn i siktesoner, og der det er tett 
bunnvegetasjon i sikte områder ved vegkryss o.1.
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Utløsende standard:
- Vegetasjon på gressarealer mellom bilvei og gang- og sykkelbaner skal ikke være 

høyere enn 50 cm.
- I foreskrevne frisiktsoner i innkurver og kryss skal gress- og kratthøyde ikke være

høyere enn 50 cm over kjørebanen.
- Vegetasjonen skal ikke redusere sikt i kryss eller sikt til skilt.
- Der vegetasjonen forventes å bli over 50 cm, skal det klippes en gang pr år.

8.3.8 Rasteplasser/toalett
I sommermånedene skal rasteplasser ettersees og toalett rengjøres systematisk. Toalett holdes 
avstengt om vinteren.

9 Finansiering

9.1 Investering
For at et tiltak på eksisterende veier skal kunne bli betegnet investering må det medføre 
standardheving, for eksempel fra grusdekke til asfalt eller økning av bæreevnen. Bygging av 
nye veier er alltid investering. Tiltakene kan utføres som entrepriser eller i egenregi, eller som 
kombinasjon av disse.

9.2 Drift
Løpende driftsoppgaver som brøyting, grusing, lapping av asfalt, grøfting, fornying av 
stikkrenner, drift av gatelys etc. må budsjetteres i driftsbudsjettet. 

Oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdsinstruksen avhenger av størrelsen på de årlige 
bevilgningene til veiformål.
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10. Handlingsplan
De fleste av tiltakene er ikke prosjektert og derfor er summene ikke eksakte.
Tiltakene iverksettes i henhold til planen i forhold til bevilget beløp til veiformål.

10.1 Investeringer
Pri Vei/tiltak Sum Kommentar
1 Maskevarreveien - fortau 70 000 Trafikksikkerhetstiltak som har fått tildelt 

kr 267 000 i trafikksikkerhetsmidler. 
Egenandelen er kr 70 000. Egen kalkyle.

2 Bibliotekveien – eventuell 
omlegging og asfaltering

175 000 Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.

3 Jeagilguolbba - asfalt 90 000 Nye PU boliger tas i bruk høsten 2012. 
Veien bør asfalteres for å redusere 
støvplagen. Overslag ut fra asfaltpriser i 
2011.

4 Doaresluohkká – rekkverk 75 000 Rekkverk i svingen i bakken. Sirma 
bygdelag har bedt om at dette tiltaket 
gjennomføres. Prisoverslag.

5 Utarbeide skiltplan Tanabru Overordnet plan for infoskilting Tanabru

6 Merking kommunale veier 100 000 Skilt, stolper, fundament for merking av 
kommunale veier som har fått navn i 
2012.

7 Internatplassen - asfaltering 225 000 Adkomst til skolen/rundkjøring for buss.
Overslag i forhold til asfaltpriser i 2011.

8 Masjokdalen – bæreevne Punktutbedringer og overvannsgrøfter

9 Luftjokdalen – asfalt 600 000 Asfaltering videre fra kryss 
v/caravanklubb, 1 km med bredde 3,5 
meter.

10 Nordnesveien – asfalt 500 000 Grøfting, bærelag og asfalt
Overslag ut fra asfaltpriser i 2011.

11 Gáddegeaidnu - asfalt 100 000 Overslag ut fra asfaltpriser i 2011

12 Gatelys – etablering av 
målepunkt og ombygging av 
nett.

1 600 000 Tiltaket må gjennomføres innen 2017.
Foreløpig kostnadsoverslag fra VKN.
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13 Gatelys – utskifting til 
energibesparende armaturer

Ikke kalkulert.

14 Ny vei i industriområdet Gjennomføres etter at reguleringsplanen 
er vedtatt. Kalkuleres når veitrase er 
vedtatt.

10.2 Driftstiltak
Pri Vei/tiltak Sum Kommentar
1 Grusing av jordbruksveier 100 000

2 Reasfaltering 50 000 Gjennomføres samtidig som øvrig 
asfaltarbeid.
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Vedlegg

Nærmere beskrivelse av jordbruksveier

Vei fra X Fv 98 til Golggotjohka
Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Vei lengde totalt: 1,8 km
Vei lengde jordbruksformål: 1,6 km
Veidekke: Grus 
Veibredde: 3 m
Stikkrenner:  Ingen
Bru: l stk med armert betongplate støpt på DIP bjelker
Grøfter: Delvis, mye vegetasjonsvekst mot veiskulder
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne.
Jordbrukseiendommer: Ja, store jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdsbruk 
Merknader: Eksisterende rekkverk er av planker og bør snarest skiftes til 

rekkverk av stål. Det er et relativt høyt fall ned i elva, så 
utforkjøring på brua kan føre til en alvorlig ulykke.

Vei fra X Fv98 til Golggotjeakkit (gartneriveien) fra øverste husstand
Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Vei lengde totalt: 2,1 km
Vei lengde jordbruksformål: 0,9 km
Veidekke: Grus, ok standard, lite hullet
Veibredde: 3 – 3,5 m
Stikkrenner: Ingen
Grøfter: Delvis, mye vegetasjonsvekst
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne.
Jordbrukseiendommer: Ja, jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdbruk 
Merknader: Ikke behov for standardhevning

Vei fra X Fv98 - vestre Seida (sør for Mohkeveaijelva)
Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk
Veilengde totalt: ca 0,9 km
Veilengde jordbruksformål: ca 0,35 km
Veidekke: Grus i hjulspor, for øvrig er veg dekke befengt med vegetasjon 
Veibredde: Ca 2,5 m
Stikkrenner: Generell
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Grøfter: 
Skilting:
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneiere
Jordbrukseiendommer: Ja, flere eiendommer som høstes
Merknader: Ikke behov for standardhevning

Vei til Gorzi fra søndre Luftjok
Veiformål: Jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk
Veilengde totalt: Ca 1 km
Veilengde jordbruksformål: Ca 1 km
Veidekke: Grus/sand
Vei bredde: 2,5 – 3 m
Stikkrenner: Ingen
Bru: 1 stk over Luftjok
Grøfter: Delvis
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Vedlikeholdes av grunneierne.
Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes tilknyttet flere bruk. 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra Luftjok til søndre Luftjok
Veiformål: Jordbruksvei.
Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk
Veilengde totalt: 1,1 km
Veilengde jordbruksformål: 1,1 km
Veidekke: Grus
Veibredde: Ca 3 m
Stikkrenner: Antall 2 stk.
Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter.
Fartsgrense: Generell.
Øvrig skilting: Ingen.
Vedlikehold: Vedlikeholdes av grunneierne
Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes. 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra X Fv895 opp Polmakdalen 
Veiformå1: Antatt opparbeidet som bygde vei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Veilengde totalt: 5,4 km
Veilengde jordbruksformål: 2,8 km (skogsvei)
Veidekke: Grus med stedvis sand, veien fremtrer stedvis hullet
Veibredde: 3,5 - 4 m
Stikkrenner: Antall 5 stk.
Grøfter: Ja, noe vegetasjonsvekst, stedvis mangler grøfter mot langsgående 
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bakkekant 
Fartsgrense: 50 km/t
Øvrig skilting: Skilt 146 sauer
Vedlikehold: Kommunalt, kun sommer
Jordbrukseiendommer: Ja, store eiendommer som høstes av ulike bruk
Merknader: Minimalt slitelag av grus, bør stedvis forsterkes med grusmasser. 

Behov for grøfting av enkelte strekninger.

Vei fra X E6 til vestre Skiippagurra (Hedeguohppi)
Veiformål: Opprinnelig opparbeidet som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk, adkomst område for 
Skiippagurrafestivalen
Veilengde totalt: ca. 1 km
Veilengde jordbruksformål: ca 1 km
Veidekke: Grus 
Veibredde: 3,5 - 4 m
Stikkrenner: Antall 2 stk.
Grøfter: Ja
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Kommunalt sommervedlikehold
Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes, veien er også transportvei for 

innhøsting av eiendommer vest for E6.
Merknader: 

Vei fra X E6 til Hillagurra moen (Brunvoll)
Veiformål: Antatt opprinnelig opparbeidet som jordbruksvei 
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenntrafikk
Veilengde totalt. 1,7 km
Veilengde jordbruksformål: 1,7 km
Veidekke: Grus, stedvis sand
Veibredde: varierende 3 - 3,5 m
Stikkrenner. Antall 1 stk.
Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter, vegetasjonsvekst. 
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: 202 vikeplikt, 320 akseltrykkgrense, 146 dyr (sau) 
Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien 
Jordeiendommer: Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk. 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra boligfelt Sirma til Bjellemyra
Veiformål: Antatt bygd som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport
Veilengde totalt: 1,8 km 
Veilengde jordbruksformål: 1,8 km
Veibredde: 3 m
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Vegdekke: Sand blandet grus, ujevn vegbane 
Stikkrenner: Antall 3 stk
Grøfter: Ja 
Fartsgrense: 30 km/t
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Opprustet i 2010 av kommunen 
Jordeiendommer: Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk. 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra X Fv890 til Austertana (gammelveien)
Veiformål: Antatt bygd som bygdevei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport
Veilengde totalt:   km 
Veilengde jordbruksformål:   km
Veibredde: 3-4 m
Vegdekke: Sand blandet grus, ujevn vegbane 
Stikkrenner:
Grøfter: Ja, stedvis vegetasjonsvekst
Fartsgrense: Generell
Øvrig skilting: Ingen
Vedlikehold: Ingen vedlikehold 
Jordeiendommer: Ja? 
Merknader: Ikke behov for standard hevning.

Vei fra Rv 890 til Hana bru Nordre Luftjok
Veiformål: Antatt bygd som bygde- og jordbruksvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig trafikk
Veilengde totalt: 8,6 km
Veidekke: Grus, noe hullet hardt slitelag
Veibredde: ca 4 m
Stikkrenner: 22 stk.
Kulvert: 1 stk, mangler rekkverk
Bru: 1 stk dimensjonert trebru på DIP bjelker av stål
Grøfter: Ja, enkelte områder med vegetasjons vekst
Fartsgrense: 60 km/t
Øvrig skilting: 202 vikeplikt, nr. 102 farlig sving
Vedlikehold: Kommunal sommer/vinter.
Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes tilknyttet flere store gårdsbruk 
Merknader: Kulvert mangler rekkverk og må i stand settes. Setninger i 

vegbanen over noen stikkrenner. 5 stk. stikkrenner halvfull av 
grus- og jordmasser. En renne deformert bør utskiftes. Veien har 
en del allmenn- og offentlig trafikk slik at fast dekke bør vurderes 
på sikt. Bru over Hana må istandsettes med lengre og kraftigere 
rekkverk.
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Ephorte 2012/570 Side 20

Fra X Rv890 - Basavzi
Veiformål: Antatt bygd som kommunal anleggsvei
Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk
Veilengde totalt: 0,6 km
Veilengde jordbruksformål: ca 0,4 km
Veidekke: Grus
Veibredde: Ca 2,5 – 3 m
Stikkrenner:  Ingen
Grøfter:  Delvis, gjengrodde grøfter med vegetasjonsvekst, gress/småbjørk 
Skilting:  Ingen
Vedlikehold: Kommunalt, sommertid
Jordbrukseiendommer: Ja, en eiendom som høstes
Merknader: Ikke behov for standardhevning
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143

Arkivsaksnr: 2010/2382-3

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 47/2012 15.03.2012
Kommunestyret 29.03.2012

Høringsdokument - Planstrategi for Tana kommune 2012-2015

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 sendes utkast til planstrategi for Tana kommune 
2012-2015 ut til høring med høringsfrist 1. mai 2012. 

Saksopplysninger
Nytt i plan- og bygningsloven av 2008 er krav om kommunal planstrategi. Planstrategi er et 
politisk verktøy for å prioritere planoppgaver i kommunen i perioden 2012-2015 for å 
imøtekomme kommunens behov. Et viktig formål med planstrategien er å styrke den politiske 
styringen over hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Det skal også gi bedre og mer 
systematisk vurdering av hvilke behov kommunen har for planer for å møte utfordringer, eget 
behov, planlegging i nabokommuner og fylket.

Gjennom vedtaket av planstrategi skal det nye kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen 
eller -delplaner helt eller deler skal revideres. Planstrategien skal vedtas senest ett år etter 
konstituering av kommunestyret.

Utarbeidelse av planstrategi gir også en arena for interkommunal og regional samhandling mht. 
å løse planoppgaver. 

Den kommunale planstrategien er ikke en kommunal plan. Følgelig skal strategien ikke ta 
stilling til mål og strategier, men drøfte utviklingstrekk og behov i kommunen som grunnlag for 
å vurdere planbehov. Planstrategien er kun retningsgivende og det kan ikke fremmes innsigelse 
mot denne.
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Lovbestemmelsen i plan- og bygningsloven (pbl): 

Kommunen har en samrådningsplikt med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organer. 
Dette skal også bidra til å avklare behov for å avklare planbehov utover kommunegrensene.

Loven sier at det bør legges opp til bred medvirkning og diskusjon før planstrategien vedtas i 
kommunestyret. Forslag til vedtak skal gjøres offentlig i minst 30 dager før vedtak. Kommunen 
vurderer selv behov for medvirkning utover lovens bestemmelser. 

Kommunal planstrategi og kommuneplanlegging
Gjennom vedtaket av planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt 
eller delvis skal revideres. I tillegg skal det også tas stilling til behov for andre planer i 
kommunen.  Dette vises i følgende figur:

Denne løsningen innebærer at dersom kommuneplanen skal helt eller delvis revideres, så må det 
etter vedtak av planstrategi utarbeides og vedtas et planprogram for kommuneplanarbeidet. Slik 

§ 10-1. Kommunal planstrategi

       Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden. 

       Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

       Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler 
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

       Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 
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endring kan være ny boligpolitikk, næringspolitikk eller nye innsatsområder. Planprogrammet 
danner rammen for revisjonsarbeidet videre. 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
Etter plan- og bygningslovens kapittel 6 skal kommunene skal ta hensyn til nasjonale 
forventninger til kommunal og regional planlegging. I tillegg skal kommunen etter kapittel 7 
legge til grunn fylkeskommunens planstrategi for eget planarbeid. 

Nasjonale forventninger til planleggingen skal bidra til at viktige utfordringer i samfunnet tas 
opp i planleggingen. Forventningene vil være retningsgivende men ikke bestemmende og tar 
sikte på å ivareta nasjonale interesser og nasjonal politikk. Den nasjonale forventningen er også 
ment å bidra til at planleggingen blir mer målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig.  
Regjeringens forventninger er sortert under følgende kapitteloverskrifter:

 Klima og energi
 By- og tettstedsutvikling
 Samferdsel og infrastruktur
 Verdiskaping og næringsutvikling
 Natur, kulturmiljø og landskap
 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Regionale føringer/regional planstrategi:
Finnmark fylkeskommune utarbeider parallelt med kommunene en regional planstrategi som 
blir det viktigste styringsdokumentet for regional utvikling og politikk denne valgperioden. 
Fylkestinget vedtok i juni i år følgende satsingsområder for regional planstrategi som det skal 
jobbes overordnet og systematisk med denne høsten:

 Infrastruktur og kommunikasjon
 Næringsutvikling og verdiskapning
 Kompetanse og forskning
 Kultur, aktivitet og stedsutvikling
 Folkehelse og universell utforming
 Vekst og vern

Vurdering
Planstrategien kan også slås sammen med og være en del av oppstarten med kommuneplanen. 
Planprogram for kommuneplanen (§ 11-13) og planstrategi slås da sammen. Arbeidet med 
planstrategien vil da være en del av selve revisjonen av kommuneplanen. 

Fordelen er at en kan komme raskere i gang med revidering av kommuneplanen. Planprogram 
stiller større krav til medvirkning enn planstrategi og arbeidet med planstrategi vil derfor være 
mer krevende og kreve mer forarbeid enn bare planstrategi. Det kan passe der situasjonen er 
forholdsvis oversiktlig og der det vil være viktig med bred medvirkning i en tidlig fase. Å vedta 
en planstrategi først kan virke mer strukturerende og mer klargjøring i forhold til hvilke planer 
som skal utarbeides eller revideres. Administrasjonen har lagt opp til utarbeidelse av 
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planprogram for revidering av arealdelen til kommuneplanen. Det fremmes som en egen sak 
etter/samtidig som vedtak om planstrategi.

Når det gjelder medvirkning så anbefaler plan- og bygningsloven at det legges opp til en bred 
medvirkning i forbindelse med utarbeidelse og vedtak av planstrategien. Administrasjonen er av 
den oppfatning av at det ikke er større behov for å revidere kommuneplanens samfunnsdel, men 
nødvendig å revidere arealdelen. 

Interessen omkring befolkningens medvirkning har en tendens til å falle i takt med 
tidsperspektivet på planprosessen. I lange planprosesser er det en tendens til at det bare er 
”superaktivister” som deltar på slutten av prosessene. Deltakelsen er vanligvis størst i 
begynnelsen og avtas når det har gått en del tid. Med krav om planstrategi og planprogrammer 
vil det gå forholdsvis lang tid fra utkast til planstrategi foreligger til at det foreligger en reell 
deltakelses- og påvirkningsmulighet i forbindelse med kommuneplanarbeidet. En tidlig 
deltakelse kan medføre at en ikke raskt ser verdien/nytten av å ha bidratt tidlig. 
Administrasjonen tilrår derfor at en legger seg på minimumsbestemmelsen mht. medvirkning 
gjennom å sende ut utkast til planstrategi til statlige og regionale organer og nabokommuner for 
uttalelse og innspill med høringsfrist 1. mai. Det gir muligheter til å vedta planstrategien før i 
kommunestyret i juni 2012.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 231

Arkivsaksnr: 2011/2798-2

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 49/2012 15.03.2012
Kommunestyret 29.03.2012

Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven og gebyrregulativ for plan-
og byggesaker 2012

Vedlegg
1 Gebyrregulativ bygge- og plansaker 2012
2 Gebyrer plan-, kart- og eiendomsinformasjon 2012
3 Innfestingssum og kjøp av tomt 2012

Rådmannens forslag til vedtak
1) Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling etter 

plan- og bygningsloven, datert 30.01.2012, og vedtar samtidig at gebyrregulativet for 
saker etter plan- og bygningsloven vedtatt av kommunestyret 15.12.2011, videreføres 
med hjemmel i denne forskriften.

2) Kommunestyret vedtar endringer i gebyrregulativet av 15.12.2011 slik det framgår av 
vedlagte dokumenter for følgende gebyrområder:

a) Gebyrer for bygge- og plansaker punkt 3.3.3 2) Boliggarasje, uthus og naust
b) Gebyrer for plan-, kart- og eiendomsinformasjon 
c) Innfestingssum og kjøp av tomt 

Saksopplysninger
Formannskapet og kommunestyret skal i denne saken ta stilling til forslag om forskrift for gebyr 
for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, og til forslag om revisjoner i gebyrregulativet 
vedtatt 15.12.2011.
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Forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven
Hjemmelen til å kreve inn gebyrer for arbeid etter plan- og bygningsloven er nedfelt i § 33-1. 
Den sier at gebyrene skal vedtas av kommunestyret som en forskrift. Dette er formelt sett ikke 
gjort. Gebyrregulativet fra tida med den tidligere plan- og bygningsloven har blitt videreført 
gjennom revisjoner tilpasset den nye loven, men ikke behandlet som forskrift. Det er viktig at 
kommunen bringer dette formelt i orden.

Lovteksten er:

”Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om 
tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller 
forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret 
skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. (…)”

Hovedprinsippet for gebyrberegningen er selvkost. Kommunen kan ikke ta mer betalt for 
tjenestene enn utgiftene til tjenesten. Samtidig er kommunen ikke pålagt full 
kostnadsinndekning gjennom gebyrene.

Selvkostregnskapet for 2010 viser følgende inndekking, der også tid brukt på ”ikke-gebyrlagt” 
informasjons- og veiledningsarbeid er tatt med:
Funksjon 301 Plansaksbehandling                                                           19 %
Funksjon 302 Byggesaksbehandling, fradeling og seksjonering              30 %
Funksjon 303 Kart og oppmåling                                                            36 %
Som oversikten viser, subsidierer kommunen saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. 
Rådmannen mener dette er i tråd med de politiske signalene om at gebyrene ikke skal være for 
høye. Det ble derfor ikke lagt opp til store endringer i gebyrsatsene under budsjettbehandlingen i 
desember 2011.

Forvaltningslovens kap. VII gir bestemmelsene for utarbeiding av forskifter. Kommunen må 
påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det er vanlig at en forskriftssak 
forhåndsvarsles og legges ut til offentlig ettersyn før forskriften blir vedtatt. På bakgrunn av 
dette har forslaget til forskrift sammen med gebyrregulativet, vært på høring i perioden 27.01. –
01.03.2012. Det har ikke kommet noen merknader til forskriftsforslaget.

Revisjon av gebyrregulativet
Etter behandlingen av budsjettet og gebyrregulativet i desember 2011 ble det avdekket at enkelte 
endringer som ble gjennomført i løpet av 2011, ikke var kommet med i regulativet som ble 
vedtatt 15.12.2011. Samtidig er det påløpt ytterligere kostnader i utbyggingen av 
Sieiddájohguolbba boligfelt, som skal belastes tomtesøkerne gjennom innfestingssummen for 
feltet. Erfaringen med byggesaker knyttet til boliggarasje, uthus og naust over 70 kvm (punkt 
3.3.3.2), tilsier også en økning av disse gebyrene for å skille dem fra saker tiltakshaver selv kan 
forestå, punkt 3.3.2. 

På bakgrunn av disse endringene fremmes tre deler av gebyrregulativet for ny behandling. I 
vedleggene framgår endringene i rødt.

Vurdering
Det er svært viktig at kommunen overholder formelle lovkrav. Samtidig er det helt avgjørende at 
gebyrregulativet er oppdatert i forhold til gebyrene en kan kreve inn for å sikre 
inntektsgrunnlaget til kommunen. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen innstillingen.
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2012

INKL MVA

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven

3.1 PLANSAKER  (Kap 12)

3.1.1 Generelle bestemmelser
Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av:

 - Forslag til private reguleringsplaner, detaljreguleringer, etter § 12-11, jf. § 12-3

 - Forslag fra private om endring av reguleringsplan etter § 12-14, jfr § 12-3 

 - Planforslag fra andre sektormyndigheter.

NB! Kommunen dekker ikke kostnadene med andre fagmyndigheters arbeid med planforslaget

Følgende er fritatt for gebyr
Planer vedr. vernehensyn, fri,- frilufts,- landbruks,- fellesområder, kommunale anlegg og

byggeområder, allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder.

3.1.2 Betaling av gebyr
 - Skal være innbetalt før saken legges fram til 1.gangs behandling

 - Belastes forslagstiller, uansett antall eiere i planområdet.

 - Skal betales selv om forslagsstilleren trekker saken.

3.1.3 Reguleringsplaner 

Behandlingsgebyr Kr 12 000,00    
Tillegg for arealets størrelse:

For areal inntil 5000 kvm
  
betales Pr kvm Kr 1,20             

For arealer over 5000 kvm og  et tillegg på Pr kvm Kr 0,60             
Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr på Pr Punkt Kr 1 000,00      

3.1.4 Endringer, mindre endringer og små endringer i gjeldende reguleringsplan etter § 12-14

Behandlingsgebyr:   

Mindre endringer og utfyllinger, jf. § 12-14 2.avsnitt, 1.ledd Kr 8 000,00      
Små endringer, jf. § 12-14 2.avsnitt, 2.ledd Kr 4 000,00      

3.1.5 Maksimumsgebyr

Maksimumsgebyr for behandling av reguleringsplaner  Kr 40 000,00    

3.1.6 Konsekvensutredninger (KU)

For behandling av konsekvensutredninger med tilhørende planprogram, betales et gebyr tilsvarende 40%

av satsen for behandlingen av den tilhørende reguleringsplanen.

3.2 SØKNAD OM DISPENSASJON  (PBL § 19-1)
Krever ikke høring Kr 1 250,00      
Krever høring Kr 2 600,00      

Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift vedtatt av Tana kommunestyre xx.xx 
hjemlet i § 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008.

BYGGE- OG PLANSAKER
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Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift vedtatt av Tana kommunestyre xx.xx 
hjemlet i § 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008.

BYGGE- OG PLANSAKER

3.3 TILTAKSAKER (BYGG OG ANLEGG) (PBL Kap 20)

3.3.0 Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse betales det ikke gebyr for (pbl 20-3)

3.3.1 Rabatt

Søknad og melding som sendes kommunen som e-byggesak gis 20% reduksjon i gebyr. Redusert

gebyr forutsetter at søknaden er komplett og kan tas til behandling og avgjøres ut fra mottatt

dokumentasjon.

3.3.2 Tiltak som kan foreståes av tiltakshaver (pbl § 20-2)

A Kr 2 500,00      
B Kr 2 500,00      
C Kr 2 500,00      

Kr 1 460,00      

Tiltak som krever ansvarlig søker (pbl § 20-1)

3.3.3 Oppføring av bygning, konstruksjoner eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav a)

1. Boligbygging, kode 110-169 

Tiltaksklasse 1: Kr 6 460,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 8 390,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 10 920,00    

Gebyret gjelder også bolig i annen bygningstype og kommer da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning

2. Boliggarasje, uthus og naust kode 170-189

Bygning med bruksareal større en 70 m2

Tiltaksklasse 1: Kr 3 000,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 3 200,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 3 500,00      

Når garasje/uthus med mer søkes samtidig med boligen gis 50 % redusert gebyr for garasjen m/mer

3. Industri- og lagerbygning, kode 210-299 

Samferdsels- og kommunikasjonsbygning kode 410-499

Tiltaksklasse 1: Kr 5 560,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 8 340,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 13 900,00    

For rene lagerbygninger o.l (kode 239, 231)  i tiltaksklasse 1 og 2, skal det betales halvt gebyr.

For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr.

4. Kontorer og forretningsbygg, kode 310-399 
Kultur og forskningsbygning kode 610-699

Tiltaksklasse 1: Kr 8 340,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 16 690,00    
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 34 690,00    

Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl § 20-2 a,  jf SAK § 3-1

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, pbl § 20-2 b, jf SAK § 3-2

Midlertidige bygninger, konstruksjoner el. anlegg, pbl § 20-2 c

Dersom søknaden er ufullstendig, mangelfull eller ikke kan foreståes av tiltakshaver og krever 

ansvarlige foretak, betales et gebyr på
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Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift vedtatt av Tana kommunestyre xx.xx 
hjemlet i § 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008.

BYGGE- OG PLANSAKER

5. Hotell og restaurantbygning, kode 510-599

Helsebygning kode 710-799 

Fengsel og beredskapsbygning, kode 810-899

Tiltaksklasse 1: Kr 9 670,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 20 790,00    
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 69 520,00    

 

3.3.4 Tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel: 

bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 a), 

og vesentlige endringer-reparasjoneav tiltak nevnt under a (pbl § 20-1 b)

For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller til,- på,- eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende

bygning, det skal her betales gebyr som for ny bygning

Tiltaksklasse 1: Kr 2 780,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 4 180,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 6 960,00      

3.3.5 Fasadeendring mv (pbl § 20-1 c)

Tiltaksklasse 1: Kr 1 400,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 2 090,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 2 780,00      

3.3.6 Bruksendring mv (pbl § 20-1 d)

A Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner mv: Kr 2 500,00      
B Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i pkt A, betales aktuelt gebyr for 

endringene som nevnt ovenfor, samt for tiltak etter pbl § 20-1 bokstav e, f og g.

3.3.7 Riving av bygning, konstruksjon, eller anlegg 

(pbl § 20-1 e)

Gebyrer beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 2 500,00      

3.3.8 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske

installasjoner og lignende (pbl § 20-1 f)

For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak.

Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand

Minstegebyr Kr 2 500,00      

3.3.9 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv 

(pbl § 20-1 g)

For sammenføyning av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må fraflyttes midlertidig

eller permanent, skal det i tillegg til gebyr for evt. ombyningsarbeider, betales Kr 1 460,00      

3.3.10 Oppføring av innhenging mot veg, skilt eller reklameinnretning  
(pbl § 20-1 h og i) 

A Innhegning Kr 1 460,00      
B Skilt/ reklame (pbl § 20-1 i) uten godkjent plan: første skilt Kr 1 460,00      
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Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift vedtatt av Tana kommunestyre xx.xx 
hjemlet i § 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008.

BYGGE- OG PLANSAKER

C Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt Kr 730,00         
 

Hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt gebyr for

første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene. 

Hvor tiltaket er i klasse 2 eller 3 skal det betales etter brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand.

Minstegebyr Kr 2 910,00      

3.3.11 Opprettelse av grunneiendom, anleggseiendom, jordsameie, festegrunn og arealoverføring (pbl § 20-1 m)  
(pbl § 20-1 m) 

1. Søknad i regulert område  
A Samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan Kr 1 090,00      
B Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt  

1. byggetomt Kr 2 170,00      
2. andre formål Kr 1 090,00      

2. Søknad i uregulert område Kr 2 170,00      
Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg til gebyr etter pkt. 3.4 betales

3.3.12 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1 k)  
Tiltaksklasse 1: Kr 4 260,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 6 090,00      
Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr Kr 9 150,00      

 
3.3.13 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass (pbl 20-1 l)  

Tiltaksklasse 1: Kr 1 460,00      
Tiltaksklasse 2: Kr 2 170,00      
Tiltaksklasse 3 skal beregnes etter brukte timeverk Minstegebyr Kr 4 350,00      

3.4 FORHÅNDSKONFERANSE (PBL §21-1)

Kr 1 460,00      

3.5 GODKJENNING AV FORETAK OG FORETAK FOR ANSVARSRETT (PBL KAP. 22 OG 23)

 Behandling av én søknad:

A Kr 2 000,00      
Søknad om ny lokal godkjenning Kr 1 500,00      

B Kr 2 000,00      
C Kr 620,00         

 
3.6 ENDRINGER I FORHOLD TIL GITT TILLATELSE ELLER REGISTRERT SØKNAD

1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling Kr 2 170,00      
2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling ( endring av foretak med mer) Kr 730,00         
Avviksbehandling, pr avvik Kr 730,00         

Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse, skal det

tas gebyr på Kr 1 220,00      

Første gangs søknad om lokal godkjenning av foretak 

Ansvarsrett for bygg eller anlegg, pr foretak

Søknad om personlig godkjenning

Forberedt forhåndskonferanse etter pbl § 21-1, jf SAK § 6-1
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PLAN-, KART- OG EIENDOMSINFORMASJON

SATSER ØKN SATSER

Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift hjemlet 2010 I % 2012

i plan og bygningsloven § 33-1. EKS MVA EKS MVA

Takstpakke 900,00              

Meglerpakke 1 140,00           

Eiendomsinformasjon 120,00              

Skattetakst 72,00                

Grunnkart 228,00              

Grunnkart: Selvbetjening fra internett       Gratis

A3 Kart i målestokk 1:1000 - 100.000, svart/hvit Kr 120,00            250,00              

A3 Kart i målestokk 1:1000 - 100.000, farge Kr 180,00            300,00              

Bygningstegninger 264,00              

Brukstillatelse og ferdigattest 264,00              

Gjeldende arealplaner med bestemmelser 300,00              

Innsendte arealplaner 300,00              

Tilknytning til offentlig vann og kloakk 120,00              

Kommunale avgifter og gebyrer 78,00                

Legalpant 114,00              

Naboliste 192,00              

UTSKRIFT AV DIVERSE KART

A2
Svart/ hvitt

250,00            28,5 % 321,00              

A2 Farge 380,00            28,5 % 488,00              

A1 Svart/ hvitt 500,00            28,5 % 643,00              

A1 Farge 760,00            28,5 % 977,00              

A0 Svart/ hvitt 100,00            28,5 % 129,00              

A0 Farge 1 520,00         28,5 % 1 953,00           

Eiendommer skal betale årsgebyrer for vann og avløp i henhold til For vann- og avløpsgebyrer beregnes en minstepris for Eiendommer som har godkjent vannmåler, skal betale årsgebyr for vann 14.  Behandling av delingstillatelse, søknad om bortfeste og  Forutsetning er at det finnes tilfredstillende målebrev. Hvis naboer 6.  Kart- og delingsforretning, større sammenhengende   Hvis kommunens oppmålingsmyndighet er skyld i at midlertidig  9.   Ajourført gjenpart av målebrev betales med 10 % av  For kontroll med arbeider 3.   Mindre byggearbeider på boligeiendom                                                                       
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Vedlegg 2: 
Revidert gebyrregulativ for 2012 
 

INNFESTINGSSUM:         2011 Økn. % 2012 
Prisene er pr m2 tomtestørrelse 

    
      

  
      

      

Offentlige formål (Tana bru sentrum og Sieiddájohguolbba) 
 

      78,73  4 %       81,88  
Forretningstomter 

     
      78,73  4 %       81,88  

Industriareal 
     

      50,74  4 %       52,77  
Konsentrert bebyggelse (FK 4 og Sieiddájohguolbba boligfelt) 

 
      78,73  4 %       81,88  

  
      

      

Enebolig 
      

      

Diddi- og Luossageaidnu (Sieiddájohguolbba boligfelt) 
  

           
68,23  4 %       70,96  

Nytt felt (Sieiddájohguolbba 
boligfelt) 

    

        
189,03  4 %     196,59  

Området ved flerbrukssenteret 
    

        
211,40  4 %     219,86  

Kommunale boligfelt i Austertana, Båteng og Polmak 
  

 0,-    0,- 
                    

  
        

  
Gebyret som gjaldt på tidspunktet for tomtetildeling skal legges til grunn for innkreving av innfestningssum.   
  

        
  

                    

KJØP AV FESTET KOMMUNAL TOMT 
    

  
Boligtomt   Pr  m2 Kr             26,00  4 %       27,00  
Forretning 

 

Pr  m2 Kr 

   
      52,00  4 %       54,00  

Industi 

 

Pr  m2 Kr 

   
      52,00  4 %       54,00  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 231

Arkivsaksnr: 2011/2875-3

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 50/2012 15.03.2012

Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker

Vedlegg
1 Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra 1.1.2012

Rådmannens forslag til vedtak

Delingssaker etter jordloven;

Formålet samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel,
behandlingsgebyr kr 1 000,-

Formålet samsvarer ikke med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel,
behandlingsgebyr kr 2 000,-.

Konsesjonssøknader:

behandlingsgebyr kr 2 000,-.

Saksopplysninger
Statens landbruksforvaltning har vedtatt ny forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og 
delingssaker. Den nye forskriften avløser forskrift av 29.12.1993, og gjelder fra 01.01.2012. 

I forskriften av 1993 var det fastlagt følgende gebyrer:

 Søknader om konsesjon
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3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum og 2 promille av det 
overskytende beløpet. Minimumsgebyret var 750 kroner (fra 01.08.1997).

 Søknader om delingssamtykke etter jordlovens § 12 
750 kroner (fra 01.08.1997).

Statens landbruksforvaltning har lagt til grunn en ny beregningsmetode i den nye forskriften. 
Gebyrene er forsøkt fastlagt ut fra kostnader ved behandlingen i stedet for størrelsen på 
kjøpesummen som var avgjørende for konsesjonsgebyret etter den gamle forskriften. Før den 
nye forskriften ble vedtatt, hadde Statens landbruksforvaltning innhentet opplysninger fra 17 
kommuner om tidsbruk ved konsesjons- og delingssaker. I tillegg er det gjennomført høring. 
Gebyrsatsene har ikke vært justert siden 1997. Statens landbruksforvaltning skriver nå at de tar 
sikte på å justere gebyrsatsene regelmessig, for eksempel hvert femte år. 

I den nye forskriften har Statens landbruksforvaltning fastsatt maksimalsatser (§ 2). Dette er 
følgende:

 Søknader om konsesjon – 5.000 kroner
Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt, skal det ikke 
betales gebyr.

 Søknader om delingssamtykke etter jordlovens § 12 – 2.000 kroner
Hvis det søkes om fradeling av flere tomter eller parseller samtidig, skal det kun betales et gebyr 
(§ 3).

Kommunens adgang til å fastsette egne satser.

I følge forskriftens § 2 kan kommunen fastsette en lavere sats. Det kan fastsettes en generell sats 
eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt 
lavere sats, betales maksimalgebyrene. Videre kan kommunen, når særlige grunner foreligger, 
helt eller delvis frita fra gebyr (§ 4). 

For delingssaker etter plan- og bygningsloven er det egne gebyrsatser. Som regel må en sak som 
blir behandla etter jordloven, også behandles etter plan- og bygningsloven. Unntaket er deling 
av driftsenhet som består av flere matrikkelførte grunneiendommer.

Vurdering

I løpet av et år har Tana kommune er det ca 5 – 15 søknader om deling etter jordloven. De aller 
fleste er saker om fradeling etter dispensasjon fra gjeldende arealplan. Det medfør ofte en 
krevende saksbehandling, omfattende høringer og i mange tilfeller er det behov for befaring. 

Behandling etter jordloven er mer krevende for saker der tiltaket er imot gjeldende arealplan. 
Derfor kan det være en differensiering av pris mellom de som er i tråd med arealplan og de som 
må behandles etter dispensasjon fra arealplan. 
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Konsesjonssaker er det ca 5 – 20 av i løpet av et år. Behandling av konsesjonssaker medfør i de 
fleste tilfeller en mindre omfattende saksutredning. 

Prisen på landbrukseiendommer ved omsetning er moderat. Det er ikke behov for en 
differensiering av behandlingsgebyr i konsesjonssaker. 

Etter erfaringer fra tidsbruk ved saksbehandling i Tana så foreslås følgende nye gebyrsatser: 

Delingssaker etter jordloven;

Formålet samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel,
behandlingsgebyr kr 1 000,-

Formålet samsvarer ikke med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel,
behandlingsgebyr kr 2 000,-.

Konsesjonssøknader:

behandlingsgebyr kr 2 000,-.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L82

Arkivsaksnr: 2012/272-2

Saksbehandler:  Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 51/2012 15.03.2012

Tana kommunes høringsuttalelse til FeFos retningslinjer for behandlingen av 
kontraktløse bygg i utmark

Rådmannens forslag til vedtak

Tana kommune uttaler følgende:

Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det 
vært bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og 
bærplukking eller også i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt 
inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. 
Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av 
naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å 
føre opp gammer i sine utmarksområder. 

Kommunestyret har i møte 23.02.06, sak 008/06 allerede vedtatt følgende ”Retningslinjer for bygging og 
vedlikehold av gammer i utmark: 

1. Gamme i utmark er et byggverk som er oppført direkte på bakken av stedegne materialer. Med 
stedegne materialer menes materialer tilsvarende de som er på stedet. Det innebærer at gamma 
skal være oppført av materialer som ved forfall tilbakeføres til naturen, med unntak av noen få 
materialer som er angitt tillatt. Det innebærer at det skal nyttes bjørk, torv og stein. Det kan 
ikke nyttes trykkimpregnerte materialer og sementbaserte produkter.   

2. Gamma skal ivaretar hensynet til å videreføre lokale byggetradisjoner. Det innebærer at 
materialbruken og byggemåten skal ivareta gammel byggeskikk for oppføring av gammer.

3. Gamma skal innvendig målt ikke ha større total grunnflate enn 12 m2.  Største høyde utvendig 
skal ikke overstige 3 m.

4. Gamma skal være fullstendig torvkledd utvendig. Det innebærer at byggverket skal ha skrånende vegger 
minst i forholdet i forholdet 1:10 med liggende torv.

5. Det er tillatt å nytte grunnmurplast eller tilsvarende fuktsperre mellom treverk og torv.
6. Det er tillatt å ha totalt inntil 2 m2 vindusflate i gamma. Hvert vindu skal ikke overstige 1 m2.
7. Det er tillatt å bygge tregulv innvendig på bjelkelag over bakken.
8.   Det er tillatt å montere ovn i henhold til gjeldende brannforskrifter.
9.   Det er tillatt å benytte ubehandlet trepanel innvendig på veggen.
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10. Gamma og byggingen av den skal ivareta hensynet til å bevare naturen.
11. Det er tillat å bygge torvkledd utedo i tilknytning til gamma. Denne skal ikke ha større 

innvendig grunnflate enn 2 m2. Største høyde utvendig skal ikke overstige 2,5 m. Den samme 
material bruken gjelder her også som i pkt. 1, 5 og 7.

12. Gamma skal ikke være låst. Det innebærer at gamma skal være tilgjengelig for alle som ferdes i 
naturen. Gammebyggers fortrinnsrett til opphold opprettholdes og videreføres.

13. Enhver gamme i utmark må være godkjent av grunneier og bygningsmyndigheten i kommunen. 
Før eventuell tillatelse til bygging av gamme gis så skal bygningsmyndigheten innhente uttalelse 
fra bygdelag eller annet representativt organ for brukerne av området hvor gamma søkes 
oppført.”

Videre har Fast utvalg for plansaker i møte 27.03.2008, sak 11/2008 vedtatt Retningslinjer for 
saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven av byggverk i utmark registrert og oversendt fra 
Statskog i 2002, samt registrert i perioden 2002 – 2008 slik:

1. Kommunens saksbehandling av de ulike byggverk skal ta utgangspunkt i plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter mv., herunder plikten til å forfølge ulovligheter.

2. Administrasjonen forestår behandlingen av enkeltsaker, jf. delegasjonsreglementet pkt. 11.8. 
3. Ved vurderingen av om forfølgning skal innledes eller unnlates, legges vekt på tiltakets 

størrelse, oppføringstidspunktet, plassering, om tiltaket er estetisk dominerende eller har en 
særlig privatiserende effekt på omgivelsene og om det fremstår som en begrensning for lovlig 
næringsutøvelse eller allmennhetens rett til fri ferdsel. 

4. I de saker der man ikke har tilstrekkelige opplysninger om byggverkets historie, eierforhold o.l.,
foretas ytterligere undersøkelser. I den grad et byggverk var lovlig i henhold til regelverket på 
tidspunktet for tiltaket, anses det som lovlig i dag. Det ses lempelig på at eldre tiltak ikke er 
omsøkt.

5. I de tilfeller der det foreligger punktfeste eller gammeerklæring, har kommunen akseptert 
tiltakshavers rett til å ha et byggverk stående på stedet.  

6. Særlig om behandlingen av tiltak gjennomført i perioden 1999 – 2008: 
 For nyere og framtidige, ikke-omsøkte tiltak i utmark kan det påregnes sanksjoner fra 

plan- og bygningsmyndighetene, herunder tiltak gjennomført etter 1998. 
7. Særlig om behandlingen av tiltak gjennomført i perioden 1989 – 1999:

 Bagatellmessige overtredelser forfølges ikke, jf. plan- og bygningsloven § 116 b, annet 
ledd. 

 For tiltak som ikke er å anse som bagatellmessige, gis tiltakshaver anledning til å søke 
om kommunal tillatelse/dispensasjon. I saker der det foreligger særlige grunner, jf. plan
og bygningsloven § 7, gjennomføres en liberal dispensasjonspraksis.

8. Særlig om behandlingen av tiltak gjennomført før 1989:
 Dersom det fremstår som klart urimelig å innlede forfølgning vedrørende et byggverk, 

unnlates forfølgning. I denne saken gjelder dette de fleste tiltak eldre enn 20 år.
9. Uthus som er oppført i tilknytning til de aktuelle gammene/hyttene, behandles etter de samme 

prinsippene som ovenfor. Det samme gjelder tilbygg og utbedringer. 
10. Mange byggverk har betydning i forbindelse med tradisjonell utmarksbruk. Dette bør kunne 

tillegges vekt ved vurderingen om dispensasjon bør gis eller ikke.

I tilknytning til disse retningslinjer påpeker Fast utvalg for plansaker: 

Rimelighetshensyn som kan gjøre seg gjeldende vedrørende eldre byggverk, vil ikke gjelde nyere 
byggverk. Behandlingen av disse eldre sakene vil derfor ikke skape presedens for fremtidige saker. 
Nye tiltak må omsøkes og vil bli behandlet etter gjeldende regelverk. 
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Angående Høringstema 1 – Sorteringskriterier viser tana kommune til sorteringskriteriene fra 
Fast utvalg for plansaker (FUP) i møte 27.03.2008, sak 11/2008 slik de er angitt i 
”Retningslinjer for saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven av byggverk i utmark”
ovenfor.

Angående Høringstema 2 - Saksbehandlingen viser Tana kommune til ”Retningslinjer for 
saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven av byggverk i utmark” vedtatt i Fast utvalg for 
plansaker (FUP) i møte 27.03.2008, sak 11/2008.

Angående Høringstema 3 - Sanksjonering viser Tana kommune til ”Retningslinjer for 
saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven av byggverk i utmark” vedtatt i Fast utvalg for 
plansaker (FUP) i møte 27.03.2008, sak 11/2008.

Angående Høringstema 4 - Klausuler i festekontrakten / leieavtalen så slutter Tana kommune 
seg til FeFos vurderinger av to aktuelle avtaletyper. Det bør unngås at rettighetene til gammer 
blir omsettelige. 

Tana kommune er også enig i at det bør stilles klausuler i festekontrakten / leieavtalen om hva
det kan gis tillatelse til. Ved en legalisering av allerede oppførte byggverk bør det også tillates 
oppført utedo og overbygg for ved.

Saksopplysninger
Styret i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) har bestemt å sende ut på høring 
forslag til retningslinjer for FeFos behandling av kontraktsløse bygg i utmark. Bakgrunnen for 
høringen framkommer i styresak som finnes tilgjengelig på FeFos nettside – www.fefo.no.
Høringen sendes ut til en rekke instanser jf. adresselisten. Høringsdokumentene legges også ut 
på FeFos nettside slik at alle som ønsker det kan komme med innspill.

Høringstema:
1. Sorteringskriterier
2. Saksbehandlingen
3. Sanksjonering
4. Klausuler i festekontrakten/leieavtalen

Definisjoner:
Byggverk – alle former for byggverk av permanent karakter som hytter, gammer, naust og 
lignende
Næringshytter – hytter som har sin bakgrunn i næringsvirksomhet, særlig laksefiske i sjøen 
(reindriftshytter omfattes ikke da disse byggene har et annet rettsgrunnlag)
Festekontrakt for punktfeste – leie av tomt til bygg uten at tomten måles opp med et
bestemt areal, men kun et punkt som stedfestes nøyaktig
Matrikkelenhet/nummer – angir festets gårdsnummer, bruksnummer og festenummer,
tidligere kalt GAB-nr. 

Vedlagt følger spørreskjemaer som bes fylt og returnert helst pr. e-post til post@fefo.no
eventuelt pr. post.
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Høringsfristen er satt til 31. januar 2012.

Ved telefonhenvendelse fra FeFos Sverre Pavel den 01.02.2012 ble det opplyst at FeFo vil 
avvente saksbehandlingen av retningslinjene inntil Tana kommunes uttalelse foreligger. 

FeFo forventer høringsuttalelsen disponert etter 4 høringstemaer:

Høringstema 1 – Sorteringskriterier 
FeFo foreslår at det legges opp til tre ulike behandlingsregimer for byggene avhengig av når de 
er satt opp og hvilket lovverk som da var gjeldende. De tre kategoriene er gjennomgått nedenfor. 

Kategori 1 - Bygg satt opp før 1986 
Her foreslås et generelt amnesti grunnet byggenes alder. 
Tidspunktet er satt med bakgrunn i at ny plan- og bygningslov trådte i kraft i 1986. Før 1986 var 
det varierende saksbehandling av hyttetomter. 

Kategori 2 - Bygg satt opp i perioden 1986-2000 
Her foreslås at byggene legaliseres under forutsetning av et positivt utfall av saksbehandlingen. 
Tidspunktet er satt med bakgrunn i at ny plan- og bygningslov trådte i kraft i 1986. Alle 
permanente bygninger som skulle settes opp ble etter dette søknadspliktige. I løpet av andre 
halvdel av 1980-tallet og utover 1990-tallet ble det foretatt en rekke registreringer av bygg i 
utmark i regi av Statskog. I tillegg ble næringshytter (reindriftshytter og laksehytter) registrert 
senest i 2003, 2004 og 2005. Registreringene har blitt oversendt de aktuelle kommunene for 
oppfølging. 
Da mange av byggene har vært kjent for kommunene og andre i lengre tid vurderer FeFo det dit 
hen at det har vært utøvd en viss grad av passivitet i forhold til å saksbehandle byggene. Heller 
ikke berørte interesser har i vesentlig grad reagert. FeFo mener at det likevel må settes en grense 
for hvor nært opp i tid dette skal gjelde og foreslår at år 2000 settes som grense for legalisering. 

Kategori 3 - Bygg satt opp etter 2000 
Her forslås at byggene blir sanksjonert, dvs. krav om retting eller fjerning eventuelt anmeldelse. 
Dette er nyere bygg hvor byggets eier(e) burde ha vært kjent med regelverket, dvs. at man skulle 
søke om tillatelse før bygget ble satt opp. Mange medieoppslag i tilknytning til profilerte saker 
har gitt publikum god kunnskap om at det ikke kan settes opp bygg uten søknad til både FeFo og 
kommunen. 

Enig i inndelingen i de 3 kategoriene? 
Enig 
Ikke enig 

Kommentarer kan gis på eget ark merket ”1 – Sorteringskriterier

Høringstema 2 - Saksbehandlingen 

Bygg i kategori 1 (før 1986) 
Saksbehandling: FeFo rekvirerer matrikkelenhet fra kommunen uten noen videre 
saksbehandling iht. Finnmarksloven. Etter FeFos vurdering er det tvilsomt om Finnmarksloven 
kan gjøres gjeldende så lang tid tilbake. Byggene har stått i mange år og forholdet kan ikke 
regnes som endret bruk av utmark. FeFo forutsetter at kommunen som plan- og 
bygningsmyndighet gjennomfører saksbehandling iht. plan- og bygningsloven og 
matrikkelloven. Når matrikkelenhet er tildelt opprettes kontrakt om punktfeste enten som 
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fritidshytte eller næringshytte. I tilfelle kommunen ikke tar saken til behandling oppretter FeFo 
annen form for leieavtale om bruk av FeFo-grunn til tomt for hytte/gamme/naust. 

Enig i saksbehandlingsrutinene for kategori 1 bygg? 
Enig 
Ikke enig 

Kommentarer kan gis på eget ark merket ”2-1 Saksbehandling” 

Bygg i kategori 2 (1986-2000) 
Saksbehandling: FeFo behandler sakene iht. Finnmarksloven §§ 4 og 18. Det er usikkert om 
Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark kan anvendes i behandlingen av saker som 
er eldre enn 2006 da Finnmarksloven ble vedtatt. Loven § 18 som gjelder høring til berørte 
rettighetshavere hadde sin parallell under jordsalgsloven, dvs. perioden før 2006. Det betyr i 
praksis at en høring til berørte rettighetshavere kan gjennomføres også for bygg eldre enn 2006. 
FeFos intensjon vil som for kategori 1 være legalisering, men mener at det bør foregå en 
saksbehandling forut for dette. Innvilges søknaden oversendes saken til kommunen for 
behandling etter plan- og bygningsloven. I saker hvor det er tungtveiende grunner til å avslå 
oversendes søknaden til kommunen og hvor det klart framgår at tillatelse fra grunneier ikke vil 
bli gitt. 

Enig i saksbehandlingsrutinene for kategori 2 bygg? 
Enig 
Ikke enig 

Kommentarer kan gis på eget ark merket ”2-2 Saksbehandling” 

Bygg i kategori 3 (etter 2000) 
Saksbehandling: FeFo oversendes saken til kommunen som plan- og bygningsmyndighet. FeFo 
vil samarbeide med kommunen i forhold til eventuell sanksjonering, se eget punkt nedenfor om 
sanksjonering. 

Enig i saksbehandlingsrutinene for kategori 3 bygg? 
Enig 
Ikke enig 

Kommentarer kan gis på eget ark merket ”2-3 Saksbehandling” 

For kategori 1-3: 
Hvordan bør sakene behandles? 

Enkeltvis 
Samlet 

Kommentarer kan gis på eget ark merket ”2-4 Saksbehandling.

Høringstema 3 - Sanksjonering 

Alle nyere byggverk, dvs. bygd etter 2000, bør forut for sanksjonering bli gjenstand for ordinær 
behandling iht. Finnmarksloven fra FeFos side og iht. plan- og bygningsloven fra kommunens 
side. Normalt skjer dette ved at FeFo tilskriver byggets eier(e) og ber den eller de om å søke om 
tillatelse hos FeFo og kommunen. Unntaket kan være grove brudd på plan- og bygningsloven, 
eksempelvis der det er bygd og tidligere gitt avslag. I slike tilfeller kan kommunen velge å 
iverksette sanksjoner umiddelbart. 
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Kommunen har i medhold av plan- og bygningsloven kapittel 32 blant annet følgende 
sanksjonsmuligheter: 
� P ålegg om å stanse arbeidet 
� P ålegg om å fjerne eller rette det ulovlige 
� P ålegg om at ulovlig bruk skal stanse 
� Fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført et pålegg innen en gitt frist 

FeFo foreslår at det legges opp til følgende saksbehandling:

FeFos saksbehandling 

Alternativ 1 
FeFo sender saken(-e) på høring til berørte rettighetshavere og vurderer tiltaket iht. 
Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Uavhengig av utfallet 
sendes saken over til kommunen som pbl-myndighet til behandling. FeFo vil avvente 
kommunens behandling og samarbeide i de tilfeller kommunen vil sanksjonere, dvs. kreve 
bygget fjernet. Dette vil kunne innebære at FeFo også vil bistå i rettssaker som hjelpepart. 

Alternativ 2 
Alternativt sendes sakene over til pbl-behandling uten behandling etter Finnmarksloven med 
henvisning til at bygget er satt opp uten grunneiers tillatelse og dermed er i strid med 
Finnmarksloven. FeFo signaliserer samtidig ønske om samarbeid i forhold til sanksjonering. 

Hvilket alternativ bør FeFos saksbehandling følge? 
� Alternativ 1 
� Alternativ 2 

Kommentarer kan gis på eget ark merket ”3 - Sanksjonering” 

Kommunens saksbehandling 
Kommunens behandling iht. plan- og bygningsloven vil innebære en dispensasjonssak fra 
gjeldende arealplan med full høring til sektormyndighetene og andre berørte interesser, samt 
vurdering iht. Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark. Innebærer behandlingen 
avslag må bygget fjernes i medhold av plan- og bygningsloven kapittel 32.

Høringstema 4 - Klausuler i festekontrakten / leieavtalen

To avtaletyper 
FeFo vil at alle bygg på FeFo-grunn, med unntak for reindriftshytter, skal ha en avtale med 
grunneier om tomta. Det vil på vanlig måte kreves inn årlig avgift for avtalene. Vi legger opp til 
to ulike typer avtaler:

Type 1 
Fortrinnsvis skal avtale om bruk av grunn skje gjennom etablering av en festekontrakt for 
punktfeste. Dette forutsetter at kommunen behandler søknaden om tomt og gir tillatelse iht. 
plan- og bygningsloven og deretter tildeler bygget en matrikkelenhet. Festekontrakten vil være 
grunnlag for tinglysning. 

Type 2 
Hvis kommunen ikke behandler saken iht. plan- og bygningsloven eller ikke tildeler 
matrikkelenhet vil FeFo etablere annen form for leieavtale om bruk av grunn. Det vil i avtalen 
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framkomme at forholdet til FeFo som grunneier er avklart, men at det påhviler byggets eier selv 
å avklare forholdet til plan- og bygningsmyndigheten. En slik avtale kan ikke tinglyses. 

Eierforhold til byggverk 
FeFos erfaringer tilsier at eierforholdet i mange tilfeller ikke er avklart i forhold til de 
kontraktløse byggene. Dette er ikke noe FeFo kan eller vil ta stilling til.

Høringstema 4 – Klausuler i festekontrakten/leieavtalen: 
FeFo ønsker synspunkter på om det skal stilles noen vilkår i forhold til hva det gis tillatelse til. 
Dette vil også få betydning for hva som kan tillates for tilsvarende bygg som i dag har 
festekontrakt eller gammeerklæring. 

Alternativ 1 
Som ett alternativ foreslås at det kun er dagens bygningsmasse som legaliseres, dvs. at det ikke 
åpnes for flere bygg eller påbygg, men kun vedlikehold av eksisterende bygg. Eventuelle 
påbygg eller lignende krever full behandling iht. plan- og bygningsloven. 
Alternativ 2 
Som et annet alternativ kan det gis bestemmelser om totalt antall kvadratmeter bygningsmasse 
som tillates og maksimalt antall bygg eksempelvis hytte pluss vedsjå. Dette forutsetter at 
bygningen ligger nært hverandre i en form av et tun. 

Alternativ 3 
Som et tredje alternativ kan det opprettes ordinær fritidshyttekontrakt hvor det er kommunen 
som gjennom saksbehandlingen iht. plan- og bygningsloven avgjør hvor mange og store 
bygninger som tillates oppsatt. 

Hvilket alternativ støttes? 
� Alternativ 1 
� Alternativ 2 
� Alternativ 3 

Kommentarer kan gis på eget ark merket ”4 – Klausuler i festekontrakten/leieavtalen”

Vurdering

I planbeskrivelsen i kommuneplanens arealdel kap. 2.4.2.4 er følgende uttrykt om 
gammebygging: 

”Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det 
vært bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og 
bærplukking eller også i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt 
inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. 
Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av 
naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å 
føre opp gammer i sine utmarksområder.”

Tana kommunestyre vedtok i møte 23.02.06, sak 008/06 følgende ”Retningslinjer for bygging og vedlikehold av 
gammer i utmark. 

1. Gamme i utmark er et byggverk som er oppført direkte på bakken av stedegne materialer. Med 
stedegne materialer menes materialer tilsvarende de som er på stedet. Det innebærer at gamma 
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skal være oppført av materialer som ved forfall tilbakeføres til naturen, med unntak av noen få 
materialer som er angitt tillatt. Det innebærer at det skal nyttes bjørk, torv og stein. Det kan 
ikke nyttes trykkimpregnerte materialer og sementbaserte produkter.   

2. Gamma skal ivaretar hensynet til 
å videreføre lokale byggetradisjoner. Det innebærer at materialbruken og byggemåten skal 
ivareta gammel byggeskikk for oppføring av gammer.

3. Gamma skal innvendig målt ikke ha større total grunnflate enn 12 m2.  Største høyde 
utvendig skal ikke overstige 3 m.

4. Gamma skal være fullstendig 
torvkledd utvendig. Det innebærer at byggverket skal ha skrånende vegger minst i forholdet i forholdet 
1:10 med liggende torv.

5. Det er tillatt å nytte grunnmurplast eller tilsvarende fuktsperre mellom treverk og torv.
6. Det er tillatt å ha totalt inntil 2 m2 vindusflate i gamma. Hvert vindu skal ikke overstige 

1 m2.
7. Det er tillatt å bygge tregulv innvendig på bjelkelag over bakken.
8. Det er tillatt å montere ovn i henhold til gjeldende brannforskrifter.
9. Det er tillatt å benytte ubehandlet trepanel innvendig på veggen.
10. Gamma og byggingen av den skal ivareta hensynet til å bevare naturen.
11. Det er tillat å bygge torvkledd utedo i tilknytning til gamma. Denne skal ikke ha større 

innvendig grunnflate enn 2 m2. Største høyde utvendig skal ikke overstige 2,5 m. Den samme 
material bruken gjelder her også som i pkt. 1, 5 og 7.

12. Gamma skal ikke være låst. Det innebærer at gamma skal være tilgjengelig for alle som ferdes i 
naturen. Gammebyggers fortrinnsrett til opphold opprettholdes og videreføres.

13. Enhver gamme i utmark må være godkjent av grunneier og bygningsmyndigheten i kommunen. 
Før eventuell tillatelse til bygging av gamme gis så skal bygningsmyndigheten innhente 
uttalelse fra bygdelag eller annet representativt organ for brukerne av området hvor gamma 
søkes oppført.”

Fast utvalg for plansaker (FUP) vedtok i møte 27.03.2008, sak 11/2008 Retningslinjer for 
saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven av byggverk i utmark registrert og oversendt fra 
Statskog i 2002, samt registrert i perioden 2002 – 2008.

1. Kommunens saksbehandling av de ulike byggverk skal ta utgangspunkt i plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter mv., herunder plikten til å forfølge ulovligheter.

2. Administrasjonen forestår behandlingen av enkeltsaker, jf. delegasjonsreglementet pkt. 11.8. 

3 Ved vurderingen av om forfølgning skal innledes eller unnlates, legges vekt på tiltakets 
størrelse, oppføringstidspunktet, plassering, om tiltaket er estetisk dominerende eller har en 
særlig privatiserende effekt på omgivelsene og om det fremstår som en begrensning for lovlig 
næringsutøvelse eller allmennhetens rett til fri ferdsel. 

4. I de saker der man ikke har tilstrekkelige opplysninger om byggverkets historie, eierforhold o.l., 
foretas ytterligere undersøkelser. I den grad et byggverk var lovlig i henhold til regelverket på 
tidspunktet for tiltaket, anses det som lovlig i dag. Det ses lempelig på at eldre tiltak ikke er 
omsøkt.

5. I de tilfeller der det foreligger punktfeste eller gammeerklæring, har kommunen akseptert 
tiltakshavers rett til å ha et byggverk stående på stedet.  

6. Særlig om behandlingen av tiltak gjennomført i perioden 1999 – 2008: 
 For nyere og framtidige, ikke-omsøkte tiltak i utmark kan det påregnes sanksjoner fra 

plan- og bygningsmyndighetene, herunder tiltak gjennomført etter 1998. 
7. Særlig om behandlingen av tiltak gjennomført i perioden 1989 – 1999:

 Bagatellmessige overtredelser forfølges ikke, jf. plan- og bygningsloven § 116 b, annet 
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ledd. 
 For tiltak som ikke er å anse som bagatellmessige, gis tiltakshaver anledning til å søke 

om kommunal tillatelse/dispensasjon. I saker der det foreligger særlige grunner, jf. plan
og bygningsloven § 7, gjennomføres en liberal dispensasjonspraksis.

8. Særlig om behandlingen av tiltak gjennomført før 1989:
 Dersom det fremstår som klart urimelig å innlede forfølgning vedrørende et byggverk, 

unnlates forfølgning. I denne saken gjelder dette de fleste tiltak eldre enn 20 år.
9. Uthus som er oppført i tilknytning til de aktuelle gammene/hyttene, behandles etter de samme 

prinsippene som ovenfor. Det samme gjelder tilbygg og utbedringer. 
10. Mange byggverk har betydning i forbindelse med tradisjonell utmarksbruk. Dette bør kunne 

tillegges vekt ved vurderingen om dispensasjon bør gis eller ikke.

I tilknytning til disse retningslinjer påpeker Fast utvalg for plansaker: 

Rimelighetshensyn som kan gjøre seg gjeldende vedrørende eldre byggverk, vil ikke gjelde nyere 
byggverk. Behandlingen av disse eldre sakene vil derfor ikke skape presedens for fremtidige saker. 
Nye tiltak må omsøkes og vil bli behandlet etter gjeldende regelverk. 

Av hensyn til behandlingen av fremtidige søknader vedrørende byggverk i utmark, bør det utarbeides 
bestemmelser om omfang av gammebygging i forbindelse med rullering av arealplanen. De 
kommunale retningslinjer for gammebygging må vedtas som forskrift, slik at de oppnår juridisk 
bindende virkning. 

Høringstema 1 – Sorteringskriterier
Tana kommune viser til sorteringskriteriene fra Fast utvalg for plansaker (FUP) i møte 
27.03.2008, sak 11/2008 slik de er angitt i ”Retningslinjer for saksbehandlingen etter plan- og 
bygningsloven av byggverk i utmark” ovenfor.

Høringstema 2 - Saksbehandlingen 
Tana kommune viser til ”Retningslinjer for saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven av 
byggverk i utmark” vedtatt i Fast utvalg for plansaker (FUP) i møte 27.03.2008, sak 11/2008.

Høringstema 3 - Sanksjonering 
Tana kommune viser til ”Retningslinjer for saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven av 
byggverk i utmark” vedtatt i Fast utvalg for plansaker (FUP) i møte 27.03.2008, sak 11/2008.

Høringstema 4 - Klausuler i festekontrakten / leieavtalen
Tana kommune slutter seg til FeFos vurderinger av to aktuelle avtaletyper. Det bør unngås at 
rettighetene til gammer blir omsettelige. 

Tana kommune at det bør stilles klausuler i festekontrakten / leieavtalen om hva det kan gis 
tillatelse til. Ved en legalisering av allerede oppførte byggverk bør det også tillates oppført utedo 
og overbygg for ved.  

Jørn Aslaksen
Rådmann
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L42

Arkivsaksnr: 2011/2295-9

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 52/2012 15.03.2012

Ny behandling av søknad om oppføring av gamme ved Njárgajávri

Vedlegg
1 Fylkesmannen i Troms: Sluttbehandling av klage på formannskapets vedtak i 

sak 48/2011

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93, første ledd bokstav a, avslår Tana kommune
søknaden om gjenoppbygging av gamme ved Njárgajávri, jf. plan- og bygningslovens § 20-6.

Begrunnelse:
Den omsøkte gammetomta ligger i et område som i gjeldende arealdelplan er avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF - område) der det ikke tillates bygging eller fradeling 
dersom det ikke dreier seg om byggevirksomhet knyttet til stedbunden næring. Oppføring av 
gamme i det aktuelle området vil virke privatiserende og være negativt for reindriftsnæringa, 
natur- og friluftslivsinteressene.

Saksopplysninger
Saken gjelder ny behandling av søknad om feste, eller gammeerklæring for oppføring av ny 
gamme ved Njárgajávri etter at fylkesmannen i Troms har opphevet kommunens vedtak, jf. det 
vedlagte brevet. 

Fylkesmannen har opphevd kommunens vedtak med bakgrunn i at vedtaket er mangelfullt 
begrunnet, og at det ikke er tatt hensyn til de berørte sektormyndighetenes syn i saken.  
Fylkesmannen viser videre til at kommunens handlingsrom i den aktuelle saken, som berører 
regionale og nasjonale interesser, ikke er like stort som ved behandling av dispensasjon fra 
planer som kun berører lokale forhold.

Saksbehandler hos rådmannen har vært i telefonisk kontakt med saksbehandler hos 
fylkesmannen i Troms for å få klarhet i hva en ny behandling skal inneholde. Det ble fra 
fylkesmannen i Troms presisert at for at en tillatelse i den aktuelle saken skal være gyldig, må 
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den inneholde en avveining mellom de hensynene som forbudet i gjeldende arealplan skal 
beskytte, og de hensynene som taler for en dispensasjon. Avveiningen må inneholde:

a) faglige grunner for tillatelsen innenfor temaene reindrift, natur- og miljøvern
b) særlige grunner som er uavhengige av søkerne og knytter seg til arealbruken i området

Tidligere saksgang
Saken ble første gang mottatt av Tana kommune den 02.03.2001, og har allerede
vært gjennom to søknads- og høringsprosesser. Området er i kommuneplanens arealdel for Tana 
kommune lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) der bygging ikke tillates uten at 
det skjer som ledd i stedbunden næring. Saken er kommet inn før 01.07.2009, og behandles 
derfor som en søknad om dispensasjon etter gammel plan- og bygningslovs § 7.

Søknaden var på en ny høringsrunde hos fylkeskommunen, fylkesmannen, sametinget og
reindriftsforvaltningen høsten 2010. Fylkeskommunen og sametinget hadde ingen merknader til 
saken, men minnet om aktsomhetsplikten i forhold til kulturminner. Fylkesmannen og
reindriftsforvaltningen anbefalte avslag på søknaden. 

Fylkesmannen mente det ikke foreligger særlige grunner for å tillate tiltaket, og konkluderte i 
sin uttalelse med at:

”Fylkesmannen går i mot at det gis dispensasjon til omsøkt tiltak. Omsøkt areal ligger i 
et inngrepsfritt naturområde. Det er heller ikke ønskelig med spredt hytte-/
gammebygging langt fra vei. Tiltaket kommer derfor i konflikt med regionale og
nasjonale natur- og miljøverninteresser. Erfaringsvis vil omsøkt tiltak også medføre
søknader om motorferdsel til området, både sommer og vinterstid.”

Reindriftsagronomen skrev i sin uttalelse at:
”Tiltaket vil være til stor skade eller ulempe for reindriften med økt menneskelig aktivitet i et 
vinterbeiteområde som er minimumsfaktor for reinbeitedistriktet.”

Formannskapet behandlet saken i sitt møte den 05.05.2011 og fattet følgende vedtak:
”1) I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges dispensasjon til 
     gjenoppbygging av nedfalt gamme ved Njargajávri som omsøkt.
2) Det utstedes gammeerklæring til Erik A. Trosten og Oskar Trosten.
3) Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som ”særlige grunner” ut i fra gammel
    utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere   
    høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 art. 23 pkt. 1 og 2.
4) Søkerne/ familien vil videreføre tidligere høstningstradisjon som jakt, fiske og annen
    tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk
    høstingstradisjon og kulturarv videreføres.
5) Gammen må restaureres etter kommunens vedtatte retningslinjer. Kravet om torvlegging
    er absolutt. Herunder også at gammen er åpen og tilgjengelig for andre brukere slik det
    er i samisk tradisjon.”

Fylkesmannen påklagde kommunens vedtak i brev av 24.05.2011. Bakgrunnen for klagen var at 
tiltaket er i strid med nasjonale miljømål og fylkesplanens retningslinjer for naturvern og
hyttebygging, og strider mot det nasjonale målet om å bevare inngrepsfri natur. Fylkesmannen
mente at det heller ikke foreligger særlige grunner for å innvilge søknaden.

Søker ble underrettet om klagen i brev av 12.07.2011, men kom ikke med kommentarer eller 
utfyllende opplysninger. Klagen ble behandlet av FSK i møtet den 25.08.2011, og FSK vedtok å 
ikke ta klagen til følge og opprettholdt sitt vedtak av 05.05.2011. Saken ble deretter oversendt 
fylkesmannen for endelig avgjørelse.
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Vurdering
Søknaden er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel som er basert på en omfattende prosess 
der nasjonale, regionale og kommunale mål, retningslinjer og føringer er lagt til grunn.
Rådmannen ser at det i den aktuelle saken ikke er mulig verken å komme med faglige 
begrunnelser for tillatelsen innenfor reindrift, natur- og miljøvern, eller særlige grunner som er 
uavhengige av søkerne og knytter seg til arealbruken i området. Det er derfor ikke mulig for 
kommunen å kunne gi en tillatelse som ikke vil bli omgjort ved klagebehandling. På bakgrunn 
av dette anbefaler rådmannen at søknaden avslås, jf. innstillingen.

Samtidig forstår rådmannen at formannskapet (FSK) ønsker en mer liberal holdning til 
gammebygging enn det kommuneplanens arealdel legger opp til. Ut fra den aktuelle saken, ser 
rådmannen at enkeltsøknader om gammebygging/ fritidsbygg i utmarka, ikke vil kunne få 
tillatelse. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at FSK legger vekt på å finne områder der 
en ønsker framtidig gammebygging, og avsetter dem i forbindelse med utarbeidingen av en ny 
arealdel. 
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Renate Kristiansen

i r.)-T- T A,,...,- ! , . ,
Tana kommune
Rådhusveien 3 n1 75111.

9845 TANA

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 20 63 08.2.2012 2011/5391 - 3 423.1

Deres dato Deres ref.
04.10.2011

Klage på formannskapets vedtak i sak 48/2011 — dispensasjon til
gjenoppbygging av nedfalt gamme, Njårgajåvri

Fylkesmannen i Troms er oppnevnt som settefylkesmann for Fylkesmannen i Finnmark, jf.
departementets brev av 4.10.2011. Det vises også til vårt foreløpige svar av 13.10.2011, samt
etterfølgende korrespondanse i saken.

Saken gjelder gyldigheten av kommunens tillatelse til gjenoppbygging av nedfalt gamme
på eiendommen gbnr 11, ved Njårgajårvi, herunder dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel. Fylkesmannen opphever kommunens vedtak, og viser til at vedtaket er
mangelfullt begrunnet. Det mangler begrunnelse for hvordan vilkåret i pb1. § 7 er
oppfylt i saken. Vedtaket viser heller ikke at det har blitt tatt hensyn til berørte
sektormyndigheters syn på saken i dispensasjonsvurderingen.

Sakens bakgrunn
Sakens bakgrunn forutsettes kjent for partene, og Fylkesmaimen gir derfor bare et kortfattet
sammendrag av saken. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer i det
skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, herunder administrasjonens
saksframlegg utarbeidet i forbindelse med kommunens underinstansbehandling av den
fremsatte klagen.

11/Q2-q.

Tana kommune mottok 2.3.2001 søknad om oppføring av ny gamme som erstatning for
nedfalt gamme ved Njårgajåvri. Søker var Inga Sofie Trosten. Saken ble returnert til Statskog
høsten 2002, under henvisning til at Reindriftsforvaltningen hadde "avslått" saken med
hjemmel i reindriftsloven. Søknaden ble ikke behandlet etter plan- og bygningsloven.

Erik og Oskar Trosten, henholdsvis ektefelle og sønn til opprinnelig søker, ba høsten 2008 om
at søknaden måtte tas opp til ny behandling. Saken var tidligere avsluttet på feil rettslig
grunnlag, da Tana kommune ikke hadde tatt stilling til om det skulle gis tillatelse til tiltaket
etter plan- og bygningsloven.

Tiltaket krevde dispensasjon fra LNF formålet (landbruks- natur og fritidsformål) i
kommuneplanens arealdel. Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til aktuelle
sektormyndigheter i september 2010.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og

sosialavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Fylkesmannen i Finnmark v/ Miljøvernavdelingen og Reindriftsforvaltningen uttalte seg
negativt til dispensasjonssøknaden, jf. høringsuttalelser av 27.9.2010 og 11.10.2010.

I strid med administrasjonens innstilling ga Tana formannskap i møte 5.5.2011 tillatelse til
oppføring av gamme som omsøkt, utvalgssak 48/2011. Det ble truffet følgende vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges dispensasjon
til gjenoppbygging av nedfalt gamme ved Njårgajårvi som omsøkt.

2. Det utstedes gammeerklæring til Erik A. Trosten og Oskar Trosten.
3. Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som "særlige grunner" ut

fra gammel utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon
overtar tidligere høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO
konvensjon 169 art. 23 pkt. 1 og 2.

4. Søkerne/ familien vil videreføre høstingstradisjoner som jakt, flske og
annen tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar
for at samisk høstingstradisjon og kulturarv videreføres. (...).

Vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Finnmark v/ miljøvernavdelingen i brev datert
24.5.2011. Som grunnlag for klage ble det blant annet vist til at:

Det er ikke lagt fram noen form for dokumentasjon av næringsinntekt i saken.
Fylkesmannen legger til grunn at saken gjelder oppføring av bygg til
fritidsbruk. Vi viser også til at administrasjonen i sin vurdering av saken der
det heter at "Oppføring av gamme i aktuelt område vil virke privatiserende og
være negativt for reindriftsnæringa, natur- og friluftsinteressene.

Fylkesmannen kan ut fra dette ikke se at det foreligger særlige grunner for å
iimvilge søknaden. Kommunens bruk av samisk tradisjon, forfedrenes bruk
og ILO-konvensjonen som en særlig grunn er etter vår vurdering ikke et
moment som alene kan bære kravet til "særlige grunner". En slik praksis ville
også gi en særdeles uheldig presedensvirkning både konkret i forhold til
bygging i utmarka, i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser og
som et etnisk skille mellom ellers like søkere. Fylkesmannen mener
hovedfokus i vurderingen av særlige grunner skal være tiltaket, planformålet
og forholdene på stedet som taler for og i mot selve tiltaket, ikke søkers
personlige forhold.

I klagen ble det videre referert til høringsuttalelsen, hvor det konkret var vist til at:
Omsøkte areal ligger i et inngrepsfritt naturområde. Det er heller ikke
ønskelig med spredt hytte-/ gammebygging langt fra vei. Tiltaket kommer
derfor i konflikt med regionale og nasjonale natur- og miljøverninteresser.
Erfaringsmessig vil omsøkte tiltak også medføre søknader om motorferdsel til
området, både sommer og vinterstid.

Tana formannskap underinstansbehandlet klagen i møte 25.8.2011, under sak 52/11.
Vedtaket ble opprettholdt, og ved underinstansbehandling av behandling av klagen
ble saken samtidig vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf.
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§ 7. Klagen ble ikke tatt til følge og saken er etter dette oversendt til Fylkesmannen
for endelig klagebehandling.

Fylkesmannens vurdering

F lkesmannens m ndi het
Klagen er fremsatt i rett tid og av et organ som anses for å ha rettslig klageinteresse, jf.
forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 og 29. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder
ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal vurdere de synspunkter som klager legger frem, og
kan også ta opp forhold som ikke er berørt i klagen, jf. fv1. § 34.

Det legges videre ti1 grunn at gamme for bruk til midlertidig opphold, lagring av ting mv.
må anses som oppføring av "bygning" i pbl. § 93, første ledd, bokstav a)'s forstand, og
dermed at et slikt tiltak er avhengig av bygningsmyndighetenes uttrykkelige tillatelse for å
kunne gjennomføres.
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Lovvalg
Det er vedtatt en ny lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av
27.6.2008 nr. 71, hvor ny plandel trådte i kraft fra 1.7.2009. Byggesaksdelen ble iverksatt
1.7.2010. I medhold av den nye pb1. § 34-2 er det gitt forskrift om samvirke mellom
bestemmelsene i den nye loven og plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr. 77.

I følge forskriften § 13 skal søknader om dispensasjoner som er sendt kommunen før ny
plandel trer i kraft, behandles etter § 7 i plan- og bygningsloven av 14.06.85. Søknad om
dispensasjon ble mottatt 2.3.2001, og skal derfor behandles etter plan- og bygningsloven av
1985.

Plangrunnlag
Den aktuelle eiendommen omfattes ikke av noen reguleringsplan. I kommuneplanens
arealdel for Tana kommune er den avsatt til LNF-formål (landbruks-, natur-, og
fritidsformål). I områder avsatt til LNF formål tillates ikke bolig-, ervervs-, og
fritidsbebyggelse som ikke er ledd i stedbunden næring.

Det er opplyst at søkerne/ familien skal benytte gammen til  "hostingstradisjon som jakt, fiske
og annen tradisjonell utmarkshosting."

I likhet med kommunen mener vi at gjenoppføring av bygning — gamme — til slik bruk vil
være i strid med arealformålskategorien LNF. Vi finner ikke grunnlag for å si at den
tradisjonelle utmarkshøstingen i denne saken skal kunne kategoriseres som næringsutøvelse,
og omsøkte tiltak må dermed vurderes på linje med øvrig fritidsbebyggelse.

Fritidsbebyggelse vil isolert sett kunne sies å være til friluftsformål for den enkelte, men
arealformålskategorien søker å verne allmennhetens rett til å benytte friluftsarealer uten
hinder av blant annet privatiserende byggetiltak som for eksempel en gamme vil være.
Tillatelse vil dermed være avhengig av dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens
arealdel, jf. pbl. § 7 jf. § 20-6.
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Dis ensas'onsvurderin en
Vilkårene for å gi dispensasjon følger av pb1. § 7 første ledd første punktum:
"Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom annet ikke er fastsatt i
vedkommende bestemmelse, etter soknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser i denne lov, vedtekt eller forskrifi."
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Bygningsmyndighetene har etter pb1. § 7 adgang til å dispensere fra lovens bestemmelser
dersom  "særlige grunner"  foreligger. Det ligger i denne formuleringen at dispensasjon ikke
skal være en kurant sak, og utgangspunktet er at ingen har krav på å få innvilget enn
dispensasjonssøknad.

En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen
og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den
enkelte tiltakshaver. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgave er altså å foreta en avveining
mellom de hensyn som lovens forbudsbestemmelse eller gjeldende planer skal beskytte og de
hensyn som taler for en dispensasjon.

I dispensasjonsvurderingen er det derfor viktig å vektlegge hva det aktuelle området er utlagt
til i planen og den begrunnelsen som er gitt for dette. Det bør for eksempel vises varsomhet
med å dispensere i områder som er gitt et spesielt vern. Fylkesmannen viser til at
arealbruksformålet LNF i kommuneplanens arealdel blant annet skal bevare ressursgrunnlag
og ivareta natur- og friluftsinteresser. Dersom nasjonale og/ eller regionale hensyn blir
skadelidende ved en dispensasjon, bør det som den klare hovedregel ikke innvilges
dispensasjon.

Pb1. § 7 gir videre anvisning på et såkaltfritt  skjønn  for kommunen. Fylkesmannen kan i
henhold til fv1. § 34 overprøve både kommunens rettsanvendelse og skjønnsutøvelse, men bør
av hensyn til det kommunale selvstyre utvise en viss forsiktighet i forhold til å skulle
overprøve kommunens skjønnsutøvelse.

Fylkesmannen må imidlertid påse at et forvaltningsskjønn holder seg innenfor rammene av
lovlig skjønnsutøvelse, med tanke på utvalg av hensyn og momenter i vurderingen. Det vil si
at påbudte hensyn er tatt med i skjønnsvurderingen, og at det ikke er tatt utenforliggende
hensyn. Såkalte nøytrale hensyn, som verken fremmer eller motvirker formålet bak LNF-
formålet, kan trekkes inn i vurderingen så fremt de bare får beskjeden vekt.

Kommunens handlingsrom ved behandling av dispensasjon fra plan som berører nasjonale og/
eller nasjonale interesser, som i denne saken, er heller ikke like stort som ved behandling av
dispensasjon fra planer som kun berører lokale forhold. Vi viser til Miljøverndepartementets
uttalelse i Planjuss nr. 1/2012.
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Etter Fylkesmannens syn er kommunens dispensasjonsvurdering mangelfull. Begrunnelsen i
formannskapets vedtak er svært knapp, og drøftelsen av de faktiske forholdene i saken knyttes
ikke opp mot hensynene bak den bestemmelse som det er aktuelt å dispensere fra, jf. i dette
tilfellet formålet bak arealbrukskategorien LNF i kommuneplanens arealdel. Det fremgår
heller ikke av begrunnelsen i vedtaket i hvilken grad formannskapet har vurdert, og tillagt
vekt, det forhold at både Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavdelingen og
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark som berørte statlige sektormyndigheter har gått i mot
dispensasjonssøknaden, og de momenter som her konkret anføres. Vi viser her også til at
administrasjonens saksframlegg, som innstilte på å avslå søknaden, nettopp beskriver
"motforestillingene" i høringsuttalelsene som vektige momenter i vurderingen.

Den mangelfulle begrunnelsen for vedtaket er en saksbehandlingsfeil som medfører at
Fylkesmannen ikke har grunnlag for å kunne ta stilling til om kommunen har tatt hensyn til
saklige og lovlige argumenter i dispensasjonsvurderingen. For å sikre en reell
toinstansbehandling av dispensasjonsspørsmålet, finner Fylkesmannen derfor å måtte sende
saken tilbake til kommunen for fornyet behandling.

Avslutningsvis viser vi til punkt 2 i kommunens vedtak, hvor det gis uttrykk for at kommunen
kan utstede gammeerklæring, dvs. privatrettslig samtykke til oppføring av gamme på
eiendommen, for tiltaket. Fylkesmannen vil presisere at gammeerklæring for et slikt tiltak kun
kan utstedes av grunneier for arealet.
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Med hjemmel i pb1. § 1-9, jf delegasjonsfullmakt fra departementet, og forvaltningsloven §
34, gjør Fylkesmannen følgende

vedtak;

Tana kommunes vedtak av 5.5.2011, utvalgssak 48/2011, oppheves. Saken oversendes
kommunen forfornyet behandling.

Etter fullmakt

VV— ~ *--/"\
J n-Pedef Andreassen
vdelingsdirektør

Kopi:
- Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
- Oskar Trosten, Holmesund, 9845 Tana
- Erik A. Trosten, Holmesund, 9845 Tana

berg
fagansvarlig
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Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette
brevet. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf.
fv1. §§ 18 og 19.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/230-5

Saksbehandler: Øysten Dervola

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 53/2012 15.03.2012
Kommunestyret 29.03.2012

Opptak av startlån - Husbanken

Vedlegg
1 Bevilgning av startlån for videretildeling i 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune opptar lån fra Husbanken i form av ”Startlån” på kr. 2.000.000,- for videre
tildeling til privatpersoner i forbindelse med etablering i egen bolig.

Saksopplysninger
Det er stort behov for videre tildeling av startlån gjennom kommunen for unge i
etableringsfasen, og andre med etableringsproblemer i boligmarkedet.

Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig.

Lånet er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi,
som unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre med
boligetableringsproblemer, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig.
Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp, utbedring og bygging av ny bolig.

Videre kan ordningen nyttes til refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende
bolig.

Forutsetningen for å tildele startlån til en husstand er at husstanden har problemer med å få lån
i det private kredittmarkedet, eller er avhengig av rimeligere lånevilkår. 

Husbanken har den 14.02.12 bevilget startlån på kr. 2.000.000,- for videre utlån.
Ut i fra ovennevnte anslås det at det vil være behov for totalt kr. 2.000.000,- i startlån for 2012.
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Vurdering
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Q1.44k3Husbanken
REGION HAMMERFEST

Tana Kommune

Rådhuset

9845 TANA

Dokumentene sendes til:

Vår saksbehandler
Eirik Arne Eliassen

Telefon
78 42 74 18

Bevilgning av startlån for videretildeling i 2012

Husbanken har bevilget kommunen

Kr  2  000 000,-.

Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ.

Vår dato
14.02.2012

Vår referanse
2012/1779-4

518/16716367
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Deres dato
14.02.2012

Deres referanse

Rente- og avdragsvilkår
Rente- og avdragsvilkårene fremgår av vedlagte simulerte betalingsplan. Lånet er gitt med flytende
rente som annuitetslån med totalt 10 års løpetid uten avdragsfri periode.

Hvis kommunen ønsker fastrente, må det tas kontakt med Husbanken slik at vi kan sende
tilleggsavtalen for fast rente. Når fastrenteavtalen er mottatt i retur, vil rentevilkårene på lånet bli
endret i henhold til avtalen.

Utbetaling av lånet
Lånet vil bli utbetalt når Husbanken har mottatt undertegnet låneavtale og bekreftelse på
kommunestyrets lånevedtak. Hvis kommunen i henhold til kommuneloven § 60 nr. 1 (bokstav a-d)
er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også Fylkesmannens godkjenning være
mottatt før utbetaling.

Bevilgningen er gyldig i tre måneder fra bevilgningsdatoen. Dersom undertegnet låneavtale,
bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak og eventuelt Fylkesmannens godkjenning ikke er mottatt
i Husbanken innen tre måneder, vil retten til lånet falle bort. 1 særlige tilfelle kan det søkes om
utsettelse innen fristens utløp.

Kommunen kan be om ny bevilgning og utbetaling når allerede mottatte midler er disponert eller
rapportert i StartSak eller StartRap. Husbanken tar forbehold om tilgjengelige lånemidler.

Behov for mer lån?
Kommunen kan søke om ytterligere lån i løpet av året. Bevilgning forutsetter at Husbanken har
tilgjengelige lånemidler.

Postadresse Besøksadresse E-post www.husbanken.no Bankkonto
Postboks 480 Sjogata 6. Hammerfest firmapost.hammerfest(dhusbanken.no  Telefon  815 33 370 6345 05 03624
9615 Hammerfest  Telefaks  78 42 74 10  Org nr.  NO 942 114

184
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Husbanken
Vår dato
14.02.2012

Regelverk
Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken
(HB 4.A.2) og utfyllende bestemmelser i retningslinjer om rente- og avdragsvilkår (HB 4.B.5).

Det forutsettes at midlene videretildeles i samsvar med forskrift (HB 7.A.10) og retningslinjer
(HB 7.13.13) for startlån. Vi gjør oppmerksom på presiseringene i retningslinjene punkt 9.3.1 som
gjelder dekning av tap og pkt. 9.3.2 om avkastning på tapsfond. Kommunen kan vedta utfyllende
retningslinjer for hvordan ordningen praktiseres. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken
til orientering.

Det gjøres oppmerksom på at dersom kommunen tar rentemargin og/eller gebyr, skal ikke disse
overstige kommunens reelle kostnader.

Rapportering og kontroll
Kommunen skal rapportere om bruken av startlånet på følgende måte:

• Kommuner som bruker StartSak: Alle søknader som behandles i StartSak og som får status
utbetalt eller avslag, blir automatisk rapportert til Husbanken.

• Kommuner som ikke bruker StartSak: Alle søknader som blir utbetalt eller avslått, skal
ra orteres forlø ende som enkeltsaker i rapporteringsmodulen StartRap.

• I tillegg må kommunen sende inn en årsrapportering for 2012 i StartRap hvor det
rapportertes på tap, tapsfond, rentepåslag og gebyrer.

I henhold til Statens bevilgningsreglement § 10 kan Husbanken og Kommunal- og
regionaldepartementet iverksette kontroll med at midlene tildeles og forvaltes i henhold til
retningslinjene.

Vi ønsker kommunen lykke til med bruken av startlånet og det boligsosiale arbeidet.

Ta gjerne kontakt med vårt regionkontor dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Vi viser også
til våre nettsider wwvv.husbanken.no

Med hilsen
HUSBANKEN

Q

ene dvardsen Eirik Arne Eliassen
Fagdirektør

Vedlegg: Låneavtale, Betalingsplan
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Vår referanse
2012/1779-4
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Husbanken
Saksnr.: 16716367 Utskriftsdato: 14.02.2012

Undertegnede Tana kommune, org.nr. 943505527,
erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

kr 2 000 000 tomillionerkroner.

Rentevilkår
Flytende rente

Låneavtale - Alminnelige vilkår
Kommune - Videretildeling

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av
Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene.

- nominell rente 2,583 % pr. år. - effektiv rente 2,505 % pr. år.

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.

Nedbetalingsvilkår
Lånet gis som annuitetslån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 10 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.

Gebyrer
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.

Forsinket betaling
Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.

Låntakerens plikter
Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale.

Husbankens rett til å kreve full innfrielse
Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
• låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
• det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha

vesentlig betydning for Husbanken

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.

Utbetalingsfullmakt
Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto  nr. 4910.12.71160.

Kontoradresse: Postadresse:
Steigata 6 Postboks 480
Hammerfest 9615 HAMMERFEST
e-post:  firmapost hammerfest(&husbanken no

Organisasjonsnr.: Kontonr.: Telefon: Telefaks:
942 114 184 815 33 370 78 42 74 10
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Aksept av lånevilkår
Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.

Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette
vilkårene i denne avtalen.

(Sted) (Dato)

(Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver)

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte
kommunen.

Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved:
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert   , sak nr  
Kopi av Fylkesmatmens godkjenning datert   hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er
oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll.

Vedlegg: Betalingsplan
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Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår

Saksnr.: 16716367 Utskriftsdato: 14.02.2012

Undertegnede Tana kommune, org.nr. 943505527,
erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

kr 2 000 000 tomillionerkroner.

Rentevilkår
Flytende rente - nominell rente 2,583 % pr. år. - effektiv rente 2,505 % pr. år.

Kommune - Videretildeling

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av
Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene.

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.

Nedbetalingsvilkår
Lånet gis som annuitetslån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 10 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.

Gebyrer
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.

Forsinket betaling
Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.

Låntakerens plikter
Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale.

Husbankens rett til å kreve full innfrielse
Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
• låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
• det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha

vesentlig betydning for Husbanken

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.

Utbetalingsfullmakt
Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4910.12.71160.

Kontoradresse: Postadresse:
Smata 6 Postboks 480
Hammerfest 9615 HAMMERFEST
e-post:  firmapost hammerfest(dhusbanken no

Organisasjonsnr.: Kontonr.: Telefon: Telefaks:
942 114 184 815 33 370 78 42 74 10
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Aksept av lånevilkår
Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.

Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette
vilkårene i denne avtalen.

(Sted) (Dato)

(Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver)

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte
kommunen.

Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved:
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert   , sak nr  
Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert , hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er
oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll.

Vedlegg: Betalingsplan
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Å;SHusbanken

Tana Kommune

9845 TANA

- ANNUITETSLÅN - FLYT

For tiden er den flytende renten 2,583%. Fra 01.03.2012 er renten
fastsatt til 2,485%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente
resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av
departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget.
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet.

Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir
utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved
utbetaling av lånet.

Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt.
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid.

TERMIN/ÅR RENTER/GEBYR

01.09.2012
01.03.2013
01.09.2013
01.03.2014
01.09.2014
01.03.2015
01.09.2015
01.03.2016
01.09.2016
01.03.2017
01.09.2017
01.03.2018
01.09.2018
01.03.2019
01.09.2019
01.03.2020
01.09.2020
01.03.2021
01.09.2021
01.03.2022

Dato: 14.02.2012 HHEE

AVDRAG Å BETALE RESTGJELD

27,274 88,570 115,844 1,911,430
23,540 90,065 113,605 1,821,365
22,846 90,739 113,585 1,730,626
21,356 92,229 113,585 1,638,397
20,554 93,031 113,585 1,545,366
19,073 94,512 113,585 1,450,854
18,204 95,380 113,584 1,355,474
16,810 96,760 113,570 1,258,714
15,754 97,830 113,584 1,160,884
14,309 99,290 113,599 1,061,594
13,328 100,256 113,584 961,338
11,876 101,709 113,585 859,629
10,798 102,787 113,585 756,842
9,356 104,229 113,585 652,613
8,205 105,380 113,585 547,233
6,804 106,774 113,578 440,459
5,532 108,053 113,585 332,406
4,118 109,470 113,588 222,936
2,822 110,763 113,585 112,173
1,412 112,173 113,585 0

Saksnr
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TV3 Husbanken

forts. ANNUITETSLÅN

Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra
6 til 7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis.

Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det
forsinkelsesrente.

Post: Postboks 480
9615 HAMMERFEST

Besøk: Sjøgata 6

SIDE 2

Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 81533370
Org. nr: 942 114 184 Fax: 78427410
firmapost.hammerfest@husbanken.no
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 087

Arkivsaksnr: 2012/551-1

Saksbehandler: Vigdis Blien

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 5/2012 15.03.2012
Formannskapet 54/2012 15.03.2012

Lang og tro tjeneste – markering for tilsatte med lang tjenestetid i Tana 
kommune.

Rådmannens forslag til vedtak

Det foretas en felles markering med overrekkelse av gavesjekk på kr. 5.000 til ansatte med lang 
og tro tjeneste fra 2001. Markeringen organiseres puljevis og må skje innen juni 2012.

Utgifter på 350.000 vedtar inndekket ved bruk av disposisjonsfondet.

Saksopplysninger

Bakgrunn: 

Kommunens gjeldende gavereglement er vedtatt i 1997 og er ikke revidert siden den ble vedtatt.

Intensjonen med reglementet er å bidra til det sosiale miljøet i virksomheten, med bl.a. å gi oppmerksomhet ved
åremålsdager, lang tjeneste i kommunen og spesielle anledninger hvor kommunen finner dette 
passende. 

Fra eksisterende reglement:

Det skal utvises oppmerksomhet ved følgende anledninger: 

à Fratreden etter lang tjeneste 
à Fratreden ved pensjonsalder 
à Fylte 50 og 60 år 
à 25-års jubileum 
à Gravferd 
à Nedkomst / fødsel 
à Ved særskilte anledninger som eksempelvis sykdom, sykehusopphold osv. 
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Honnørgaver skal ikke utbetales i kontante penger. Honnørgaven skal gis i form av gave eller 
gavekort. 

PÅSKJØNNELSENS STØRRELSE :

Ansatte med 25 år tjeneste tildeles en honnørgave til en verdi av kr. 2500.-

 Ansatte som slutter etter minst 30 år tjeneste i kommunen, gis en honnørgave til verdi av kr. 
1200.-

 Ansatte som slutter etter minst 10 år tjeneste i kommunen, gis en honnørgave til verdi av kr. 
800.-

 Ansatte som fyller 50 eller 60 år, gis en honnørgave til en verdi av kr. 500.-

 I forbindelse med gravferd til arbeidstaker eller tidligere ansatt med lang tjeneste i kommunen, 
kjøpes krans eller blomster. 

 I forbindelse med overrekkelser under pkt a) og b) holdes en enkel tilstelning for inntil kr. 400.-

 Det vises oppmerksomhet ved andre anledninger når særskilte grunner taler for det, 
eksempelvis sykdom. 

Disse retningslinjer gjelder for samtlige faste tilsatte i kommunen. 

I tillegg til kommunens gavereglement har KS egne retningslinjer for tildeling av medaljer og 
hedersmerke. 

Dette må søkes spesielt , og det er behandlingstid, samt kostnader knyttet til dette. Et hedersmerke 
koster kr 720 +  m.v.a.

Kommunen har ikke noe personalsystem som fanger opp tilsettingstid på en enkel måte, og det har av 
ulike grunner ikke vært prioritert tildeling av oppmerksomhet i forbindelse med 25 års jubileum siden 
2001. De øvrige målgrupper er imidlertid fulgt opp.

De siste 5 årene er dette nedprioritert pga den tunge satsingen på HMS og sykefraværsoppfølging.

Jubileumsliste år fra 2002 er som følgende:

Terje Ellila 01.06.77
Solbjørg Ravna 01.08.77
Kirsten Eriksen 01.08.77
Børre St. Børresen 01.08.77
Eldbjørg Iversen 28.08.77

Fra 2003
Begynt:

Seim Else Marie 010775

Solgunn Helander 010978
Torunn Pedersen 010978
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Sofie Indjager Samuelsen 010878
Reidar Varsi 260279
Jakob Lanto 010879

Aage Arild Guttormsen 131080 
Irene Kalliainen 011180

Åshild Ingeborg Lamøy 010181
Viktor Olsen 010181
Wivian Johnsen 010281
Marit Johansen 010581
Eldbjørg Dervola 010581
Eli Søderstrøm Johansen 080681  
Anna Sofie Arnesen 010881
Jorunn Skippervik 010881
Arne Skjåvik 010881
Raili Elina Guttorm 010881
Øystein Hauge 010881
Sigrun Winterfeldt 010981
Sigmund Sætre 011181
Aina Jessen 011281

Elen B Ragnhild Nilsen 010182
Sigrun Pauline Pedersen 010882
Ruth Eli Sør-Reime 070882
Henny Kaspersen 051082

Solfrid Helene Øien 010783
Geir Hole Tvare 010883
Rita Tidemann-Johannsessen 010883
Ellen G Knutsen 010883
Tapio Martha Solveig 010883
Hildonen Marit Anna 190983

Tveit Marie 010484
Wilsgård Torill 021184
Jacobsen Jan Tormod 121184
Måsø Marit Reidun 010884
Samuelsen Kari Elisabeth 010884

Dikkanen Nelly Margrete 070185
Kristoffersen Greta 010285
Johansen Wenche Elisabeth 170485
Kajander Bjørn 010685
Måsø Per Ove 010885
Jelti Marie 090985
Olsen Ragnhild Anna 011285

Dalan Rakel 190386
Hunnes Tor Morten 010886
Vorren Aud Karin 150986
Porsanger Lill-Gunn Olsen 160986
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Pettersen Nelly 181086
Porsanger Hill 010986
Borgsø Hilde 280886

25 år som ansatt i 2012:

Begynt:
Saua Lillian 010587
Dervola Øystein 090687
Henriksen Anita 220687
Slangeng Anne Britt 110987
Johnsen Irene 011287
Uimonen Helena 080987
Olsen Grete Katrine 130787

Som oversikten viser så omfatter dette 63 personer. (inkl. jubilanter for 2012).

Vurdering

Fra rådmannens side er det en målsetting å gjennomføre en felles markering med overrekkelse 
av gavesjekk senest innen juni d.å. 

Når det gjelder KS retningslinjer for hedersmerke er dette noe som koster penger og er lang 
saksbehandlingstid på. 

Rådmannen vil heller foreslå at gavebeløpet økes fra 2500 kr til 5.000 kr.  Dette forutsetter at 
KST vedtar endring av gavereglement i neste møte.
Samlet kostnad inkl. markering blir da kr. 350.000.

Beløpet kan finansieres ved bruk av avsatte fondsmidler i regnskapet.

For øvrig må en bare beklage at det ikke har vært gjennomført slike markeringer slik 
reglementet tilsier, og man vil for ettertiden forsøke å få dette gjennomført årlig. 

Jørn Aslaksen
rådmann
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-11

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 55/2012 15.03.2012

Referatsaker/Orienteringer - FSK

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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