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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 15.03.2012
Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Frank Martin Ingilæ Ordfører AP
Hartvik Hansen Varaordfører Fe/Ol
Randi Lille Medlem AP
Sandra Lille Medlem AP
Tone Orvik Kollstrøm Medlem H
Rebeke Tapio Medlem FRP
Hege Tajana Pedersen Barnas repr. i plansaker

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Fred Johnsen Medlem SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Einar Johansen Fred Johnsen SP

Merknader
Hege Tajana Pedersen, barnas repr. i plansaker, møtte i PS 41-52/2012.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Frode Gundersen Sekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
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

PS 41/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 41/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

Innkalling godkjennes.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 42/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 42/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

Saksliste godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saksliste godkjennes.

PS 43/2012 Godkjenning av protokoll fra 02.02.2012

Saksprotokoll saksnr. 43/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag

Protokoll fra 02.02.2012 godkjennes. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak
Protokoll fra 02.02.2012 godkjennes. 

PS 44/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av eiendom gbnr 40/46 i 
Polmak.

Saksprotokoll saksnr. 44/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Hartvik Hansen (Fe/Ol) ba formannskapet vurdere hans habilitet i saken på grunn av at samboer 
er eier av naboeiendom. Hansen fratrådet mens formannskapet vurderte hans habilitet. Hansen 
ble enstemmig erklært som habil til å behandle saken. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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. 

Fe/Ol v/Hartvik fremmet følgende forslag: 

Søknad om deling av grunneiendom fra 40/46 til 40/90 Polmak avslås. 

Votering
Forslag fra ordfører (rådm. forsalg til vedtak) ble satt opp mot forslag fra Fe/Ol v/Hartvik 
Hansen: Forslag fra ordfører vedtatt med 6 mot 1 stemme.

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.
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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. 

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

Saksprotokoll saksnr. 45/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

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.

Votering
Vedtatt med 6 mot 1 stemme 

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.

PS 46/2012 Rullering av veiplanen

Saksprotokoll saksnr. 46/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende forslag: 

Kommunale veier

1. Nedkjøringene til begge isveiene i Hárrejohka/Ruostafielbmá og Buolmát/Polmak må 
utbedres til en akseptabel standard. 
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I Polmak må nedkjøringa til elva vurderes flyttet til gamle Polmak skole og til Museet 
ovenfor dagens Fielbmajohka. Isveien kan da tidligere tas i bruk og brøytestrekninga blir 
mer enn halvert. 

Kommunen må sette av ressurser til vanning, scootertråkking m.m om høst.

2. Bygdeveien Hedeguohppi/Vestre Skiipagurra bør vurderes brøytes av kommunen eller at 
det gis et tilskudd fra kommunen til dette.

Fe/Ol v/Hartvik trakk sitt forslag.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet nytt forslag: 

Kommunale veier
1. Nedkjøringene til begge isveiene i Hárrejohka/Ruostafielbmá og Buolmát/Polmak må 

utredes til en akseptabel standard. 

Eventuelt i Polmak må nedkjøringa til elva vurderes flyttet til gamle Polmak skole og til 
Museet ovenfor dagens Fielbmajohka. Isveien kan da tidligere tas i bruk og 
brøytestrekninga blir mer enn halvert. 

Kommunen må vurdere å sette av ressurser til vanning, scootertråkking m.m om høsten av 
private når sikkerheten er god nok.

2. Bygdeveien Hedeguohppi/Vestre Skiipagurra bør vurderes brøytet av kommunen eller at det 
gis et tilskudd fra kommunen til dette.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Fremlagte forslag til veiplan inkludert handlingsplan vedtas.

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Fe/O l v/Hartvik Hansen (punktvis votering):
Punkt 1: Enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Falt med 1 mot 6 stemmer.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Fremlagte forslag til veiplan inkludert handlingsplan vedtas.

Kommunale veier
1. Nedkjøringene til begge isveiene i Hárrejohka/Ruostafielbmá og Buolmát/Polmak må 
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utredes til en akseptabel standard. 

Eventuelt i Polmak må nedkjøringa til elva vurderes flyttet til gamle Polmak skole og til 
Museet ovenfor dagens Fielbmajohka. Isveien kan da tidligere tas i bruk og 
brøytestrekninga blir mer enn halvert. 

Kommunen må vurdere å sette av ressurser til vanning, scootertråkking m.m om høsten av 
private når sikkerheten er god nok.

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

Saksprotokoll saksnr. 47/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Høringsutkast i saken ettersendt pr. e-post 09.03.2012. Utdelt i møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

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. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
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. 

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

Saksprotokoll saksnr. 48/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Saksframlegg ettersendt pr. e-post 08.03.2012. Utdelt i møtet. 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

Tana kommune er positiv til at ny Tana bru og farled inn til Leirpollen er med i nasjonal 
transportplan 2014-2023. 
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Kommunen ønsker imidlertid at den samlede rammen i transportplanen økes med minst 25 
prosent og at arbeidet med ny bru og farled blir forsert i forhold til fagetatenes forslag til NTP. 
Tana kommune vil også at gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra blir en del av 
planene om ny bru ved Tana bru. 

Tana bru er et geografisk knutepunkt i Øst-Finnmark. Alle sentrale landbaserte ferdselsårer går 
via Tana bru fra Båtsfjord, Berlevåg til Karasjok og Utsjok i nord-syd retning og i øst-vest 
retning mellom Varanger og Kirkenes og til vestfylket. Som følge av globalisering og 
internasjonalisering er transportsektoren i kraftig vekst. Bransjen har i dag nettoinnpendling av 
arbeidere fra andre kommuner. Det forventes også at veksten i transportsektoren vil fortsette i 
årene som kommer. Økt trafikkmengde medfører utfordringer for alle veifarende. Dagens 
infrastruktur er ikke tilpasset dagens eller fremtidig transportmengde og behov.

Prioriteringer i forhold til NTP 2014-2023:

1. Ny Tana bru
Dagens bru er en flaskehals i forhold til den økende vegtrafikken og økt godstransport i 
østfylket. Det er en flaskehals både i forhold til høyde, bredde og vekt på transport. Arbeidet 
med ny bru må fremskyndes i forhold til fagetatenes plantekniske forslag. 

2. Gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra
Strekningen Tana bru til Skiippagurra er den mest trafikkerte i kommunen mht. 
årsdøgnstrafikk. Langs veien ferdes myke trafikanter. Tana bru er et sentralt knutepunkt 
mht. godstransport og transporten er i kraftig vekst.  På strekningen er det farlige svinger og 
uoversiktlige strekninger. 

Tana kommune ønsker at gang- og sykkelveien blir en del av prosjektet med ny Tana bru. 
Ny Tana bru medfører endret plassering og at det må legges til rette for myke trafikkanter 
over brua. Kommunen ser på gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra som en del av 
brusprosjektet og det vil være naturlig at gang- og sykkelvei forlenges fra Tana bru og til 
Skiippagurra.

3. Farled inn til Leirpollen
Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund med krav til farledsbevis for fartøy 
over 70 meter. Norsk losforbund betrakter farleden som krevende å navigere i med sterke 
strømmer fra tidevann, variabel vind og trangt farvann med flere knappe svinger.   Farleden 
går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er et viktig naturreservat ikke bare i 
norsk, men også i internasjonal sammenheng gjennom sin status som Ramsar-område. 
Utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn fagetatenes forslag.

4. Oppgradering av E6 fra avkjørsel til Utsjok og til Tana bru.
Godstrafikken inn til Tana bru er i sterk vekst og forventes også å vokse sterkt i årene som 
kommer som følge av globalisering og nedbygging av grenser. Den europeiske 
transportkorridoren bør forlenges slik at den går fra Utsjok og til Tana bru. Tana kommunen 
ønsker at strekningen oppgraderes til å kunne håndtere vogntog på inntil 25 meter for å 
imøtekomme både dagens og fremtidig behov for transportinfrastruktur. 

AP v/Frank M. Ingilæ fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ og 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen:
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Nytt punkt:

Opprustning FV98 / omklassifisering til E6 
I forbindelse med at fylkeskommunen tidligere har drøftet om at fylkesvei 98 over Ifjordfjellet 
vurderes omklassifisert til E6, så det svært viktig at strekningen fra Rustefjelbma til Sjursjok 
oppgraders til en akseptabel standard. I dag fremstår denne strekningen som den veien i fylket 
med dårligst standard. 

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 

Felles tilleggsforslag fra AP og Fe/Ol: Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Tana kommune er positiv til at ny Tana bru og farled inn til Leirpollen er med i nasjonal 
transportplan 2014-2023. 

Kommunen ønsker imidlertid at den samlede rammen i transportplanen økes med minst 25 
prosent og at arbeidet med ny bru og farled blir forsert i forhold til fagetatenes forslag til NTP. 
Tana kommune vil også at gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Skiippagurra blir en del av 
planene om ny bru ved Tana bru. 

Tana bru er et geografisk knutepunkt i Øst-Finnmark. Alle sentrale landbaserte ferdselsårer går 
via Tana bru fra Båtsfjord, Berlevåg til Karasjok og Utsjok i nord-syd retning og i øst-vest 
retning mellom Varanger og Kirkenes og til vestfylket. Som følge av globalisering og 
internasjonalisering er transportsektoren i kraftig vekst. Bransjen har i dag nettoinnpendling av 
arbeidere fra andre kommuner. Det forventes også at veksten i transportsektoren vil fortsette i 
årene som kommer. Økt trafikkmengde medfører utfordringer for alle veifarende. Dagens 
infrastruktur er ikke tilpasset dagens eller fremtidig transportmengde og behov.

Prioriteringer i forhold til NTP 2014-2023:

1. Ny Tana bru
Dagens bru er en flaskehals i forhold til den økende vegtrafikken og økt godstransport i 
østfylket. Det er en flaskehals både i forhold til høyde, bredde og vekt på transport. Arbeidet 
med ny bru må fremskyndes i forhold til fagetatenes plantekniske forslag. 

2. Gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra
Strekningen Tana bru til Skiippagurra er den mest trafikkerte i kommunen mht. 
årsdøgnstrafikk. Langs veien ferdes myke trafikanter. Tana bru er et sentralt knutepunkt 
mht. godstransport og transporten er i kraftig vekst.  På strekningen er det farlige svinger og 
uoversiktlige strekninger. 

Tana kommune ønsker at gang- og sykkelveien blir en del av prosjektet med ny Tana bru. 
Ny Tana bru medfører endret plassering og at det må legges til rette for myke trafikkanter 
over brua. Kommunen ser på gang- og sykkelvei fra Tana bru til Skiippagurra som en del av 
brusprosjektet og det vil være naturlig at gang- og sykkelvei forlenges fra Tana bru og til 
Skiippagurra.
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3. Farled inn til Leirpollen
Farleden inn til Leirpollen går igjennom et trangt sund med krav til farledsbevis for fartøy 
over 70 meter. Norsk losforbund betrakter farleden som krevende å navigere i med sterke 
strømmer fra tidevann, variabel vind og trangt farvann med flere knappe svinger.   Farleden 
går rett igjennom Tanamunningen naturreservat som er et viktig naturreservat ikke bare i 
norsk, men også i internasjonal sammenheng gjennom sin status som Ramsar-område. 
Utbedring av farleden må komme i gang tidligere enn fagetatenes forslag.

4. Oppgradering av E6 fra avkjørsel til Utsjok og til Tana bru.
Godstrafikken inn til Tana bru er i sterk vekst og forventes også å vokse sterkt i årene som 
kommer som følge av globalisering og nedbygging av grenser. Den europeiske 
transportkorridoren bør forlenges slik at den går fra Utsjok og til Tana bru. Tana kommunen 
ønsker at strekningen oppgraderes til å kunne håndtere vogntog på inntil 25 meter for å 
imøtekomme både dagens og fremtidig behov for transportinfrastruktur. 

5. Opprustning FV98 / omklassifisering til E6 
I forbindelse med at fylkeskommunen tidligere har drøftet om at fylkesvei 98 over 
Ifjordfjellet vurderes omklassifisert til E6, så det svært viktig at strekningen fra 
Rustefjelbma til Sjursjok oppgraders til en akseptabel standard. I dag fremstår denne 
strekningen som den veien i fylket med dårligst standard. 

PS 49/2012 Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven og 
gebyrregulativ for 2012 for plan- og byggesaker

Saksprotokoll saksnr. 49/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

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 

Votering
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
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 

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

Saksprotokoll saksnr. 50/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Rådmannens endrede forslag til vedtak utdelt i møtet:

Med hjemmel i Forskrift for gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av 
Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. Kgl res. Av 23. desember 
1988 nr. 1073 jf. Delegasjonsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6 vedtar Tana kommunestyre 
følgende nye gebyrsatser: 

For delingssaker etter jordloven:
Der formålet i søknaden samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel fastsettes 
behandlingsgebyret til kr 1 000,-.
Der formålet i søknaden ikke samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Konsesjonssaker etter konsesjonsloven:
For konsesjonssøknader fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens endrede forslag til vedtak som 
formannskapets innstilling:

Med hjemmel i Forskrift for gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av 
Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. Kgl res. Av 23. desember 
1988 nr. 1073 jf. Delegasjonsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6 vedtar Tana kommunestyre 
følgende nye gebyrsatser: 

For delingssaker etter jordloven:
Der formålet i søknaden samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel fastsettes 
behandlingsgebyret til kr 1 000,-.
Der formålet i søknaden ikke samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Konsesjonssaker etter konsesjonsloven:
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For konsesjonssøknader fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Med hjemmel i Forskrift for gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av 
Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. Kgl res. Av 23. desember 
1988 nr. 1073 jf. Delegasjonsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6 vedtar Tana kommunestyre 
følgende nye gebyrsatser: 

For delingssaker etter jordloven:
Der formålet i søknaden samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel fastsettes 
behandlingsgebyret til kr 1 000,-.
Der formålet i søknaden ikke samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

Konsesjonssaker etter konsesjonsloven:
For konsesjonssøknader fastsettes behandlingsgebyret til kr 2 000,-.

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

Saksprotokoll saksnr. 51/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

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. 
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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.
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. 
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 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. 

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.

AP v/Frank M. Ingilæ fremmet følgende felles tilleggsforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ og 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Tillegg til første avsnitt:

Tana kommune mener at det er viktig å opprettholde gammetradisjonene både med hensyn til 
utformingen av byggene og høstingen av utmarka i Tana. De opprinnelige gammene var av en 
slik utforming at det ikke burde være nødvendig å søke tillatelse for å oppføre disse. I dag er 
disse byggverkene noe modernisert selv om de fortsatt er beskjedne byggverk. Kommunen har 
sett det nødvendig å lage retningslinjer for gammebygg i Tana, nettopp for at byggene skal være 
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gammer og ikke hytter. Gammene er i prinsippet åpne for alle som ferdes i utmarka og utgjør 
dermed også en sikkerhet for alle som er ute i skog og mark.

Det må også i fremtiden være mulighet til å føre opp nye gammebygg i utmarka i Tana etter en 
grundig prosess. Dette ønsker vi at skal drøftes i forbindelse med rullering av kommuneplanens 
arealdel.

Fe/O l v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag:

Offentlige myndigheter er forpliktet til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan 
utøve og utvikle sin egen kultur. Dette følger både av Grunnloven § 110 a, FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og 
stammefolk i selvstendige stater. 

Votering
Forslag fra ordfører (rådm. forslag til vedtak): Enstemmig vedtatt. 

Felles tilleggsforslag fra AP og Fe/Ol: Enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra Fe/Ol v/Hartvik Hansen: Enstemmig vedtatt. 

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. 

Tana kommune mener at det er viktig å opprettholde gammetradisjonene både med hensyn til 
utformingen av byggene og høstingen av utmarka i Tana. De opprinnelige gammene var av en 
slik utforming at det ikke burde være nødvendig å søke tillatelse for å oppføre disse. I dag er 
disse byggverkene noe modernisert selv om de fortsatt er beskjedne byggverk. Kommunen har 
sett det nødvendig å lage retningslinjer for gammebygg i Tana, nettopp for at byggene skal være 
gammer og ikke hytter. Gammene er i prinsippet åpne for alle som ferdes i utmarka og utgjør 
dermed også en sikkerhet for alle som er ute i skog og mark.

Det må også i fremtiden være mulighet til å føre opp nye gammebygg i utmarka i Tana etter en 
grundig prosess. Dette ønsker vi at skal drøftes i forbindelse med rullering av kommuneplanens 
arealdel.

Offentlige myndigheter er forpliktet til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan 
utøve og utvikle sin egen kultur. Dette følger både av Grunnloven § 110 a, FNs konvensjon om 
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sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og 
stammefolk i selvstendige stater.

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.
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.
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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. 

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

Saksprotokoll saksnr. 52/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt punkt som tillegg:

Kommunen mener det er viktig at vi får en mest mulig lik og rettferdig behandling ved skjønn 
av slike søknader og at det må tas med i vurderinga om slektstilhørighet. Herunder også ta i 
betraktning om tidligere generasjon og familiemedlemmer har vært brukere av gammen. 

AP v/Frank M. Ingilæ fremmet følgende utsettelsesforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ, SP v/Einar 
Johansen og Fe/Ol v/Hartvik Hansen:

Saken utsettes. 
Kommunen ber om en ny høringsuttalelse fra berørt reinbeitedistrikt om tillatelse for oppføring 
av gamme. Begrunnelse at høringsuttalelsen fra RB7 er i fra begynnelse av 2000-tallet. 

Planutvalget ber rådmannen synliggjøre i sin nye saksutredning få frem hvilke inngrep som 
allerede er i området som andre byggverk, barmarkstraseer og kraftlinjer etc. 

Votering
Utsettelsesforslag: Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Saken utsettes. 
Kommunen ber om en ny høringsuttalelse fra berørt reinbeitedistrikt om tillatelse for oppføring 
av gamme. Begrunnelse at høringsuttalelsen fra RB7 er i fra begynnelse av 2000-tallet. 

Planutvalget ber rådmannen synliggjøre i sin nye saksutredning få frem hvilke inngrep som 
allerede er i området som andre byggverk, barmarkstraseer og kraftlinjer etc. 

PS 53/2012 Opptak av startlån - Husbanken

Saksprotokoll saksnr. 53/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets 
innstilling:

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.
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Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
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.

PS 54/2012 Lang og tro tjeneste

Saksprotokoll saksnr. 54/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets
innstilling:

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.

SP v/Einar Johansen fremmet følgende endringsforslag: 

Endring 2. setning 
Markeringen må skje innen utgangen av juni 2012. 

Votering
Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Endringsforslag fra SP v/Einar Johansen: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
Det foretas en felles markering med overrekkelse av gavesjekk på kr. 5.000 til ansatte med lang 
og tro tjeneste fra 2001. Markeringen må skje innen utgangen av juni 2012.

Utgifter på 350.000 vedtar inndekket ved bruk av disposisjonsfondet.
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PS 55/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK

Saksprotokoll saksnr. 55/2012 i Formannskapet - 15.03.2012 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker: 

RS 8/2012 Båtsfjord kommunes planstrategi 2012 - 2015
RS 9/2012 Kommunal planstrategi 2012 - Lebesby kommune

RS 10/2012 Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene i 2012
RS 11/2012 Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen

Referatsakene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Referatsakene tas til orientering. 

RS 8/2012 Båtsfjord kommunes planstrategi 2012 - 2015

RS 9/2012 Kommunal planstrategi 2012 - Lebesby kommune

RS 10/2012 Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene i 
2012

RS 11/2012 Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen


