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Ny behandling av søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme - Søker: 

Torgrim Olsen og Kirsti Joks 

Vedlegg: 

 Klage over vedtak om tillatelse til gjenoppføring av gamme i Gáhpatjohka i Tana 

kommune. 

 Kart 

 Høringsuttalelse – søknad om feste / gammeerklæring og tillatelse til å oppføre 

gamme i Gáhpatávzi – Torgrim Olsen og Kirsti Joks. 

 Vedr. vedtak om gammeerklæring og restaurering av gamme ved Gappatjohka, 

Miennajavrrit. 

 Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven.(brev fra Statsskog) 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 første ledd a, avslår Tana kommune søknaden om 

gjenoppbygging av gamme ved Gáhpatjohka, jf. plan- og bygningslovens § 20-6. 

 

Begrunnelse: 

Den omsøkte gammetomta ligger i et område som i gjeldende arealdelplan er avsatt til 

landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF - område) der det ikke tillates bygging eller fradeling 

dersom det ikke dreier seg om byggevirksomhet knyttet til stedbunden næring. Kommunen 

innehar faglige begrunnelser innenfor reindrift, natur- og miljøvern som taler imot en 

dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 7. Kommunen har vurdert søknaden etter 

Naturmangfoldslovens §§ 8-12 og funnet at en oppretting av ny gamme vil medføre økt ferdsel 

til gammen da gammen er en åpen gamme for allmenn bruk. Dette vil skape presedens for andre 

søkere og lignende saker i fremtiden, noe som vil være en uheldig virkning da området består av 

inngrepsfri natur som forvaltningen har en særlig plikt til å ivareta. Kunnskapsgrunnlaget jf. 

NML § 8 viser tungtveiende grunner som taler imot en tillatelse og gir grunnlag for å avslå 

søknaden på bakgrunn av føre-var-prinsippet (§ 9). 

I tillegg kan ikke kommunen finne at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon etter 

plan- og bygningsloven § 7. 

Oppføring av gamme i det aktuelle området vil virke privatiserende og være negativt for 

reindriftsnæringa, natur- og friluftslivsinteresser. 



 

 

 

Saksopplysninger 

Saken gjelder ny behandling av søknad om feste, eller gammeerklæring for 

oppføring/gjennoppbygging av gamme ved Gáhpatjohka.  

 

Oppføring av gamme er å anse som oppføring av ”bygning” iht. Plan- og bygningsloven av 14. 

juni 1985 § 93 1. ledd og krever bygningsmyndighetenes tillatelse til gjennomføring.  
 

Området er i kommuneplanens arealdel for Tana kommune lagt ut til landbruks-, nærings- og 

friluftsformål (LNF) der bygging ikke tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. 

Søknaden er dermed i strid med kommuneplanens arealdel og er avhengig av dispensasjon fra plan- 

og bygningsloven av 14. juni 1985 § 7. 

 

Torgrim Olsen søkte hos jordsalgskontoret i Finnmark om gjenoppføring av nedfalt gamme, samt 

gammeerklæring for gamme ved Gabbatávži (i saksfremlegget betegnet som gamme ved 

Gáhpatjohka). Søker ble i brev av 20. mars 2006 fra Statskog informert om jordsalgssjefens 

vurdering av søknaden. I brevet opplyses det om at søknaden ikke samsvarer med gjeldende plan og 

at det kreves dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Jordsalgssjefen kommenterte også at 

søker ikke hadde angitt noen ” særlige grunner for å få dispensasjon. Jordsalgssjefen anfører at han 

ikke har tatt stilling til søknaden etter jordsalgsloven, og at han først ville gjøre det dersom det gis 

tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

 

Første brevet kommunen mottok angående gjenoppføringen var et brev til orientering av 18. juli 

2008. Brevet inneholdt en melding om ”reperasjon” av brent gamme ved Gahpatávzi og at gammen 

er gjenreist tilnærmet slik den var i 2007. 

 

Kommunen hadde da ikke gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven, og det har senere ikke 

foreligget noen byggesøknad. Saken ble første gang behandlet høsten 2010 ut i fra innkommende 

brev og opplysninger. Saken ble da sendt på høringsrunde hos Fylkeskommunen, Fylkesmannen, 

Sametinget, Reindriftsforvaltningen, Reinbeitedistrikt 9 og Reinbeitedistrikt 13. Fylkeskommunen 

og Sametinget hadde ingen merknader til saken, men minnet om aktsomhetsplikten i forhold til 

kulturminner. Fylkesmannen og reindriftsforvaltningen anbefalte avslag på søknaden. 

 

Fylkesmannen oppfattet saken som en søknad om fradeling av tomt for fritidshytte på bakgrunn 

av at plan- og bygningsloven ikke skiller mellom gammer og annen fritidsbebyggelse. 

Fylkesmannen mente at det ikke forelå særlige grunner for å tillate tiltaket, og konkluderte 

med at: 

”Fylkesmannen går i mot at det gis dispensasjon til omsøkt tiltak. Omsøkt areal ligger i 

et inngrepsfritt naturområde. Det er heller ikke ønskelig med spredt hytte-/ 

gammebygging langt fra vei. Tiltaket kommer derfor i konflikt med regionale og 

nasjonale natur- og miljøverninteresser. Erfaringsvis vil omsøkt tiltak også medføre 

søknader om motorferdsel til området, både sommer og vinterstid.” 

 

Reindriftsagronomen skrev i sin uttalelse for Reindriftsforvaltningen at: 
”Ut i fra reindriftsfaglig synspunkt vil en ikke ha en gamme midt i vinterbeitet. En slik tillatelse vil 

også danne presidens for andre søkere, og lignende saker er det mange av. Distriktet fraråder på 

det sterkeste at en slik tillatelse blir gitt. 

 

Søknaden ble første gang behandlet av formannskapet 31.03.2011, saksnr. 27/2011. Formannskapet 

fattet følgende vedtak: 



 

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 

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. 

 

Vedlegg til vedtak: 
 

Artikkel 23 

1. Håndverk, bygde- og lokalt basert 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 bæreevne og utvikling. Når det er aktuelt, skal myndighetene sikre at slik virksomhet 

blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk. 

2. Når vedkommende folk ber om det, skal rimelig faglig og økonomisk bistand skaffes tilveie hvis det er mulig. 

Det skal tas hensyn til disse folks tradisjonelle teknologi og kulturelle særtrekk, foruten til bærekraftig og 

rettferdig utvikling. 

 

Fylkesmannen i Finnmark påklagde kommunens vedtak i brev av 28.4.2011. Bakgrunnen for 

klagen er at tiltaket er i strid med nasjonale miljømål og fylkesplanens retningslinjer for 

naturvern og hyttebygging, og strider mot det nasjonale målet om å bevare inngrepsfri natur. 

Fylkesmannen mente at det heller ikke foreligger særlige grunner for å innvilge søknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark ba kommunen omgjøre vedtaket i saken, og konkluderte med 

følgende: 

 
”En innvilgelse av søknaden kan medføre at det blir vanskelig å avslå nye søknader om nye 

fritidsbygg som ligger langt unna annen infrastruktur og bebyggelse. Å ”premiere” ulovlige 

byggetiltak med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er etter vår syn uheldig. Kommunens 

bruk av samisk tradisjon og ILO-konvensjonen som særlig grunn er etter vår vurdering ikke 

tilstrekkelig fordi dette fokuserer på søkers personlige forhold, ikke konkrete forhold på stedet som 

tilsier at tiltaket (uavhengig av hvem som eier det) kan aksepteres vurdert opp i mot planformålet 

LNFR og nasjonale føringer.” 

 

Samtidig gjorde fylkesmannen oppmerksom på at kommunen ikke hadde synliggjort 

vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 i vedtaket av 31.3.2011 og at dette er å anse som 

en saksbehandlingsfeil. 

 

Klagen ble behandlet av formannskapet 25.08.2011, saksnr. 95/2011. Kommunen opprettholdt 

vedtaket av 31.3.2011.  

 

Fylkesmannen i Finnmark påklagde saken på nytt hvorav det ble oppnevnt Settefylkesmann, 

Fylkesmannen i Troms, for endelig klagebehandling. 

 

Fylkesmannen i Troms opphever formannskapets vedtak av 31.03.2011. Dette ble medelt i brev 

av 16.01.2012: 



 

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. 

 

I Fylkesmannens vurdering fremgår det bl.a.: 

 

 Søknaden skal behandles etter plan- og bygningslovens av 1985. 

 Oppføring av gamme er å anse som oppføring av ”bygning” i ht. Pbl § 93 1. ledd og krever 

bygningsmyndighetenes tillatelse til gjennomføring.  

 Søknaden gjelder gjenoppføring og er søknadspliktig.  

 Området ligger i LNF(R) området i kommuneplanens arealdel.  

 Tiltaket har ikke karakter av næringsutøvelse og tillatelse er avhengig av dispensasjon etter 

pbl. § 7. 

 Dispensasjon kan gis etter særlige grunner.  

 Kommunens dispensasjonsgrunn er mangelfull. Mangelfull begrunnelse for å gi dispensasjon 

er å anse som saksbehandlingsfeil.  

 

”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 reell 

toinstansbehandling av dispensasjonsspørsmålet, finner Fylkesmannen derfor å måtte sende 

saken til kommunen for fornyet behandling”.  
 

Ved fornyet behandling av søknaden ble den sendt ut på høring på nytt den 25.04.12. 

Fylkesmannen i Finnmark konkluderer i sin høringsuttalelse av 08.05.12. med følgende: 

 

 ”Fylkesmannen er på bakgrunn av at dette er et uberørt naturområde langt fra vei, og at en 

 tillatelse til gamme-/hyttebygging bil kunne få stor presedensvirkning, i mot at det gis tillatelse i 

 samsvar med søknaden. Tiltaket kommer etter Fylkesmannens vurdering i konflikt med regionale 

 og nasjonale natur- og miljøverninteresser. Erfaringsvis vil omsøkt tiltak også medføre søknader 

 om motorferdsel til området, både sommer og vinter.” 

 

Kommunen mottok i denne runden ingen uttalelser fra reindriftsforvaltningen som tidligere har uttalt seg 

negativt til tiltaket. Kommunen mottok heller ingen merknader fra reinbeitedistrikt 13. Øvrige instanser 

hadde ingen merknader. 

 

Søkerne Torgrim Olsen og Kirsti Joks har i brev av 29. mai 2012 gjennom advokat Per A. Amundsen 

sendt inn kommentarer til den siste klagebehandlingen utført av Fylkesmannen i Troms. Brevet ligger 

som vedlegg i saken. 

Vurdering 

Området ligger i Landbruks-, nærings- og friluftsområde (LNF-område) etter kommuneplanens 

arealdel der bygging ikke tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring.  

Utmarkshøstingen som tidligere har vært vektlagt i denne saken kommer ikke under betegnelsen 

stedbunden næring. Søknaden er dermed i strid med kommuneplanens arealdel og er avhengig 

av dispensasjon fra plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, jf. § 7. Det presiseres her at søker 

var informert om dette allerede i 2006 gjennom brev fra Statsskog som ikke ville ta stilling til 

søknaden etter jordsalgsloven uten en tillatelse etter plan- og bygningsloven. Kommunen ble 

informert i brev av 18. juli 2008 om at tiltaket var gjennomført. Kommunen hadde da ikke gitt 



tillatelse etter plan- og bygningsloven, og det har senere ikke foreligget noen byggesøknad. 

Saken ble først behandlet høsten 2010 ut i fra innkommende meldinger og opplysninger. 

 

Saksbehandler hos rådmannen har i forbindelse med en lignende sak, vært i telefonisk kontakt 

med saksbehandler hos fylkesmannen i Troms for å få klarhet i hva en ny behandling skal 

inneholde. Det ble fra fylkesmannen i Troms presisert at for at en tillatelse i den aktuelle saken 

skal være gyldig, må den inneholde en avveining mellom de hensynene som forbudet i 

gjeldende arealplan skal beskytte, og de hensynene som taler for en dispensasjon. Avveiningen 

må inneholde: 

a) faglige grunner for tillatelsen innenfor temaene reindrift, natur- og miljøvern 

b) særlige grunner som er uavhengige av søkerne og knytter seg til arealbruken i området 

 

Det vesentlige her er følgende, jf. samtalen: 

 

 Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak med bakgrunn i at vedtaket er 

mangelfullt begrunnet, og at det ikke er tatt hensyn til de berørte sektormyndighetenes 

syn i saken.   

Tana kommune mottok i høringsrunden 2010 en reindriftsfaglig uttalelse fra 

Reindriftsforvaltningen hvor de gikk ut og frarådet på det sterkeste at en tillatelse blir gitt på 

bakgrunn av at området ligger i gjeldende distrikts’ vinterbeiteområde. Reindriften er et vernet 

organ som skal tas hensyn til når den faglige uttalelsen taler imot en eventuell dispensasjon. 

  

 Fylkesmannen viser videre til at kommunens handlingsrom i den aktuelle saken, som 

berører regionale og nasjonale interesser, ikke er like stort som ved behandling av 

dispensasjon fra planer som kun berører lokale forhold.  
Her vises spesielt til det faktum at området består av inngrepsfri natur jf. regionale og nasjonale 

interesser som noe som taler imot en eventuell dispensasjon, kommer inn under 

kunnskapsgrunnlaget jf. Naturmangfoldlovens § 8 og skal vektlegges i vurderingen. Siden midten av 

1990-tallet har det vært en statlig politisk målsetting at inngrepsfri natur i størst mulig grad skal 

bevares for fremtiden. 

 

”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 miljøtilstand”. 

 

I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra Miljøverndepartementet, er INON et eget arbeidsmål 

som går ut på å ”sikre at attværande naturområde med urørt preg blir tekne vare på”.”
12

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Kilde: http://www.dirnat.no/inon/hva_er_inon/ 

2
 Inngrepsfri natur i Norge (INON) er en kartfesting av inngrepsfri natur, der inngrepsfrie områder er definert som 

områder beliggende en kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep. 

http://www.dirnat.no/inon/hva_er_inon/


 

Bilde 1: Kart som viser inngrep, inngrepsfrie og villmarkspregete områder. © Direktoratet for naturforvaltning. 

Hva gjelder ”særlige grunner” så har FSK tidligere vist til gammel utmarkshøsting og samisk 

tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere høstingstradisjoner. Det har herunder blitt henvist 

til ILO konvensjon 169 artikkel 23 pkt. 1 og 2. 

Rådmannen gjør oppmerksom på at konvensjonen er innarbeidet i norsk lov, følgelig også i 

plan- og bygningsloven. Kommunen kan ikke nytte konvensjonen til å tildele individuelle 

rettigheter. 

 For å kunne dispensere fra Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, jf. § 7, må det 

foreligge særlige grunner. 

 

Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12: 

Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget jf. NML § 8, er det ikke foretatt selvstendige kartlegginger 

av naturtyper el. Arter i området. Det er registrert en artsforekomst i Naturbase omkring 

Miennaluobbal og Miennajávrrit med et utbredelsesområde på rundt 5 km², om lag 1 km fra 

gammelokaliteten. I Artsdatabanken er de nærmeste registrerte lokalitetene kadaverfunn av 

gaupe og jerv.  

Området er del av en typisk fjellvegetasjonstype i Tana kommune, rabbevegetasjon, med mindre 

områder av snøleier og vierkratt i nærheten. Det ene enkeltstående byggverket alene vil ha liten 

påvirkning på økosystemet (§ 10), i og med at økosystemet i dette området er så vidstrakt.  

Etablering av ny gamme vil medføre økt ferdsel til gammen også fordi gammen er åpen for 

allmenn bruk. En tillatelse vil også skape presedens for andre søkere og lignende saker i 

fremtiden, noe som vil være en uheldig virkning da området som vist tidligere i vurderingen er å 



anse for å være inngrepsfri natur som forvaltningen har en særlig plikt til å ivareta. Rådmannen 

mener dette er tungtveiende grunner som taler imot en tillatelse og som gir grunnlag for å avslå 

søknaden på bakgrunn av føre-var-prinsippet (§ 9). 

Kort oppsummering: 

Rådmannen har ikke mottatt faglige grunner som taler for tillatelsen innenfor temaene reindrift, 

natur- og miljøvern. Tvert imot har rådmannen mottatt to høringsuttalelser fra berørte 

sektormyndigheter samt uavhengig klagebehandling av Settefylkesmannen i Troms som taler 

imot en tillatelse til gjenoppføring av gammen i Gáhpatjohka. 

Rådmannen ser også at kunnskapsgrunnlaget jf. NML § 8 innehar tungtveiende begrunnelser 

som taler imot en tillatelse og at dette gir grunnlag for avslag på bakgrunn av føre-var-prinsippet 

(samme lovs § 9). 

Rådmannen kan heller ikke finne særlige grunner til å gi en dispensasjon fra Plan- og 

bygningsloven av 14. juni 1985 § 7. 

 

Rådmannen konkluderer dermed med at uttalelser fra berørte sektormyndigheter samt 

begrunnelser etter NML som taler imot en dispensasjon til gjenoppføring av gammen i 

Gáhpatjohka veier tyngst i denne saken da det ikke foreligger særlige grunner for å gi en tillatelse. 

Rådmannen anbefaler at søknaden avslås, jf. innstillingen.  

 

Samtidig forstår rådmannen at formannskapet (FSK) ønsker en mer liberal holdning til 

gammebygging enn det kommuneplanens arealdel legger opp til. Ut fra den aktuelle saken, ser 

rådmannen at enkeltsøknader om gammebygging/ fritidsbygg i utmarka, ikke vil kunne få 

tillatelse. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at FSK legger vekt på å finne områder der 

en ønsker framtidig gammebygging, og avsetter dem i forbindelse med utarbeidingen av en ny 

arealdel.  
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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
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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.



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
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Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat
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Vår ref
Sak  2010/4499
Ark  421.3
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Vår dato
08.05.2012

Høringsuttalelse - søknad om feste / gammeerklæring og tillatelse
til å oppføre gamme i Gåhpatåvzi i Tana kommune - Torgrim Olsen
og Kirsti Joks

Fylkesmannen viser til brev datert 25. april 2012. Videre viser vi til tidligere korrespondanse i
saken.

Torgrim Olsen og Kirsti Joks søkte i 2005 om tillatelse til å gjenoppbygge gamme i
Gåhpatåvti. På bakgrunn av opphevingsvedtaket til Fylkesmannen i Troms av 16. januar
2012 sendes søknaden nå ut på nye høring. Ut i fra tidspunktet for søknaden skal saken
behandles etter gammel plan- og bygningslov (1985), ikke ny lov som trådte i kraft 1. juli
2009.

Det har stått en gamme på stedet, men denne var helt nedfalt på midten av 1990-tallet etter
det vi forstår ut fra saksdokumentene, jf. kommunens brev med vedlegg av 22. november
2010. Det ble oppført en ny gamme på stedet rundt 2005. Denne har brent ned og er
gjenoppbygd på nytt uten tillatelse fra grunneier og kommune. I kommunens
oversendelsesbrev av 22. november 2010 heter det: " På begynnelsen av 1970-årene
beskrives gammen ved Gåhpatåvii som fremdeles synlig i en høyde på ca. 1 meter, altså
nesten tilbake til naturen". Videre heter det: "Gjenoppbyggingen av gammen ved Gåhpatåv±i
har skjedd i samme tidsrom som det pågikk sak om ulovlig gjenoppbygging av gamme etter
brann ved Miennajåvri".

I brev fra Finnmarkseiendommen til kommunen av 2. juni 2006 heter det bl.a.:

"Gammeerklæringen som ble utstedt for den opprinnelige gamme, gir ingen rett til
gjenoppbygging etter at gamma er nedfalt. I følge Statens naturoppsyn, som foretok
befaring på området, er det allerede oppført en ny gamme på stedet".

I Tana kommunes arealplan er omsøkt areal avsatt til LNF-område uten bestemmelser om
spredt utbygging. Søknaden skal derfor behandles som en dispensasjonssøknad etter plan-
og bygningslovens § 7 og det må foreligge særli e runner for å gi dispensasjon. En gamme
er i plan- og bygningslovens forstand et byggverk på linje med ethvert annet, for loven er

Postadresse: Telefon:  Telefaks:  E-post: Intemett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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formålet med bruken et hovedpoeng ift. behandlingen, og i mindre grad byggets tekniske
utførelse. Fylkesmannen legger til grunn at søknaden gjelder oppføring av ny
fritidsbebyggelse.

Et ufravikelig vilkår for å gi dispensasjon etter pb1(1985) er at det foreligger særlige grunner.
Begrepet "særlige grunner" har vært gjenstand for fortolkninger både fra Miljøvern-
departementets og Sivilombudsmannens side, og begge har uttalt at for at "særlige grunner"
skal være oppfylt må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret
vurdering er av en slik tyngde at de kan slå gjennom overfor de hensyn bestemmelsene i
plan- og bygningsloven, herunder arealplan, er ment å ivareta.

Det er et nasjonalt mål at fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på
landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Stortinget har ved behandlingen av St. meld.
nr. 26 (2006-2007)  Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand trukket opp
nasjonale rammer for utvikling av fritidsbebyggelse. De skal legges til grunn for kommunens
planlegging og tilrettelegging for fritidsbebyggelse:

"Det skal trekkes klare grenser for områder med nasjonale interesser der
hyttebygging bør unngås. Hyttebygging bør bla unngås i:

Store sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep."

Det aktuelle fritidsbygget 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 tekniske 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 miljø-
tilstand'.  1 Prp. 1 S (2010-2011) Miljøverndepartementet går det klart fram at inngrepsfrie
naturområder som er igjen, skal tas vare på.

1 følge Direktoratet for naturforvaltnings kartlegging av inngrepsfrie naturområder i Norge,
ligger Gåhpatåvii i et av fylkets og dermed landets største sammenhengende inngrepsfrie
områder. Området strekker seg fra barmarksløypa fra Sirma til Stuorra Illis i øst til Porsanger
i vest. Foruten at søknaden medfører et nytt byggverk i området, medfører den økt
motorferdsel utenom det åpne løypenettet.

Fylkesmannen minner også om Fylkesplan for Finnmark 2006-2009 (11) der det heter i
retningslinjer for naturvern:

"- vi forventer
At kommunene sikrer inngrepsfrie naturområder i arealplaner, og følger dette opp i
arealfoivaltningen."

I retningslinjer for hyttebygging, anleggutbygging og masseuttak heter det:

"- vi forventer
At kommunene planmessig legger til rette for å imøtekomme befolkningens ønske om
hyttebygging. Bygging skal i hovedsak reguleres til hyttefelt, og i størst mulig grad
legges til eksisterende infrastruktur"



Fylkesmannen er på bakgrunn av at dette er et uberørt naturområde langt fra vei, og at
en tillatelse til gamme-/hyttebygging vil kunne få stor presedensvirkning, i mot at det
gis tillatelse i samsvar med søknaden. Tiltaket kommer etter Fylkesmannens
vurdering i konflikt med regionale og nasjonale natur- og miljøverninteresser.
Erfaringsvis vil omsøkt tiltak også medføre søknader om motorferdsel til området,
både sommer og vinter.

I naturmangfoldlovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører
naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen
økosystemet blir utsatt for, jf. § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om
hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn,
jf. § 9.

Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger etter
lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak.

Vi ønsker å bli orientert ved særskilt tilskriving om kommunens vedtak i saken.

Med hilsen

Gunhild Lutnæs Harriet Reiestad
fungerende seksjonsleder rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

J. Vedlagt følger søknad om tillatelse etter plan og bygningsloven.

Søker til jordsalgskontoret er:
Torgrim Olsen, Leenastryket, 9700 Lakselv

Søknaden gjelder:
Søknad om gjenoppføring av nedfalt gamme , samt gammeerklæring for gamme ved Gabbatåvzi,
1 km sør -sørøst for Miennaluobbal i Tana kommune . Gammen er allerede oppført , antakelig i
2005 , se vedlagte rapport.

Vi viser til vedlagte dokumenter som nærmere beskriver saksbehandlingen hos
jordsalgsmyndighetene. Vi har ikke mottatt skriftlig tilbakemelding fra Torgrim Olsen på vårt
brev av 23.02.06. Vi legger da til grunn at han er eier av byggverket.

Det omsøkte tiltaket vurderes av jordsalgssjefen til ikke å være i samsvar med gjeldende plan og
krever derfor dispensasjon etter plan- og bygningslovens §7. Søker har ikke angitt noen 'særlige
grunner' for å få dispensasjon.

Jordsalgsjefen har selv ikke tatt stilling til søknaden etter jordsalgsloven, og vil først gjøre det dersom
det gis tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Jordsalgskontoret ber om at den originale søknad vedlagt kommunens vedtak og de uttalelser som er
innhentet i forbindelse med saksbehandlingen, returneres jordsalgskontoret.

Etter plan og bygningsloven kan søker ta muntlig kontakt med kommunen for å avklare forhold rundt
søknaden (forhåndskonferanse). Samtidig vil da søker kunne få informasjon om nødvendig
nabovarsling og eventuelle gebyrer som kommunen krever inn for å dekke sin saksbehandling.

Med hilsen
Finnmark j ordsalgskontor

Sverre Pave]
Jordsalgssjef

Kopi: Torgrim Olsen, Leenastryket, 9700 Lakselv
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Geir Kristiansen
Kontorsjef

Finnmark jordsalgskontor Besøksadresse : Statskog Finnmark Internett:

Damsveien 1, 9815 VADSØ Statens hus - Vadsø H/B Tjenesten, 9509 ALTA www.statskog.no
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