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13/28 Midlertidig areal for anlegg av brakkerigger / hybelhus 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

1. Formannskapet vedtar at areal i det nord-østlige hjørne av ”Grusbanen” inntil Fv 98 og 

Tana bygg disponeres midlertidig for anlegg av brakkerigger / hybelhus. 

2. Rådmann får fullmakt til å avgrense areal for inntil 2 brakkerigger. 

3. Rådmann gis fullmakt til å inngå leieavtale for areal i inntil 5 år med mulighet for 

forlengelse.  

4. Det forutsettes etablert tomter for formålet i forbindelse med planleggingen av 

forlengelsen av utvidelsen av industriområdet nordover. 

 

 

 

Saksopplysninger 

To interessenter har søkt om rammetillatelse til å etablere midlertidig brakkerigg/hybelhus for 

arbeidstakere ved Tanabru.  

 

Det ene er i to etasjer og har 14 hybler og 2 stk 3-roms leiligheter med kjøkken. Til disposisjon 

for hyblene er det felles kjøkken/spiserom, oppholdsrom, bad, toalett og vaskerom i hver etasje. 

Leilighetene må også disponere av fellesrommene som toalett, bad og vaskerom. 

Brakkeriggen/hybelhuset er modulbasert som en helt vanlig sammensatt brakkerigg. 

Brakkeriggen/hybelhuset har tidligere vært oppsatt og brukt til asylmottak i Alta kommune. 

 

Den ene søkeren ønsker riggen oppført på eksisterende industritomt. Den andre søkeren har ikke 

utsett seg en bestemt tomt men utfordrer kommunen til å fremstå med tomt.   

 

 

 

 

 



 

Vurdering: 

Kommunen har lite erfaring med tilsvarende saker men har innhentet informasjon fra andre 

kommuner lenger sør i landet som har inntatt bestemmelser i reguleringsplan for å regulere 

forholdet. Generelt synes følgende å gjelde: Plassering av brakke, bygninger, konstruksjoner 

eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt, hvor arbeidet pågår er 

unntatt søknadsplikt. For øvrig tillates ikke boligbrakker med mindre de plasseres i tilknytning 

til bygge- og anleggsvirksomhet på samme eiendom. Plassering av brakker i mer enn 2 måneder, 

som ikke er i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt er søknadspliktig. 

For oppføring av brakkerigg / hybelhus på området som er regulert til idrettsformål kreves det 

dispensasjon iht plan- og bygningslovens § 19-2. Området blir ikke lengre benyttet til det 

regulerte formål, men reguleringsplan er ikke opphevet. 

I påvente av ny reguleringsplan for område kan brakkerigg/hybelhus plasseres midlertidig og 

inntil 5 år som omsøkt. Kommunen må lage avtale med utbygger om tomta og tidsbegrensing 

for hvor lenge bygget kan bli stående på den angitte og omsøkte tomt, og i tillegg bestemme 

nøyaktig beliggenhet for bygget.  

 

Administrasjonen tilrår at riggen kan plasseres midlertidig på det nylig frigitte 

fotballbaneområdet. Område hvor riggen søkes oppført er inntil videre regulert til idrettsformål, 

men dette formålet vil bli endret. Søker har i søknad / forhåndskonferanse uttrykt ønske om at 

riggen skal stå i 5 år med muligheter for forlengelse. 
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