
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 19.04.2012
Tidspunkt: 10:00

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

Saksframlegg i følgende saker ettersendes:
 PS 63/2012 - Budsjettkontroll januar – februar
 PS 64/2012 - Tana kunstgressbane – tilleggsbevilgning 

10.04.2012 

Frank M. Ingilæ 
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 56/2012 Godkjenning av innkalling
PS 57/2012 Godkjenning av saksliste

PS 58/2012 Godkjenning av protokoll fra 15.03.2012
PS 59/2012 Jordlovsbehandling - søknad om deling av driftsenhet 

gbnr 15/109
2011/2097

PS 60/2012 Søknad om kjøp av utvidet tomt for Tanatorget 2009/2116

PS 61/2012 Søknad om utvidelse av tomta i Fosseveien 16 for 
etablering av kombinert forretnings-, kontor- og 
boligbygg

2012/858

PS 62/2012 Krav om dekning av sakskostnader - vedrørende 
gamme ved Gappatjohka, vedtak etter 
klagebehandling, FSK. Sak 95/2011.

2011/897

PS 63/2012 Budsjettkontroll januar-februar
PS 64/2012 Tana kunstgressbane - tilleggsbevilgning

PS 65/2012 Abonnement på "Tilskuddsportalen" 2012/174
PS 66/2012 Møtegodtgjørelse til ungdomsrådet 2012/303

PS 67/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6
RS 12/2012 Søknad om utarbeide forslag til reguleringsplan og 

gjennomfører endring kommunens arealplan
2012/654

RS 13/2012 Kommunal Planstrategi 2012-2015. Offentliggjøring 
av forslag til vedtak

2011/2119

RS 14/2012 Melding om oppstart av arbeidet med kommunal 
planstrategi for Porsanger kommune 2012 - 2015

2012/747

RS 15/2012 Modernisering av mineralloven 2009/2434
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/109

Arkivsaksnr: 2011/2097-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 59/2012 19.04.2012

Jordlovsbehandling - søknad om deling av driftsenhet gnr/bnr 15/109

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i jordlovens § 12 avslås søknad om fradeling av driftsenhet gnr 15 bnr 109 fra 
eiendommene med gnr 15 bnr 61, gnr 15 bnr 45 og gnr 15 bnr 103.

Begrunnelse:
En fradeling vil innebære driftsmessige ulemper for landbruksproduksjonen på eiendommen gnr 15 bnr 
109. Driftsgrunnlaget og ressursene for landbruksproduksjonen på eiendommen gnr 15 bnr 109 vil 
svekkes ved deling av driftsenhet. 

Saksopplysninger
Det søkes om å fradele eiendommen gnr/bnr 15/109 fra eiendommene gnr/bnr 15/61, 15/45 og 15/103.

Opplysninger om landbrukseiendom gnr 15 bnr 109.
Sted : Masjok
Gnr./Bnr. : 15/109
Eiendomstype : Landbruk

Kommune Type Matrikkelnr Eierforhold Etablert Areal
2025 Grunneiendom 15/45 Kollstrøm Viktor Øystein (1/1) 03.06.1941 196 250,10
2025 Grunneiendom 15/61 Kollstrøm Viktor Øystein (1/1) 01.12.1910 84154,4
2025 Grunneiendom 15/103 Kollstrøm Viktor Øystein (1/2) 24.11.1992 2313,4
2025 Grunneiendom 15/109 Kollstrøm Viktor Øystein (1/1) 10.12.1999 349784,6

Gnr/Bnr
Fulldyrket 
jord Overfl. dyrket/

Skog 
bonitet Annet Areal i

innmarksbeite S og H Middels Lav areal alt
15/45 51,3 0 55,1 89,9 196,3
15/61 30,8 0 52,5 0,9 84,2

15/103 0,1 2,2 2,3
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15/109 101,6 112,7 135,4 349,7

Arealoppgave for eiendom som ønskes fradelt:

Gnr/Bnr
Fulldyrket 
jord Overfl. dyrket/

Skog 
bonitet Annet Areal i

innmarksbeite S og H Middels Lav areal alt
15/109 101,6 112,7 135,4 349,7

Bebyggelse 

Bygninger Tatt i bruk Boareal
Enebolig 1981 107
Våningshus 67
Hus for dyr Ukjent Ukjent
Hus for dyr Ukjent Ukjent
Hus for dyr Ukjent Ukjent
Hus for dyr Ukjent Ukjent
Hus for dyr Ukjent Ukjent
Hus for dyr Ukjent Ukjent
Hus for dyr Ukjent Ukjent

Kilde: Matrikkel

Kart over eiendommene.

Utklipp fra gårdkart fra skog og landskap
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Lovgrunnlag

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

Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå

departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot

deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for

lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren).

Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg

ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling

kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende

planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.

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

fremja.

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del

av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.

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

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

Vurdering 

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

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

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

§ 1.

Samfunnsinteresser av større vekt
Rent personlige eller private interesser defineres ikke som samfunnsinteresser av større vekt. I henhold til
rundskriv M-34/95 kan hensynet til bosettingen betraktes som samfunnsinteresser av større vekt.
Søker ønsker å dele fra eiendommen gnr/bnr 15/109 for videre salg til sin sønn og beholde selv 
resterende eiendommer med dyrket jord. Søknaden er å betraktes som private interesser.

Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi.
Eiendommene i driftsenheten grenser til hverandre. Eiendommene egner seg meget godt å drives 
sammen, og har vært drevet sammen av hjemmelshaver. Deling av driftsenheten vil gi negativ 
konsekvens for eiendommens drift i fremtiden. Inntektsmuligheten og ressursene for 
landbruksproduksjon vil svekkes ved deling av driftsenheten.
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Drifts- og miljømessige hensyn.
Nærheten til eiendommene gnr/bnr 15/61 og gnr/bnr 15/45 vil være klar driftsfordel for 
landbruksproduksjon på eiendommen gnr/bnr 15/109. Området har tidligere hatt et aktivt landbruksmiljø. 
I dag er det ingen husdyrproduksjon i området med jordene i nærliggende eiendommer blir høstet. 
Miljømessig vil det ikke vanskeliggjøre eierens bruk av arealer da de nærliggende eiendommene til 
gnr/bnr 15/109 er ubebygde landbrukseiendommer. 

Godkjente planer.
I gjeldende arealplan er omsøkte eiendommer i et LNF område. Bruken av eiendommene gnr/bnr 15/109 
vil ikke bli endret i trå med planen.

Hensynet til kulturlandskapet.
Eiendommen som ønskes fradelt fra driftsenheten ligger i et område med bolig- og landbruksbygninger, 
tiltaket vil ikke forandre kulturlandskapet. 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. Delingen vil være 
til hinder for fremtidige generasjoners behov da gården vil få mindre tilgang til eget jordbruksareal. 

Konklusjon
Etter en samlet vurdering etter jordlovens § 12 anbefales avslag på søknad om fradeling av 
driftsenhet gnr/bnr 15/109 fra eiendommene gnr/bnr 15/61, 15/45 og 15/103. Begrunnelsen er at 
fradelingen vil innebære driftsmessige ulemper for landbruksproduksjonen på eiendommen med gnr/bnr 
15/109. Driftsgrunnlaget og ressursene for landbruksproduksjonen på eiendommen gnr/bnr 15/109 vil 
svekkes ved deling av driftsenhet.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 13/229

Arkivsaksnr: 2009/2116-5

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 60/2012 19.04.2012

Søknad om utvidelse og kjøp av tomta til Tanatorget

Rådmannens forslag til vedtak
1) Tana formannskap gir tilsagn om forretningstomt på om lag 500 m2 til utvidelse av 

Tanatorget mot Ringveien. 
2) Det stilles krav om sammenføying av tomtetillegget med eksisterende tomt, g/bnr. 

13/229.
3) Det stilles også krav om justering av tomtegrensene for g/bnr. 13/229 slik at hele det 

eksisterende bygget kommer innenfor eiendomsgrensene. Dette dreier seg om et areal på 
om lag 220 m2 i det østre hjørnet av tomta mot E6, om lag 20 m2 mot sørvest og om lag 
100 m2 mot nordvest.

4) Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
5) Evt. kjøp av tomta beregnes med utgangspunkt i en tomtepris på 54 kr/ m2.
6) Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta.
7) Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom 

kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten 
forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet 
med inntil 1 år.

Tanatorget Eiendom AS må yte en viss kompensasjon for tapet av det opparbeidete arealet foran 
Tanatorget, som forsvinner som følge av nybygget.

Saksopplysninger
Formannskapet skal i denne saken ta stilling til søknad om tomt for utvidelse av Tanatorget mot 
Ringveien og justering av tomtegrensa for eksisterende tomt.

Tana kommune mottok den 26.03.2012 søknad fra ByggeBistand AS, på vegne av Tanatorget 
Eiendom AS, om tomt for utvidelse av Tanatorget. Tanatorget Eiendom AS planlegger å utvide 
bygget med 474 m2 mot Ringveien (gatetunet), fordi eksisterende leietakere trenger mer plass til 
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virksomheten sin. Formålet med søknaden om tomt er å sikre at hele bygget kommer på én tomt. 
Samtidig ønsker Tanatorget Eiendom AS å kjøpe hele denne tomta.

Tidligere saksbehandling
Administrasjonen hadde forhåndskonferanse med Tanatorget Eiendom AS om den planlagte 
utvidelsen 17.09.2009. I etterkant av møtet foretok administrasjonen befaringer og interne 
drøftinger av rammene for en evt. utvidelse, og i brev av 13.11.2009 ble det gitt tilbakemelding 
om at:
”1) Tanatorget kan utvides med 27,5 m fra dagens vegglinje mot Ringveien (gatetunet). Dette
      innebærer utbygging fram til og med skifermuren som danner grense for dagens p-plass. 
      Dvs. at skifermuren kan fjernes.(…)
2) Mot E6 kan bygget maksimalt utvides 8 m på det korteste. (…)
3) Mot E6 kan det foreløpig ikke tas i bruk mer areal til parkering ut over det som allerede er
    opparbeidet. Det er først når ny E6-trasé står ferdig at det kan bli aktuelt (…).”

Samtidig ble tiltakshaver gjort oppmerksom på at han må yte en viss kompensasjon for tapet av 
det opparbeidete arealet foran Tanatorget som forsvinner som følge av nybygget.

Skisse 1: De aktuelle tomtetilleggene i forhold til eksisterende tomt, er tegnet inn.

Søknaden er i tråd med tidligere tilbakemelding fra administrasjonen, jf. punkt 1 i referatet 
ovenfor. Samtidig er tiltaket i all hovedsak i tråd med Reguleringsplan for Tana bru sentrum. 
Byggegrensa for utvidelsen er imidlertid trukket helt fram til gatetunet. I reguleringsplanen er 
den trukket 2 m fra. Etter utvidelsen vil bygget på det nærmeste være 15 m fra senterlinja i 
Ringveien.

Etter den forrige utvidelsen av Tanatorget, på om lag 100 m2, ble ikke tomtegrensa justert. Dette 
er det ønske om å rette opp nå.

Side 10



Varigheten av tomtetilsagn
De siste 20 årene har alle tomtetilsagn i Tana kommune hatt en gyldighet på 1 (ett) år, men dette 
har ikke vært etterfulgt. I praksis har det vært forventet at kommunen tar kontakt for å få klarhet 
i om tomtesøknaden fortsatt er aktuell eller ikke. På den måten har personer og foretak kunnet 
sitte på tomter i lengre tid, og delvis kunnet blokkere for andre tomtesøkere. 

Vurdering
Det er gledelig at Tana kommune endelig kan nå målet som ble satt i Tana bru 
sentrumsutvikling i 1998, om å føre Tanatorget helt fram til gatetunet. Dette vil bidra til å
utvikle sentrum som et møtested med aktivitet og folkeliv, som var et av hovedmålene i Tana 
bru sentrumsutvikling. Samtidig er det positivt at det er vekst i næringslivet i Tana, slik at 
eksisterende aktører har behov for større areal. 

Den aktuelle tidelingen er i all hovedsak i tråd med reguleringsplanen for Tana bru sentrum. Det 
er kun en mindre justering av byggegrensa som er nødvendig. Dette kan gjennomføres som en 
dispensasjon i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

Rådmannen har allerede signalisert at Tanatorget Eiendom AS må yte en viss kompensasjon for 
tapet av det opparbeidete arealet foran Tanatorget, som forsvinner som følge av nybygget. Det 
ble lagt ned store ressurser i dette arealet, og det er rimelig at Tanatorget Eiendom AS dekker 
deler av disse utgiftene, når arealet bygges ned. 

Rådmannen mener det er grunn til å endre på gyldigheten av tomtetilsagn, jf. saksopplysningene 
ovenfor. Han anbefaler at tomtetilsagn heretter er gyldige i 18 måneder fra melding om vedtak 
er mottatt. Dersom kommunen ikke har mottatt byggesøknad, eller søknad om forlengelse av 
tilsagnet, innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten forutgående varsel. Dette er tatt inn i 
forslaget til innstilling ovenfor.

På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler rådmannen innstillingen.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L83

Arkivsaksnr: 2012/858-2

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 61/2012 19.04.2012

Søknad om utvidelse av tomta i Fosseveien 16 for etablering av kombinert 
forretnings-, kontor- og boligbygg

Rådmannens forslag til vedtak
1) Tana formannskap gir tilsagn om utvidelse av gnr. 13/67 i Fosseveien 16 med inntil 850 

m2 til et nytt, kombinert forretnings-, kontor- og boligbygg med tilhørende parkering, til 
ByggeBistand AS, jf. avgrensingen i vedlagte kartskisse. 

2) Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
3) Evt. kjøp av tomta beregnes med utgangspunkt i en tomtepris på 54 kr/ m2.
4) Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta. 
5) Det åpnes for fradeling av evt. nybygg på tomta.
6) Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom 

kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten 
forutgående varsel. Før tomtetilsagnet går ut, kan det søkes om forlengelse av tilsagnet 
med inntil 1 år.

Det tas følgende forbehold for tildelingen:
At det gjennomføres reguleringsendring i tråd med de framlagte planene, før oppmåling og 
fradeling skjer. Dette forutsetter at det ikke kommer klage og/ eller innsigelse til 
reguleringsendringen.

Formannskapet forutsetter at evt. nybygg på tomta holder seg innenfor grensene for det som er 
skissert som nybygg i vedlagte kartskisse (i svart). Dette innebærer en minsteavstand på 10 m 
fra senterlinja i Ringveien, og 9 m fra senterlinja i Fosseveien.

Saksopplysninger
Formannskapet skal i denne saken ta stilling til søknad om utvidelse av tomta tilhørende 
ByggeBistand AS i Fosseveien 16 for etablering av et kombinert forretnings-, kontor- og 
boligbygg. 
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Tana kommune mottok den 28.03.2012 søknad fra ByggeBistand AS, om utvidelse av tomta i 
Fosseveien 16 for etablering av et kombinert forretnings-, kontor- og boligbygg med 
forretningslokaler i 1. etasje og leiligheter i 2. etasje. Søker har utarbeidet foreløpige skisser av 
nybygget og plassering på tomta, jf. vedlagte skisser.

I søknaden er det oppgitt at avstanden fra vegglivet til vegmidte mot Ringveien og Fosseveien er 
på 15 m. I skissene ser det ut til at byggegrensa er forvekslet med tomtegrensa slik at den 
faktiske avstanden til vegmidte kun er 8 m. Søker ser for seg at fortauet langs Ringveien trekkes 
inn mot bygget for å frigjøre areal for parkeringsplasser langs Ringveien. 

Rådmannen hadde et uformelt møte med Byggebistand AS fredag 23.03., der søker presenterte 
planene for den evt. utvidelsen, og den videre saksgangen ble drøftet. Det er på bakgrunn av 
dette møtet at søknaden ble sendt til kommunen. 

I gjeldende reguleringsplaner er arealet regulert til offentlig bebyggelse med en byggegrense 
mot Ringveien og Fosseveien på 13 m fra senterlinja.

Rådmannen ser for seg følgende, videre saksgang/ -behandling:
1) Tomtetildeling i FSK, med forbehold om at reguleringsendringen godtas og vedtas.

2) Reguleringsendring gjennomføres i løpet av 2012/ første halvdel av 2013 (Vil omfatte 
alle arealene i Tana bru sentrum der det er planlagt arealbruksendringer).

3) Fradeling i tråd med ny regulering

4) Byggesak med krav om arkitekttegninger.

Varigheten av tomtetilsagn
De siste 20 årene har alle tomtetilsagn i Tana kommune hatt en gyldighet på 1 (ett) år, men dette 
har ikke vært etterfulgt. I praksis har det vært forventet at kommunen tar kontakt for å få klarhet 
i om tomtesøknaden fortsatt er aktuell eller ikke. På den måten har personer og foretak kunnet 
sitte på tomter i lengre tid, og delvis kunnet blokkere for andre tomtesøkere. 

Vurdering
Administrasjonen har drøftet planene internt og mener det er positivt at næringslivet er offensivt 
og har planer for å utvikle de sentrumsnære arealene. De omsøkte arealene ligger strategisk til i 
forhold til detaljhandelssenteret ved Tana bru, som har tyngdepunktet i gatetunet i Ringveien, og 
både forretnings-/kontorlokaler og leiligheter her vil være attraktive. 

Et 2-etasjes bygg med såpass stor grunnflate som det her er tale om, kan oppleves stort og høyt i 
forhold til øvrig bebyggelse i Fosseveien. Øvrig bebyggelse er imidlertid i all hovedsak plassert 
sør for det planlagte nybygget, og i god avstand fra dette. Nybygget vil derfor ikke få 
konsekvenser for solforholdene på dagen og ettermiddagen. Fiskematforretningen til Røberg, på 
motsatt side av Ringveien, er også i 2 etasjer, og det er i Reguleringsplan for Tana bru sentrum
åpnet for en videre utvidelse mot Ringveien på 15 m, med total grunnflate på drøyt 300 m2. 
Sammenliknet med dette, vil ikke det planlagte nybygget i Fosseveien 16 bli dominerende. 

Administrasjonen mener kommunen kan endre på dagens forutsetninger gitt i gjeldende 
reguleringsplaner, ved å gjennomføre en reguleringsendring som innebærer følgende: 
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 Omregulering til kontor/ forretningsformål/ bolig (for Fosseveien 1 og 16 samt 
friområdet der dagens skatepark ligger. Gjennomføres samtidig med omregulering av 
andre arealer i Tana bru sentrum der det er aktuelt med arealbruksendringer, eks. 
grusbanen og arealet ved menighetshuset)

 Byggegrense 10 m mot Ringveien (3 m fortau og 4 m kantsone) og 9 m mot Fosseveien 
(fra senterlinje). (Nilsen-bygget, ved siden av Røbergs fiskematforretning, ligger 9 m fra 
senterlinja. Vaskehallen til Shell er 6 m fra og Kunnskapens hus 11,5 m fra senterlinja) 

 Det avsettes areal til en atkomst på 3m til friområdet mellom Fosse- og Skaidiveien som 
fører videre til Sieiddájohguolbba.

Skissen nedenfor viser forslag til ny tomtegrense. I forbindelse med omreguleringen kan det 
stilles krav om at evt. bygg på arealet forholder seg til linjene i Ringveien, Fosseveien og 
eksisterende bebyggelse, at byggetegninger utarbeides av arkitekt, og at det lages en illustrasjon 
som viser tilpasningen av bebyggelsen til de omkringliggende bygningene og vegetasjonen, jf. 
gjeldende bestemmelser i Reguleringsplan for Tana bru sentrum.

Skisse 1: Fosseveien 16. Forslag til ny tomtegrense markert med rødt og byggegrenser for evt. framtidig 
bebyggelse markert med svart.

Rådmannen mener det er grunn til å endre på gyldigheten av tomtetilsagn, jf. saksopplysningene 
ovenfor. Han anbefaler at tomtetilsagn heretter er gyldige i 18 måneder fra melding om vedtak 
er mottatt. Dersom kommunen ikke har mottatt byggesøknad, eller søknad om forlengelse av 
tilsagnet, innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten forutgående varsel. Dette er tatt inn i 
forslaget til innstilling ovenfor.

På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler rådmannen innstillingen.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 5/1

Arkivsaksnr: 2011/897-14

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 62/2012 19.04.2012

Krav om dekning av sakskostnader - vedrørende gamme ved Gappatjohka, 
vedtak etter klagebehandling, FSK. Sak 95/2011.

Vedlegg:

 Klage over vedtak om tillatelse til gjenoppføring av gamme i Gáhpatjohka i Tana 
kommune (brev fra settefylkesmannen/Fylkesmannen i Troms).

 Vedr. Gamme ved Gappatjohka, vedtak etter klagebehandling, FSK. Sak 65/2011 – krav 
om dekning av sakskostnader (brev fra advokatselskapet Per A. Amundsen AS).

Rådmannens forslag til vedtak

Kravet om dekning av sakskostnader i forbindelse med klagebehandling av sak om tillatelse til 
gammebygging ved Gáhpatjohka fra advokatselskapet Per A. Amundsen på vegne av Kirsti Joks 
og Torgrim Olsen avvises.

Begrunnelse:
Søkerne har ikke oppnådd noen tillaltelse. Det er heller ikke anført andre forhold som betinger 
at søknaden innvilges. 

Saksopplysninger
Saken gjelder i utgangspunktet en søknad fra 2005 hvor Torgrim Olsen og Kirsti Joks søker om 
tillatelse til å gjenoppbygge gamme i Gáhpatjohka i nærheten av Miennajávri. Saken ble først 
sendt på høring i november 2010. Søknaden ble første gang behandlet i FSK i møte 31.03.2011, 
sak 27/2011. Formannskapet vedtok følgende:

1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til
gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gápatjohka.
2. Det utstedes gammeerklæring til Kirsti Joks og Torgrim Olsen.
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 artikkel 23 pkt. 1 og
2.
4. Søkerne/familien vil videreføre tidligere høstningstradisjon som jakt, fiske og annen
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tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk
høstingstradisjon og kulturarv videreføres.
5. Gammen må restaureres etter kommunens vedtatte retningslinjer og at kravet om
torvlegging er absolutt og herunder og at gammen er åpen og tilgjengelig for andre
brukere slik det er i samisk tradisjon.

Vedtaket  i FSK sak 27/2011 ble påklaget av Fylkesmannen i Finnmark som ba kommunen 
omgjøre sitt vedtak med følgende begrunnelse:
Arealdisponering
Det aktuelle byggetiltaket ligger i et område som er nesten helt uten tekniske inngrep. Det
ligger noen få hytter/gammer mellom 3 og 10 km unna, men området må anses som et av de
områdene som er minst berørt av inngrep i området mellom Tanadalen og Laksefjord.
Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere stortingsmeldinger de
senere årene. Blant annet i St.meld. nr. 17 (1998-99) "Verdiskaping og miljø — muligheter i
skogsektoren", nr. 39 (2000-2001) "FriluftsliV', nr. 42 (2000-2001) "Biologisk mangfold", nr.
21 (2004-2005) og nr. 26 (2006-2007) "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøSide
3 av 3
tilstand'. I Prp. 1 S (2010-2011) Miljøverndepartementet går det klart fram at inngrepsfrie
naturområder som er igjen, skal tas vare på.
I følge Direktoratet for naturforvaltnings kartlegging av inngrepsfrie naturområder i Norge,
ligger Gåhpatavzi i et av fylkets og dermed landets største sammenhengende inngrepsfrie
områder. Området strekker seg fra barmarksløypa fra Sirma til Stuorra lilis i øst til Porsanger
i vest. Foruten at søknaden medfører et nytt byggverk i området, medfører den økt
motorferdsel utenom det åpne løypenettet.
Særlige grunner
Det er ikke lagt fram noen form for dokumentasjon av næringsinntekt i saken. Søkernes
advokat har i brev av 29. juni 2010 har i sitt brev til Tana kommune angitt "samisk kultur og
levesett, både i forhold til bruk av gammer og tradisjonsbasert utmarkshøsting" som "særlige
grunner". Dette er etter Fylkesmannens vurdering irrelevant for saken.
Vi viser også til administrasjonen i sin vurdering av saken har funnet at søknaden ikke kan
innvilges på grunn av sterke motforestillinger.
Fylkesmannen kan ut fra dette ikke se at det foreligger særlig grunner for å innvilge
søknaden.
En innvilgelse av søknaden kan medføre at det blir vanskelig å avslå nye søknader om nye
fritidsbygg som ligger langt unna annen inngrep/bebyggelse. Å "premiere" ulovlige
byggetiltak med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er etter vår syn uheldig.
Vi viser for øvrig til vår klage i Miennajåvri-saken, som ligner mye på denne.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger etter
lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. Dette har ikke kommunen gjort i sitt vedtak. Dette
er å anse som en saksbehandlingsfeil.

Saken ble behandlet 2. gang i FSK av 25.08.2011, sak 95/2011, hvor formannskapet valgte å 
opprettholde sitt vedtak av 27/2011. Dette vedtaket ble igjen påklaget av Fylkesmannen i 
Finnmark. Fordi Fylkesmannen i Finnmark var inhabil til å behandle klagen ble settefylkesmann 
oppnevnt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Settefylkesmann for 
klagebehandlingen er Fylkesmannen i Troms.
Viser til vedlegg ”Klage over vedtak om tillatelse til gjenoppføring av gamme i Gáhpatjohka i 
Tana kommune” hvorpå Fylkesmannen i Troms fattet følgende vedtak:

Tana kommunes vedtak av 31.03.2011 oppheves. Saken oversendes kommunen for 
fornyet behandling.
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Videre fremkommer det at vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Saken gjelder krav om dekning av sakskostnader på bakgrunn av endret vedtak etter 
klagebehandling i Formannskapet – Sak 95/2011.

Olsen og Joks ved prosessfullmektig Advokatselskapet Per A. Amundsen har i brev av 
06.10.2011 (se vedlegg) fremmet krav om at Fylkesmannen i Finnmark i medhold av 
forvaltningsloven § 36 pålegges å dekke deres sakskostnader i forbindelse med klagesaken med 
kr 11 453,50 eks mva.

Advokatselskapet Per A. Amundsen anfører at det følger av Forvaltningsloven § 36 andre ledd 
at:

“I sak som vesentlig er en tvist mellom parter, kan den part som har satt fram krav om 
endring av et vedtak, men ikke har fått medhold i spørsmål av noen betydning, pålegges 
å betale de nannen part helt eller delvis de særlige sakskostnader som kravet har ført med 
seg. Det skal legges vekt på om vedkommende hadde fyldestgjørende grunn til å kreve 
endring av vedtaket, om det er rimelig ut fra sakens art og motpartens forhold å pålegge 
kostnadsansvar.”

Rådmannen vil i tillegg opplyse følgende:

I Forvaltningslovens § 36 tredje ledd heter det at “Spørsmålet om en part skal få dekning for 
sakskostnader, avgjøres av klageinstansen, men av underinstansen dersom underinstansen har 
truffet nytt vedtak i saken.”. Dette vil si at det organ som ellers behandler saken i den nye 
omgang også er klageinstansen i slike tilfeller. Klageinstansen i dette tilfellet er 
dermed Formannskapet. 

Videre heter det i § 36 tredje ledd at “Det organ som treffer avgjørelsen, er ansvarlig for at det 
offentliges utgifter etter første ledd blir dekket, men har kostnadsansvaret sitt grunnlag i mangel 
ved vedtaket eller saksforberedelsen, kan fastsettes at ansvaret helt eller delvis skal ligge hos det 
eller de avgjørsorganer som var ansvarlig for mangelen.”. Det vil si at dersom FSK godtar 
kravet om dekning av sakskostnader vil utgiftene påfalle Tana kommune. 

Vurdering
For rådmannens vurdering er det innhentet råd fra advokat Hegg & Co AS. De anfører følgende:

”Saken gjelder klage på et enkeltvedtak. Vedtaket ble endret. Klagesaken fremstår i hovedsak 
som en tvist mellom parter, jf. fylkesmannens intervensjon. Forvaltningsloven § 36 annet ledd 
kommer derfor til anvendelse. 

Bestemmelsen lyder: 

"I sak som vesentlig er en tvist mellom parter, kan den part som har satt fram krav om 
endring av vedtak, men ikke har fått medhold i spørsmål av noen betydning, pålegges å 
betale den annen part helt eller delvis de særlige sakskostnader som kravet har ført med 
seg. Det skal legges vekt på om vedkommende hadde fyldestgjørende grunn til å kreve 
endring av vedtaket, om det er rimelig ut fra sakens art og motpartens forhold å pålegge 
sakskostnader." 
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Utgangspunktet i forvaltningsretten er at partene selv skal dekke egne sakskostnader, jf. 
lovmotivene til forvaltningsloven § 36. Bestemmelsen åpner imidlertid for en viss adgang til å 
tilkjenne saksomkostninger på skjønnsmessig grunnlag. De sentrale vurderingsmomentene 
fremgår av bestemmelsens annet ledd.  Bestemmelsen er subsidiær i forhold til andre 
rettshjelpsordninger, som for eksempel fritt rettsråd. Terskelen for å pålegge klageren å dekke 
sakskostnader etter denne bestemmelsen er også høyere enn etter tvistelovens regler, og er 
typisk ment å fange opp tilfeller der klage er fremmet i utrengsmål uten noen egentlig grunn.

Fylkesmannens klage var i hovedsak begrunnet med at det aktuelle byggetiltaket ligger i et 
LNF-område uten bestemmelser om spredt utbygging, og at det aktuelle området er et av de 
områdene mellom Tanadalen og Laksefjord som er minst berørt av inngrep. Det er videre vist til 
uttalte politiske målsetninger om å bevare gjenværende inngrepsfri natur. Fylkesmannen 
vurderte at det ikke forelå særlige grunner for dispensasjon. Det ble endelig påpekt 
saksbehandlingsfeil, idet kommunen ikke i tilstrekkelig grad hadde gjort rede for sine 
vurderinger. 

Olsen og Joks har anført at Fylkesmannen i Finnmark ikke hadde fyldestgjørende grunn til å 
klage, og at det derfor er rimelig at Fylkesmannen pålegges å betale deres sakskostnader.

Det påklagede vedtaket ble som kjent i første omgang stadfestet av Tana kommune. Vedtaket 
ble imidlertid opphevet av Fylkesmannen i Troms som settefylkesmann den 16.01.2012. I 
omgjøringsvedtaket bifalles Fylkesmannen i Finnmark sin vurdering om at det aktuelle 
byggetiltaket er i strid med arealformålskategorien LNF, og at tillatelse derfor vil være betinget 
av dispensasjon. Vedtaket ble opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil, idet kommunens 
dispensasjonsvurdering ble ansett mangelfull. 

I forhold til vurderingen etter forvaltningsloven § 36, må Fylkesmannen i Finnmark allerede i 
egenskap av berørt sektormyndighet anses å ha hatt en legitim interesse i at vedtaket ble 
overprøvd. Fylkesmannen påpekte feil ved saksbehandlingen, og var heller ikke enig i de 
materielle vurderingene Tana kommune hadde gjort. Fylkesmannen hadde derfor 
fyldestgjørende grunn til å klage, noe også opphevingsvedtaket av 16.01.2012 bekrefter. 

Saken er ikke prinsipiell, og sakskostnadene er ikke uvanlig høye. Det er heller ikke anført 
spesielle forhold ved partene i forhold til rimelighetsvurderingen. Man kan derfor ikke se at 
sakens art og/eller motpartens forhold danner grunnlag for å pålegge Fylkesmannen å dekke de 
private parters sakskostnader.

Kravet tas derfor ikke til følge. Partene bærer egne sakskostnader.”
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Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

ADVO KATS ELS KAPET

PER A. AMUNDSEN

MOTTATT

1 0 OKT 2011

Besøksadresse Postadresse

Ame M. Holdens vei 2 Postbc*s 298
9700 Lakselv 9711 Lakselv

Telefon:
Telefaks:

Epost: tom@advokatsdskap.no
Intemett www.advokatseløcap.no

Orgardsasjonsnr.: 983 471 439 MVA

Driftskonto: 5082.06.83762
Klientkonto: 5082.06.83088

MEDIEMMER Advokatforeningen

Deres ref.: Vår ref.: Ansvarlig advokat: Dato:

1522/TMB Advokat PerÆ Amundsen 6. oktober 2011

VEDR. GAMME VED GAPPATJOHKA, VEDTAK ETI-ER KLAGEBEHANDLING, FSK.
SAK 95/2011 - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER

Det vises til kommunens vedtak i FSK sak 95/2011 av 25.08.2011, hvor kommunen
opprettholder sitt vedtak i sak 27/2011 av 31.03.2011.

Vedtaket er gjort etter at Fylkesmannen påklaget formannskapets opprinnelige
vedtak. På vegne av Torgrim Olsen kreves med dette dekning av de
saksomkostninger som Fylkesmannens krav har ført med seg. Det følger av
forvaltningsloven § 36 andre ledd at:

sak som vesentlig er en tvist mellom parter, kan den part som har satt fram krav om
endring av et vedtak, men ikke har fått medhold i spørsmål av noen betydning, pålegges
å betale den annen part helt eller delvis de særlige sakskostnader som kravet har ført
med seg. Det skal  legges vekt på om vedkommende hadde 411destgjørende gninn til å
kreve  endting av  vedtaket, om det er fimelig ut fn3 sakens art og motpartens foitiold å
pålegge kostnadsansvar"

Det anføres at Fylkesmannen ikke hadde "fyldestgjørende grunn" til å påklage
formannskapets vedtak av 31.03.2011. Vi finner det rimelig at Fylkesmannen
pålegges å betale de sakskostnader som klagen har ført med seg.

For å imøtegå Fylkesmannens klage har Torgrim Olsen hatt utgifter til juridisk bistand
med kr. 6.662,50 eks. mva., totalt kr 8.328,50. I tillegg påregnes det to timer
etterarbeid å kr. 1.250 eks. mva. totalt kr. 3.125. Olsen sine samlede sakskostnader
utgjør etter dette kr. 11.453,50 som kreves dekket av den ankende part.

Med vennlia hilsen

Tom Martin Bersvendsen
Advokatfullmektig

Kopi: Kunde
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Advokatselskapet Per A. Amundsen AS
Postboks 298 - 9711 Lakselv
Org.nr. 983 471 439 MVA
Tlf:" 78 46 19 40 - Faks: 78 46 19 41

SPESIFIKASJON AV FAKTURA

Rlient  :  4142 Torgrim Olsen

Saksnr : 1522 VEDR GAMME VED GAPPATJOHKA

Faktura nr: 13827

TIMER SPESIFISERT

Per A. Amundsen

Dato Kod Beskrivelse Timer Min Sats Honorar

20/05/11 KKL Konferanse med kunde 30 1,450 725.00

Sum Per A. Amundsen: 30 725.00

Tom Martin Bersvendsen

18/05/11 GGD Gjennomgang dokumenter 30 1,250 625.00

klage fra Fylkesmannen

20/05/11 KKL Konferanse med kunde 30 1,250 625.00

møte m Helena Orti

23/05/11 GGD Gjennomgang dokumenter 1 1,250 1,250.00

23/05/11 BRE Brev / fax 1 1,250 1,250.00

til Tana kommune

24/05/11 BRE Brev / fax 1 1,250 1,250.00

Tana kommune

26/05/11 KKL Konferanse med kunde 15 1,250 312.50

Helena Orti

26/05/11 BRE Brev / fax 30 1,250 625.00

til Tana kommune, red. og ferdigstilt

Sum Tom Martin Bersvendsen: 4 45 5,937.50

Timer totalt alle: 5 15 6,662.50
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Marianne Hovde

Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

Vi vil begrunne dette nærmere nedenfor.

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

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77642065  16.01.2012 2011/5601 - 5 423.1

Deres dato Deres ref.
15.09.2011 11/897

" MOTTATT

JAN 701i

Klage over vedtak om tillatelse til gjenoppføring av gamme i Gåhpatjohka i
Tana kommune

Vi viser til Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementets oppnevning av
Fylkesmannen i Troms som settefylkesmann i saken, jf. brev av 11.10.2011. Vi viser også til
vårt foreløpige svar i saken av 14.10.2011.

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 31.3.2011 om tillatelse til gjenoppføring
av gamme i Gåhpatjohka, herunder dispensasjon fra gjeldende kommuneplans arealdel
for det omsøkte tiltaket. Vi viser til at vedtaket er mangelfullt begrunnet, og ikke viser
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 under den konkrete
vurderingen.

Sakens bakgrunn
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene, og Fylkesmannen 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.

I brev av 18.4.2005 sendte Torgrim Olsen, Charles Olsen og Inga Kirsti Joks søknad til
Finnmark jordsalgskontor om "gjenoppbygging" av "nedfalt slektsgamme ved Gappatåv1
som tilhørte Guvva-Niillas". Det opplyses i søknaden at gammen har blitt brukt til
"kulturbasert utmarkshøsting over lang tid av hans etterkommere". Det opplyses videre at
gammen og området senere er blitt brukt av Guvva-Niljas Nilla og Per Olsen, som opplyses å
være fedre til henholdsvis Inga Kirsti Joks og Torgrim og Charles Olsen. Etterkommerne
deres opplyses å fortsatt bruke området til "kulturbasert utmarkshøsting".

I notat fra Finnmark jordsalgskontor av 9.9.2005 fremgår det at Torgrim Olsen muntlig har
orientert om at "tomta" består av 3 gammer — en hovedgamme, en matgamme
(stabbursgamme) og en steingamme (eller det de kalte fiskegamme lokalt). Hovedgammen er

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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ikke "nedfalt", men i en slik forfatning at det må gjøres vedlikehold med utskiftning av torv
m.v."

I brev av 17.6.2005 fra Finnmark jordsalgskontor ble søkerne informert om at en tillatelse
som omsøkt vil være avhengig av at Tana kommune finner å kunne innvilge dispensasjon fra
arealformålskategorien LNF i kommuneplanens arealdel, og at det må fremmes separat
søknad om dette.

Den 20.3.2006 oversendte Finnmark jordsalgskontor søknad om tillatelse etter plan- og
bygningsloven til Tana kommune for behandling. Det opplyses i oversendelsesbrevet at
"Wordsalgssjefen har selv ikke tatt stilling til søknaden etter jordsalgsloven, og vil først gjøre
det dersom det gis tillatelse etter plan- bygningsloven".

Av brev datert 2.6.2009 fra Finnmarkseiendommen (FeFo) til Tana kommune fremgår det at
Statens naturoppsyn har befart det aktuelle stedet, og at det allerede er oppført en ny gamme
der uten at FeFo har fått saken til behandling i forhold til behandling av søknad om
gammeerklæring. Fra brevet hitsettes følgende:

Etter FeFos kunnskap, er det ikke gitt noen tillatelse fra kommunen som plan - og
bygningsmyndighet til Torgrim Olsen til å gjenoppføre gamma. Gammeerklæring som
ble utstedt for den opprinnelige gamma, gir ingen rett til gjenoppbygging etter at
gamma er nedfalt. Ifølge Statens Naturoppsyn, som foretok befaring på området, er
det allerede oppført en ny gamme på stedet.

FeFos politikk i forhold til håndtering av eksisterende bygg i utmark, er at disse skal
behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven, før FeFo som grunneier
vurderer å gi sin tillatelse til bygget. FeFo vil gjerne samarbeide med kommunen ved å
fremskaffe nødvendige opplysninger og dokumenter for å oppnå mest mulig riktig
saksbehandling.

I brev av 29.6.2010 til Tana kommune fremgår det at søkerne Torgrim Olsen og Inga Kirsti
Joks nå representeres av Advokatselskapet Per A. Amundsen A/S v/adv. fullmektig Tom
Martin Bersvendsen. I brevet suppleres tidligere søknad om gjenoppføring av gamme, og det
anføres herunder at det foreligger særlige grunner for å gi nødvendig dispensasjon. Vi viser til
brevet i dets helhet.

Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til berørte sektormyndigheter i brev av
22.11.2010. Av disse gikk Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavdelingen og
Reindriftsforvaltningen øst-Finnmark mot dispensasjon. Vi viser til høringsuttalelser av
henholdsvis 6.8.2010 og 28.2.2011.

Formannskapet i Tana kommune innvilget søknad om gjenoppføring av gammen, herunder
dispensasjon fra gjeldende arealformålskategori, LNF, mot administrasjonens innstilling den
31.3.2011. Vedtaket lød som følger:

Vedtak
1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til

gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gåpatjohka.
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2. Det utstedes gammeerklæring til Kirsti Joks og Torgrim Olsen.
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
artikkel 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 vedlatte retningslinjer og at kravet
om torvlegging er absolutt og herunder og at gammen er åpen og tilgjengelig
for andre brukere slik det er i samisk tradisjon.

Vedlegg til vedtak:

Artikkel 23

1. Håndverk, bygde og lokaltbasert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell
virksomhet for vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal
anerkjennes som viktige faktorer for å opprettholde deres kultur, økonomiske
selvberging og utvikling. Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet
blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk.

2. På anmodning fra vedkommende folk skal det om mulig gis hensiktsmessig faglig
og økonomisk bistand, under hensyntaken til disse folks tradisjonelle teknologi og
kulturelle særtrekk og viktigheten av bærekraftig og rettferdig utvikling.

Kommunens vedtak ble påklaget av Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavdelingen i brev
datert 28.4.2011. I klagen anføres det at søknaden må vurderes som en søknad om oppføring
av ny fritidsbebyggelse, ettersom FeFo har uttalt at det ikke foreligger noen rett til
gjenoppbygging etter at gammen er nedfalt basert på samtykke til tidligere gamme, og det
ikke foreligger dokumentasjon for at gammen skal brukes i utmarksnæring. Det anføres
videre at det ikke foreligger "særlig grunner" i henhold til § 7 som kan gi grunnlag for å
innvilge dispensasjon fra avsatt arealformålskategori i kommuneplanens arealdel. Det vises
særlig til at det aktuelle tiltaket ligger i et området som representerer et av fylkets største
sammenhengende inngrepsfrie områder, jf. Direktoratet for naturforvaltnings kartlegging av
inngrepsfrie naturområder i Norge, og at en innvilgelse av dispensasjon også vil kunne få
uønsket presedensvirkning. Erfaringsvis mener Fylkesmannen i Finnmark også at et tiltak
som omsøkt vil medføre økt motorferdsel i området.

I brev av 26.5.2011 kommenteres klagen fra tiltakshavers side, v/advokatfullmektig Tom
Martin Bersvendsen. I brevet anføres at klagen fremstiller feil faktum i saken, ettersom den
omsøkte gammen ikke var helt nedfalt på midten av 90-tallet. Det bestrides også at søknaden
gjelder oppføring av ny fritidsbebyggelse, ettersom gammen brukes i tradisjonell samisk
utmarkshøsting. Det hevdes ikke å være av betydning at søkeme ikke har næringsinntekt fra
slik tradisjonell utmarkshøsting, men er til eget bruk. Det bestrides videre at omsøkte tiltak vil
medføre et inngrep i naturen i området, og heller ikke økt motorferdsel utenfor det åpne
løypenettet. Når det gjelder vilkårene for å kunne gi dispensasjon, anføres det at hensynet til
samisk kulturarv og tradisjon i seg selv vil kunne utgjøre "særlige grunner" ihht. pb1. § 7.
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Klagen ble behandlet av formannskapet i Tana kommune den 25.8.2011, under sak 95/2011.
Kommunen opprettholdt her sitt tidligere vedtak i saken, og saken er sendt til endelig
klagebehandling.

I møte med tiltakshaver den 24.11.2011 fikk vi overlevert et hefte med tilleggsopplysninger
til saken. Dette vedlegges til orientering, men inneholder i stor grad dokumenter som allerede
er oversendt i saken. Vi viser også til brev av 13.12.2011 med tilleggsopplysninger og
kommentarer fra tiltakshavers advokat, om også vedlegges til orientering. Vi har ikke ansett
det nødvendig å sende dokumentene ut til sakens øvrige parter for evt. uttalelse ettersom
opplysningen ikke anses for å ha avgjørende betydning for vedtaket, jf. fvl. § 17, andre ledd,
bokstav c).

Fylkesmannens vurdering
Klagen er fremsatt i rett tid og av et organ som anses for å ha rettslig klageinteresse, jf. fvl. §§
28 og 29.

Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene, og Fylkesmannen 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.

Saken gjelder klage over vedtak om tillatelse til gjenoppbygging av gamme ved Gåhpatjohka
i Tana kommune, og herunder dispensasjon fra arealbrukskategorien LNF (Landbruks-, natur-
, og friluftsformål) i kommuneplanens arealdel.

Det er vedtatt en ny lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av
27.6.2008 nr. 71, hvor ny plandel er trådt i kraft fra 1.7.2009. Byggesaksdelen av loven trådte
i kraft 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
forskriftens § 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. I departementets
kommentarer til forskriften fremgår det dessuten "at søknader om dispensasjon som er sendt
kommunen før plandelen trer i kraft behandles etter gammelt regelverk."

Kommunen synes å ha lagt til grunn at søknad om dispensasjon ble fremmet allerede når det
ble søkt om gjenoppbygging av gammen i 2005. Dette fremgår imidlertid ikke helt klart av
søknadsbrevet. Søkerne ble uttrykkelig gjort oppmerksomme på at det kreves dispensasjon,
og at det i søknad må anføres "særlige grunner" for dette i henhold til pbl. § 7, i brev fra
Finnmark jordsalgskontor av 20.3.2006. I brev av 17.7.2008 sendes det fra søkerne inn et brev
til Tana kommune som kommunen synes å oppfatte som en supplering av søknaden om å
gjenoppbygge gammen/søknad om dispensasjon. Fylkesmannen legger på denne bakgrunn
også til grunn at søknad om dispensasjon er fremmet før 1.7.2009, og at saken dermed i sin
helhet skal behandles etter plan- og bygningsloven av 1985.

Det må være klart at oppføring av gamme for bruk til midlertidig opphold, lagring av ting mv.
må anses som oppføring av "bygning" i pb1. § 93, første ledd, bokstav a)'s forstand, og
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dermed at et slikt tiltak er avhengig av bygningsmyndighetenes uttrykkelige tillatelse for å
kunne gjennomføres. Vi viser til lovens forarbeiderl, samt juridisk teori som regner
"permanente hytter, campinghytter, landsteder, setrer, støler, skogskoier, naust, rorbuer,
våningshus og andre hus som bare brukes for fritidsformål ved privat bruk eller utleie uten
hensyn til størrelse eller standard"2 som omfattet av begrepet. Det følger videre av lovens
forarbeider at likt med oppføring regnes gjenoppføring av hele eller deler av bygningen, jf.
Ot.prp. nr. 39 (1993-1994) side 202.

Ordinært vedlikehold er verken søknads-, eller meldepliktig etter plan- og bygningsloven.
Slikt vedlikehold kan dermed gjennomføres uten offentlig tillatelse. Fylkesmannen finner det
imidlertid klart at denne saken gjelder  gjenoppforing,  og arbeider av en slik art og grad at
tiltaket klart er søknadspliktig.

Planforhold
Den omsøkte eiendommen omfattes ikke av noen reguleringsplan. I kommuneplanens
arealdel for Tana kommune er den avsatt til LNF-formål (landbruks-, natur-, og
fritidsfonnål).

Arealformålet LNF(R) skal brukes for å angi områder som i utgangspunktet ikke skal
bebygges, men som skal nyttes til landbruk/reindrift eller bevares av hensyn til alminnelige
natur- og friluftsinteresser. I områder avsatt til LNF(R) vil dermed utgangspunktet være at det
kun er tillatt å oppføre bygninger og iverksette andre tiltak som er nødvendige for landbruk og
reindrift.

Den omsøkte gammen skal ifølge søker benyttes til "kulturbasert utmarkshøsting". Vi legger
til grunn at det med dette siktes til jakt, fangst, fiske, bærplukking mv. som et ledd i utøvelsen
av samisk kultur.

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 denned være
avhengig av dispensasjon, jf. pb1. § 7.

Dis ensas'onsvurderin en
I medhold av pb1 § 7, første punktum, kan det dispenseres fra bestemmelser gitt i og i
medhold av plan- og bygningsloven dersom det foreligger  "særlige grunner"  som taler for
dette.

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 en

1.1fr. Ot. prp. nr. 57 (1985-1986) side 52
2 Jfi-• Pedersen, Sandvik m.fl. "Plan- og bygningsrett", 2000, 1. utgave, side 119
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dispensasjonssøknad. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen
er det viktig at endringer i planene av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles
etter de regler som er fastlagt i kapitlene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.

Spørsmålet om det foreligger "særlige grunner", beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering
basert på forholdene i den konkrete sak, og må ses i forhold til aktuelle bestemmelser i lov
eller gjeldende planer som det søkes dispensert fra og de offentlige hensyn disse skal ivareta.
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.

Pbl. § 7 gir anvisning på et såkaltfritt skjønn for kommunen. Fylkesmannen kan i henhold til
fvl. § 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.

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 vil vi også bemerke at punkt 2 i kommunens vedtak er svært misvisende.
Vedtaket gir her uttrykk for at kommunen kan utstede gammeerklæring, dvs. privatrettslig
samtykke til oppføring av gamme på eiendommen, for tiltaket. Det fremgår av sakens
dokumenter at det er FeFo som er grunneier for arealet, og det er da også bare FeFo som kan
utstede gammeerklæring for et slikt tiltak. Dersom kommunen bare sikter til at den "ønsker"
at saken nå skal oversendes FeFo til avgjørelse av om slikt samtykke skal gis, må dette gå
frem av vedtaket på en klarere måte, og ikke gi uttrykk for at en rettighet er skapt.
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Vi bemerker også at saksbehandlingen i denne saken synes uforholdsmessig lang fra
kommunens side, og vi ber om at saken nå prioriteres.

Klager har i brev av 13.12.2012 anført "usaklig forskjellsbehandling", ved at Fylkesmannen i
Finnmark i to andre navngitte tilfeller ikke har påklaget "at det ble gitt gammeerklæring". Når
det gjelder utstedelse av gammeerklæring viser vi til det som er sagt ovenfor. Videre
presiseres det at det er Tana kommunes vedtak som er gjenstand for klagebehandling, og at
Fylkesmaimen i Finnmarks prosessledende beslutning om å fremme klage ikke er en del av
saken for oss. Spørsmålet om likebehandling hos Fylkesmaimen i Finnmark må eventuelt tas
opp på selvstendig grunnlag.

På bakgrunn av ovenstående og med hjeminel i pb1 § 15 jf. delegasjonsfullmakt fra
Miljøverndepartementet, treffer Fylkesmannen følgende

VEDTAK:

Tana kommunes vedtak av 31.3.2011 oppheves. Saken oversendes kommunen for
fornyet behandling.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette
brev. Et nytt vedtak fra Målselv kommune vil kunne påklages på vanlig måte.

Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. fv1. §§
18 og 19.

Etter fullmakt

Jan-Pe er Andreassen
avdelingsdirektør

erg
fagansvarlig

Vedlegg 1: Tilleggsopplysninger overlevert i møte den 24.11.2011
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Vedlegg 2: Brev fra advokatfullmektig Tom Martin Bersvendsen.

Kopi m/vedlegg til:
Advokatselskapet Per A. Amundsen AS
Fvlkesmannen i Finnmark v/Miliøvernavd.

PB 298
Statens hus

S de 8 av 8

9711 LAKSELV
9815 VADSØ
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PS 63/2012 Budsjettkontroll januar-februar

PS 64/2012 Tana kunstgressbane - tilleggsbevilgning



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 073

Arkivsaksnr: 2012/174-3

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 65/2012 19.04.2012

Abonnement på "Tilskuddsportalen"

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Bakgrunnen for saken er at styret i Tana næringsforeningen har i brevs form henvendt seg til 
kommunen med en anmodning om å inngå abonnement på ”Tilskuddsportalen” for å bidra til 
økt aktivitet i Tana ved at lag og foreninger får et verktøy til å finne passende tilskuddskilder og 
informasjon om hvordan man søker om støtte. 

Etter denne henvendelsen fra næringsforeningen har kommunen innhentet informasjon og tilbud 
om abonnement på ”Tilskuddsportalen”.

Tilskuddsportalen (www.tilskuddsportalen.no) er et internettsted med oppdatert informasjon om 
1 800 tilskuddsordninger. Det er en nettbasert tjeneste for kommuner, lag og foreninger. Via 
portalen fås det informasjon om nye tilskuddsordninger, endringer i tilskuddsordningene, 
kalender med søknadsfrister og med mulighet for epostvarsel om tilskuddsordninger.  

I tillegg finnes det en egen modul bereget for lag foreninger. Denne modulen forutsetter 
abonnement på basistjenesten. Den gir fri bruk for lag og foreninger i kommunen. Det 
forutsetter da at lag- og foreningen har organisasjonsnummer og fyller inn skjema for å få 
tilgang. 
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Kostnader
Etablering basisversjon kr   3.000,-
Abonnement 12 mnd á kr 1 600,- kr 19.200,-
Etablering lag og forening modul kr   3.000,-
Abonnement 12 mnd á kr 640,- kr   7.680,-
Sum årlige kostnader kr 32.880,-

Kulturlova §5.c 
Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for at personar, organisasjonar og 
institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og om andre 
verkemiddel og tiltak.

Fire kommuner i Finnmark tilbyr i dag lag- og foreninger tilgang på tilskuddsportalen. 

Vurdering
Kommunen har laget egne brosjyrer over tilskuddsordninger og delt ut til lag- og foreninger i 
kommunen for å oppfylle bestemmelsene i kulturloven. Det er noe som kommunen kan fortsette 
med å gjøre. 

I forhold til egne papirbaserte brosjyrer over tilskuddsordninger er det en del fordeler med 
abonnement på tilskuddsportalen. Kommunen slipper selv å bruke ressurser på å innhente og 
oppdatere informasjon. Kommunen kan således bruke egne ressurser på andre oppgaver. 
Brosjyrer foreldes fort og er i enkelte tilfelle ikke ajourført når de distribueres. En fordel med
Tilskuddsportalen er at de har egne folk som oppdaterer informasjonen daglig, slik at lag- og 
foreninger alltid har tilgang på oppdatert informasjon. I tillegg er det mulig å registreres seg med 
epostvarsler hos tilskuddsportaler både i forhold til søknadsfrister, endringer og nye ordninger. 
Abonnement gir altså oppdatert informasjon om tilskuddsordninger (både for kommunen selv) 
og for lag og foreninger og medfører at kommunen kan bruke ressurser på andre oppgaver. Det 
er ikke avsatt midler på budsjettet til dette formålet og saken legges frem uten innstilling.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/303-3

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 66/2012 19.04.2012
Kommunestyret 24.05.2012

Møtegodtgjørelse til ungdomsrådet

Rådmannens forslag til vedtak
Det innføres følgende satser til ungdomsrådets representanter

1. Møtegodtgjørelse for leder fastsettes til kr 400 per møte
2. Møtegodtgjørelse for medlemmene fastsettes til kr 300 per møte
3. Møtegodtgjørelse for rådets medlemmer som deltar i kommunestyret og utvalgene 

fastsettes til kr 300 per møtet

Utbetaling foretas ved avsluttet skoleår.
Møtegodtgjørelse skal ha tilbakevirkning for skoleåret 2011/2012.

Saksopplysninger
Forslaget om møtegodtgjørelse til ungdomsrådets representanter etter møtet med andre 
ungdomsråder i Finnmark. Ungdomsrådene i Finnmark er organisert ulikt, men de fleste har 
valgt å ha møtegodtgjørelse som andre kommunale utvalg og råd. 

I forhold til saksprotokoll saksnr. 19/2012 i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd av
15.03.2012 vedtok rådet følgende anbefalinger:

Leder får en samlet sum på kr 2400 hvis han/hun møter til alle møtene. 
Leder får kr 400 per møtet i møtegodtgjørelse 
Hvert medlem får kr 300 per møte i møtegodtgjørelse. 
Hvert medlem får kr 300 per møtet som blir oppnevnt av ungdomsrådet til å møte i kommunestyret, 
formannskapet eller utvalgene. 
Sluttsummen utbetales på slutten av skoleåret. 
Møtegodtgjørelse for ungdomsrådet skal ha tilbakevirkende for skoleåret 2011/2012.
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Vurdering
Rådmannen vurderer innføring av møtegodtgjørelse for ungdomsrådet vil ha en positiv effekt 
for interesse for deltakelse og fremmøte i møtene. 
Det innføres følgende satser til ungdomsrådets representanter

1. Møtegodtgjørelse for leder fastsettes til kr 400 per møte
2. Møtegodtgjørelse for medlemmene fastsettes til kr 300 per møte
3. Møtegodtgjørelse for rådets medlemmer som deltar i kommunestyret og utvalgene 

fastsettes til kr 300 per møtet

Utbetaling foretas ved avsluttet skoleår.
Møtegodtgjørelse skal ha tilbakevirkning for skoleåret 2011/2012.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-16

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 67/2012 19.04.2012

Referatsaker/Orienteringer - FSK

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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RS 12/2012 Søknad om utarbeide forslag til reguleringsplan og gjennomfører
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