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 Høringsuttalelse – søknad om tilleggsareal til gnr 2025/7/1006 – Tana kommune. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m, jf. samme lovs paragraf 11-6, gis det 

tillatelse til fradeling av gbnr. 7/1 som tilleggsareal til gbnr. 7/106 slik omsøkt. 

MLU setter følgende vilkår til fradelingen: 

 Det omsøkte områdets søndre grense slutter ved elvebrinken. 

 Søker må opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir 

levested for planter og dyr, jf. lov om vassdrag og grunnvann, vannressurslovens § 11. 

Dette også som et vilkår på bakgrunn av NML § 9 føre-var-prinsippet for å bevare 

naturmangfoldet jf. samme lovs § 10. Søker anbefales å følge samme linje på 

vegetasjonsbeltet tilsvarende den på gbnr. 7/106. 

 

Begrunnelse: 

Omsøkte område er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning 

til stedbunden næring. Søknaden er i tråd med kommunens arealplan. Det gis derimot ikke 

tillatelser i Tana kommune til å opprette grenser helt ned til elvekanten, herav krav om grense 

langs elvebrinken. 

 

Tiltaket er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), 

er det ikke foretatt selvstendige kartlegginger av naturtyper el. Arter i området, og det foreligger 

ingen data i Artsdatabanken eller Naturbase om særlige forhold i området som må tas hensyn til. 

Derimot vet vi at det at det beplantede området i kantsonen innehar et biologisk mangfold som 

er viktig å ta vare på jf. naturmangfoldslovens § 10. MLU har derfor anledning til å sette vilkår 

til fradelingen på bakgrunn av NML § 9 føre-var-prinsippet for å beskytte naturmangfoldet i 

kantsonen. 

 



Hva gjelder allerede eksisterende bygg på den eierløse teigen, så er hovedbygget registrert som 

enebolig. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at eventuelle nye tiltak som for eksempel en 

bruksendring av eneboligen til næringshytte, riving av eneboligen og/eller oppføring av nytt 

bygg krever egen søknad og tillatelse fra kommunen jf. plan- og bygningslovens § 20-1. 

 

 

Saksopplysninger 

Søknaden gjelder oppretting av ny grunneiendom på 5-6 daa som deles fra gbnr. 7/1 i Sirbma 

som tilleggsareal til naboeiendommen i øst, gbnr. 7/106. Det opplyses i søknaden at noe av 

arealet er tenkt brukt til innmarksbeite og at det forfallne huset som står på eiendommen skal 

byttes ut med næringshytte. 

 

Omsøkte område er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning 

til stedbunden næring. 

Søknaden har vært på høring til følgende instanser: 

o Fylkesmannen i Finnmark 

o Finnmark Fylkeskommune 

o Sametinget 

o Reindriftsforvaltningen for Øst-Finnmark 

o Reinbeitedistrikt 9 

o Statens vegvesen 

o NVE 

 

Fylkesmannen i Finnmark fraråder fradeling og viser til plan- og bygningslovens §1-8 forbud 

mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, første ledd som sier: 

 

 ”I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 

 kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.” 

 

Fylkesmannen viser også til at Tanavassdraget er varig vernet i verneplan 2, og at myndigheter 

på alle nivå og i alle sektorer etter de Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er 

forpliktet til å ta hensyn til verdiene i de vernede vassdragene. Her vises det til kantsonene som 

en generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold. Kantsonene står her i en særstilling 



som et levested for svært mange planter og dyr, og dessuten som fangområde for avrenning fra 

landbruksarealer. Kantsoner langs vassdrag motvirker også erosjon i elvebredden, er le mot 

kulturmark og vil være naturlig flomdemper. 

Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset 

naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf. lov om 

vassdrag og grunnvann, vannressurslovens § 11. Fylkesmannen anbefaler generelt at det 

opprettes en 30 meter brei kantsone langs de største vassdragene i Finnmark. 

 

Øvrige høringsinstanser hadde ingen merknader. 

 

 

Vurdering 

Omsøkte område er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning 

til stedbunden næring. Søknaden er ikke i strid med kommunens arealplan da formålet er til 

landbruk. Etter opplysninger i søknaden skal eksisterende bygg på den eierløse teigen byttes ut 

med en næringshytte. Hovedbygget er i matrikkelen definert som enebolig. Eier har rett til å 

restaurere de to registrerte byggene, men må ved bruksendring til næringshytte, riving av 

eneboligen og/eller oppføring av nytt bygg sende inn byggesøknad og få tillatelse fra kommunen 

jf. plan- og bygningslovens § 20-1.  

 

Fradelingen til bruk av området som innmarksbeite samsvarer med bestemmelsene tilknyttet til 

område som LNF-område. Dette er hva sletten i det omsøkte området tidligere er blitt brukt til, 

og det har enda status som innmarksbeite. Å gjenoppta området som innmarksbeite vil være 

positivt da det vil åpne opp kulturlandskapet igjen. 

 

Tiltaket må vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12. Når det gjelder 

kunnskapsgrunnlaget (§ 8), er det ikke foretatt selvstendige kartlegginger av naturtyper el. Arter 

i området, og det foreligger ingen data i Artsdatabanken eller Naturbase om særlige forhold i 

området som må tas hensyn til. Derimot vet vi, i tråd med Fylkesmannens uttalelser om 

kantsonene langs vassdraget, at det at det beplantede området i kantsonen innehar et biologisk 

mangfold som er viktig å ta vare på jf. naturmangfoldslovens § 10. Det beplantede området 

motvirker også erosjon, er le mot kulturmark og har en flomdempende funksjon. På bakgrunn av 

rådmannens vurderinger etter naturmangfoldloven er det anledning for å sette vilkår til en 

eventuell fradeling på bakgrunn av NML § 9 føre-var-prinsippet. Ved en eventuell fradeling må 

søker opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for 

planter og dyr, jf. lov om vassdrag og grunnvann, vannressurslovens § 11. Vilkåret om naturlig 

vegetasjonsbelte bør også settes på bakgrunn av NML § 9 føre-var-prinsippet. Det anbefales at 

søker følger linjen og bredden han har lagt opp for eiendommen gbnr. 7/106. Dette vises her i 

flybildet under hvor gbnr. 7/106 er grensende eiendom øst for omsøkte område. 

 



 
 

Videre ser ikke rådmannen det nødvendig å fradele eiendommen helt ned til vannkanten og 

anbefaler at grensen i sør stopper hvor vegetasjonen ender. Anbefalt område som skal fradeles er 

illustrert i bildet over merket med gul strek. 

 

Rådmannen anbefaler fradelingen tilrådd slik omsøkt med følgende vilkår: 

 Omsøkte områdets søndre grense slutter ved elvebrinken. 

 Søker må opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir 

levested for planter og dyr, jf. lov om vassdrag og grunnvann, vannressurslovens § 11. 

Dette også som et vilkår på bakgrunn av NML § 9 føre-var-prinsippet for å bevare 

naturmangfoldet jf. samme lovs § 10. Søker anbefales å følge samme linje på 

vegetasjonsbeltet tilsvarende den på gbnr. 7/106. 
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen

Deanu gieldarrana kommune

Deres ref Deres dato

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

Fylkesmannen viser til brev av 10. april 2012.

Birasgåhttenossodat

Vår ref
Sak 2012/1494
Ark

Vår dato
09.05.2012

Høringsuttalelse - søknad om tilleggsareal til gnr 2025/7/1006 - Tana
kommune

Nils Hj. Varsi søker om tillatelse til å kjøpe  "eierløs teig og en naturlig del av 7/1... En del av
det omsøkte området er tenkt brukt til innmarksbeite. Forfallen hytte på området er tenkt
benyttet ut med næringshytte".

Planstatus
I kommuneplanens arealdel for Tana kommune er omsøkt område avsatt til LNF. Det er stilt
krav om at  "for områder langs Tanavassdraget... inntil 100 metersbeltet kan tiltak nevnt i
denne lovs § 81, 86a, 86, b og 93 ikke finne sted før området inngår i en reguleringsplan eller
bebyggelsesplan...".  Videre er det gitt følgende retningslinje:  "Langs alle vassdrag i
kommunen skal det opprettholdes en kantsone med naturlig flomdempende vegetasjon.
Kantsonen bør være på minimum 10 meter."

Det fremgår ikke hva næringshytta skal benyttes til. Dersom hytta skal benyttes som
utleiehytte eller lignende, kreves det dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19.

Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag
I plan- og bygningslovens § 1-8  forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag,  heter det i
første ledd:

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur-
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Hensynet til verneinteressene knyttet til viktige vassdrag er fremhevet i paragrafen. Det er
ikke noe generelt forbud mot å bygge i strandsonen langs vassdrag, men kommunene vil
etter bestemmelsen ha en plikt til å vurdere om det skal fastsettes en byggegrense i
kommuneplanens arealdel, for på den måten å ivareta viktige natur-, kulturmiljø- og
friluftsinteresser langs vassdragene.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ



Varig verna vassdrag og kantvegetasjon
De nasjonale miljømålene for arealforvaltning, friluftsliv med mer er gitt i St.meld. nr. 26
(2006-2007)  Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.  Her heter det bl.a.:

Viktige arealpolitiske føringer:
• Vassdragene skal fotvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer

vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser.
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Vassdragene er viktige elementer i norsk natur. Få andre nasjoner i Europa kan vise til
lignende variasjon i vassdragsnaturen. Samtidig har vann og vassdrag til alle tider vært viktig
lokaliseringsfaktor for bosetting og ferdsel, og område for friluftsliv. Store deler av landets
kulturminner og kulturmiljøer finnes derfor i vassdragsnære områder.

Omsøkt arealet ligger innenfor 100-metersbeltet langs Tanavassdraget. Tanavassdraget er
varig verna i verneplan 2. I følge de  Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag  er
myndighetene på alle nivåer og i alle sektorer forpliktet til å ta hensyn til verdiene i de verna
vassdragene. De rikspolitiske retningslinjene gjelder vannstrengen og et belte inntil 100 m
langs denne samt andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert at har
betydning for vassdragets verneverdi.

Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold. Kantvegetasjon langs
elvestrenger står her i en særstilling. De fungerer som viktige landskapselement, som
levested for svært mange planter og dyr, særlig fugl, og dessuten som fangområde for
avrenning fra landbruksarealer. Kantsoner langs vassdrag motvirker også erosjon i
elvebredden, er le mot kulturmark og vil være en naturlig flomdemper. Vi er ikke kjent med
om omsøkt område kan være utsatt for flom og/eller erosjon.

Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset
naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf.  lov
om vassdrag og grunnvann,  vannressurslovens § 11. Fylkesmannen anbefaler generelt at
det opprettes en 30 meter brei kantsone langs de største vassdragene i Finnmark.

Vi gjør oppmerksom på at hogst av kantvegetasjon krever tillatelse etter vannressurslovens
fra Fylkesmannen.

Vi vil ut fra dette fraråde at den eierløse eiendommen som ligger inntil Tanavassdraget
fradeles som omsøkt.

Naturmangfoldloven
Av 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 iht.
lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak.



Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken.

Med hilsen

Gunhild Lutnæs Harriet Reiestad
fung. seksjonsleder rådgiver

Dette dokumentet er godkent elektronisk og derfor uten underskrift.
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