
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 23.08.2012
Tidspunkt: 10:00

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

15.08.2012

Frank M. Ingilæ
Ordfører 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 101/2012 Godkjenning av innkalling
PS 102/2012 Godkjenning av saksliste

PS 103/2012 Godkjenning av protokoll fra 07.06.2012
PS 104/2012 Detaljregulering for Tana bru sentrum 2012/1800

PS 105/2012 Ny søknad om tilleggstomt til gnr. 13 bnr. 305 i 
Deatnodearbmi industriområde

2012/1751

PS 106/2012 40/3 - søknad om fradeling av 4,5 daa i Polmak. 2011/396
PS 107/2012 Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme -

Søker: Trogrim Olsen og Kirsti Joks m.fl.
2011/897

PS 108/2012 Hovedplan avløp - høringsutkast 2012/1941

PS 109/2012 Søknad om midler til delfinansiering av rullestol- og 
rulleskiløype

2012/1921

PS 110/2012 Revisjon - Reglement  Godtgjørelse for  folkevalgte 2012/2099
PS 111/2012 Langt Nord Ekstrem AS - Søknad om støtte til kjøp av 

fiskefartøy
2012/1398

PS 112/2012 Aleksander Lyngberg - Søknad om støtte til kjøp av 
fiskefartøy

2012/1720

PS 113/2012 Piano til miljøbygget og kulturskolen 2012/1903

PS 114/2012 Referatsaker/Orienteringer - FSK 2012/6
RS 23/2012 Fv. 98 Ifjordfjellet - Reguleringsplan og KU: 

Oppdeling av parsell 5
2009/474

RS 24/2012 Kommunal planstrategi for Porsanger kommune 2012 
- 2015

2012/747

RS 25/2012 Båtsfjord kommunes vedtak om planstrategi for 2012-
2015

2012/347

RS 26/2012 Ettersending av høringsutkast og utsettelse av 
høringsfrist.

2012/2040

RS 27/2012 Overprøving av kommunens vedtak om å gi samtykke 
til fradeling av 35/54 i Tana

2012/149

RS 28/2012 Høringsinnspill til Nasjonal Transportplan 2012-2023 2011/1729

RS 29/2012 Statens vegvesens forslag til riksvegbudsjett for 2013 2011/1729
RS 30/2012 Midlertidig tilbakemelding havnekrav - Tana 

kommune - Finnmark fylke
2012/937

RS 31/2012 Avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegg 
mot Tanaelva ved Birkestrand - Fagernes, Tana 
kommune i Finnmark

2011/1849

RS 32/2012 Klage på avslag på bistand til forlengelse av 2011/1849
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sikringsanlegg mot Tanaelva ved Birkestrand -
Fagernes, Tana kommune

RS 33/2012 Invitasjon til å delta i programmet "Sammen om en 
bedre kommune"

2012/1938
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PS 102/2012 Godkjenning av saksliste
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2012/1800-1

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 104/2012 23.08.2012

Detaljregulering for Tana bru sentrum

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med en ny 
Detaljregulering for Tana bru sentrum, jf. plan- og bygningslovens § 12-3. 

Reguleringen vil særlig fokusere på følgende tema og arealer:
a) Arealet regulert til offentlig formål: barnehage og arbeidskirke, i Ringveien
b) Området regulert til offentlig formål: barnehage/ skole i Fosseveien 16 (Ung info)
c) Området regulert til offentlig formål: helsestasjon i Skaidiveien 1
d) Det regulerte lekearealet mellom Fosseveien 16 og Skaidiveien 1, som også omfatter
    skateparken
e) Området regulert til boligformål i Fosseveien 1
f) Området regulert til forretningsformål i Skaidiveien 19 (Telenorbygget) 
g) Det ubebygde arealet regulert til forretningsformål ved Menighetshuset, avgrenset av
    Ringveien, Kathrine Johnsen geaidnu og Røbergveien.
h) Gangforbindelser, gang-/sykkelveier og fortau, herunder utvidelse av gatetunet til
    Rådhusveien og Fosseveien.
i) Vurdering av p-løsningene i sentrum for å gi rom for flere p-plasser og særlige
    plasser for bobiler/ biler med henger/ campingvogn.

Tana kommune har vurdert planarbeidet i forhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-
2 og forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 og 4, og kommet til at planarbeidet ikke 
utløser krav om konsekvensutredning. Tiltak som følger av reguleringen vil ikke få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
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Saksopplysninger
I løpet av de siste årene er det flere forhold ved Tana bru, som gjør at det er behov for 
reguleringsendringer. Disse sakene er bl.a. lokaliseringen av flerbrukshallen, salg av de 2 
kommunale eiendommene Fosseveien 16 og Skaidiveien 1, samt etablering av menighetshuset i 
de tidligere lokalene til Foxy. Det er også gitt tilsagn om tomt til tannklinikk på den tidligere 
”kirketomta” mellom Tana bru barnehage og ambulansetjenesten, og tilsagn om ny tomt for 
etablering av kirke og parkanlegg ved menighetshuset.

Byggebistand AS har fått tilsagn om tomt for videre utbygging av Fosseveien 16, og 
administrasjonen mener det er hensiktsmessig å åpne for at alle eiendommene langs Ringveien i 
Fosseveien og Skaidiveien kan tas i bruk til forretnings-/kontorformål i tillegg til boligformål. 
Alle tiltakene nevnt ovenfor, forutsetter reguleringsendring.

Det er 3 reguleringsplaner som gjelder helt eller delvis for Tana bru sentrum. Det er:
 Reguleringsplan for Tana bru sentrum (egengodkjent 22.05.2003) 
 Reguleringsplan for Tana bru sentrum (egengodkjent 24.05.1987) 
 Reguleringsplan for et område ved Tana bru (stadfestet 08.10.1974)

De aktuelle reguleringsendringene er markert i kart nedenfor og omfatter følgende:
a) Arealet regulert til offentlig formål: barnehage og arbeidskirke, i Ringveien, omreguleres

til utbyggingsområde: barnehage og tannklinikk.
b) Området regulert til offentlig formål: barnehage/ skole i Fosseveien 16 (Byggebistand)

omreguleres til det kombinerte formålet forretning/ kontor/ bolig.
c) Området regulert til offentlig formål: helsestasjon i Skaidiveien 1 omreguleres til det 

kombinerte formålet forretning/ kontor/ bolig.
d) Det regulerte lekearealet mellom Fosseveien 16 og Skaidiveien 1 omreguleres til det 

kombinerte formålet forretning/ kontor/ bolig. En gangforbindelse til atkomsten mellom
Fosseveien og Skaidiveien opprettholdes.

e) Området regulert til boligformål i Fosseveien 1 omreguleres til kombinert formål
forretning/ kontor/ bolig.

f) Området regulert til forretningsformål i Skaidiveien 19 (Telenorbygget) omreguleres til
kombinert formål forretning/ kontor/ bolig.

g) Arealet regulert til forretningsformål ved menighetshuset, avgrenset av Ringveien, 
Kathrine Johnsen geaidnu og Røbergveien, omreguleres til formål kirke og park. En 
stripe langs Røbergveien fra lensmannskontoret til Kathrine Johnsen geaidnu reguleres 
til kombinert formål forretning/ kontor/ bolig.

Det kreves også en gjennomgang av parkeringsarealet i sentrum, der det særlig vurderes om det 
er rom for flere p-plasser og plasser tilpasset bobiler/ biler med henger/ campingvogn. 

Prosessen knyttet til fortetting av handelssentrum ved Tana bru, har vist at det er nødvendig å 
vurdere utvidelse av gatetunet til Rådhusveien og Fosseveien. I tillegg er det nødvendig å se 
nærmere på gangforbindelser, gang-/sykkelveier og fortau langs de kommunale veiene. Spesielt 
gjelder dette langs Kathrine Johnsen geaidnu, der det i forrige regulering ble bestemt at det 
skulle utarbeides en mer detaljert plan før utbygging.

I prosessen knyttet til fortetting av handelssentrum ved Tana bru, var en av aktørene sterkt 
kritisk til at det skulle være tillatt å bygge en 2.etg. på eksisterende og framtidige 
forretningsbygg, slik eksisterende reguleringsplan åpner for. Bakgrunnen var frykt for at 
forretningen skulle bli usynliggjort. På bakgrunn av dette har rådmannen vurdert om evt. 2.etg.
skulle være tema i reguleringsendringen, men er kommet til at det vil være uheldig å fjerne en 
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etablert rettighet som byggeierne har kunnet innrette seg etter. Samtidig er det uheldig å fjerne 
den arealreserven en framtidig 2.etg. representerer for kontor- og forretningsvirksomhet.

Administrasjonen ser for seg følgende tidsplan for det aktuelle reguleringsarbeidet:

Planaktivitet Tidspunkt
Vedtak om planoppstart (FSK) 23.08.2012
Varsel om planoppstart 24.08.2012
Høringsperiode Aug – oktober 2012
Utarbeide forslag til plan Oktober 2012 – februar 2013
Vedtak om offentlig ettersyn (FSK) Februar 2013
Offentlig ettersyn Februar – april 2013
Sluttbehandlig (KST) April-mai 2013

Skisse 1: Reguleringsområdet med de viktigste endringsområdene inntegnet.

Vurdering
De aktuelle arealene er regulert i planer som er 25 – 35 år gamle, og det er opplagt at areal-
behovene og utbyggingsønskene har endret seg i løpet av denne tiden. For de fleste områdene er 
det konkrete utbyggingsplaner, noe som gjør at denne reguleringsprosessen må gjennomføres i 
løpet av så kort tid som mulig.
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Når det gjelder boligeiendommene i Fosseveien og Skaidiveien som ligger ut mot Ringveien, er 
det foreløpig kun for én eiendom, Fosseveien 16, det foreligger konkrete utbyggingsplaner. 
Ingen av de øvrige eierne har vært i kontakt med kommunen, og formidlet at de ønsker 
reguleringsendring. Administrasjonen mener likevel det er hensiktsmessig å åpne for at alle 
disse eiendommene kan tas i bruk til forretnings-/kontorformål i tillegg til boligformål. Det vil 
kunne gi en framtidig, sammenhengende forretnings-/kontorbebyggelse fra Rådhusveien til 
Røbergveien. Dette kan føre til at tomtene i Røbergveien blir mer attraktive og gi en full 
utbygging til forretnings-/kontorformål også langs denne veien. 

Området ved grusbanen er ikke tatt med i dette reguleringsarbeidet, fordi det krever en mer 
omfattende planlegging enn de øvrige delene av sentrum. Administrasjonen ser for seg at 
arbeidet med regulering av dette området vil kunne starte om et års tid.

Kommunen er pålagt å vurdere alt planarbeid i forhold til konsekvensutredning. I den aktuelle 
saken er det tale om allerede regulerte områder, der det i all hovedsak er tale om endring fra et 
utbyggingsformål til et annet. Administrasjonen har vurdert saken og kommet til at den ikke 
utløser krav om konsekvensutredning, jf. innstillingen ovenfor. Kommunen må imidlertid 
vurdere og drøfte konsekvensene av reguleringsendringene for barn og unge i planbeskrivelsen 
til reguleringsplanen, jf. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. Dette er særlig aktuelt i denne saken der et regulert lekeareal og eksisterende 
skatepark blir berørt.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L82

Arkivsaksnr: 2012/1751-3

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 105/2012 23.08.2012

Ny søknad om tilleggstomt til gnr. 13 bnr. 305 i Deatnodearbmi 
industriområde

Rådmannens forslag til vedtak
1. Formannskapet gir tilsagn om tilleggstomt på om lag 2,2 da i Deatnodearbmi industriområde 
    til Inge Eiendom og Utleie AS. Tomta skal benyttes til oppstillingsplass for tyngre
    kjøretøy og lagerhall for dekk og annet utstyr.
2. Tomtegrensa skal trekkes minimum 30 m fra elvemælen.
3. Det skal settes opp et gjerde i tomtegrensa som sikrer vegetasjonsbeltet mot Tanaelva.
4. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.
5. Evt. kjøp beregnes ut fra en sum 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.

Dersom det er mulig å flytte internveien mot elva slik at tomtetillegget kan komme i direkte 
sammenheng med eksisterende tomt, og dette er ønskelig for både søker og eksisterende 
virksomheter, gir formannskapet prinsipiell tilslutning til dette. Rådmannen får fullmakt til å 
gjennomføre drøftinger med de berørte partene. Saken behandles evt. som ledd i 
Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde. Ytterkant veigrøft skal være minimum 30 
m fra elvemælen.

Saksopplysninger
Inge Eiendom og Utleie søkte den 15.06.2012 om tilleggstomt på om lag 4 da, til eksisterende 
tomt, gnr. 13 bnr. 305, i Deatnodearbmi industriområde. Tilsvarende søknad ble behandlet i 
formannskapet (FSK) den 25.08.2011 i sak 81/2011. Vedtaket den gang var: 
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1. ”Formannskapet avslår søknaden fra Inge Eiendom og Utleie AS om tilleggstomt i
industriområdet nord for FFR, på bakgrunn av at behovet for tilleggstomt ikke er
tilstrekkelig dokumentert.

2. Formannskapet er innstilt på å innvilge søknaden om utvidelse av tomtearealet under
gnr. 13/305 mot FV 98, men denne søknaden behandles først etter at det aktuelle arealet
er omregulert.”

Siden i fjor har Inge Eiendom og Utleie AS fått utvidet eksisterende tomt mot FV 98 med om 
lag 15 m, jf. punkt 2 i vedtaket fra i fjor. 

Bakgrunnen for den nye søknaden er behovet for oppstillingsplass for tyngre kjøretøy. I tillegg 
ønsker søker å bygge en plasthall for lagring av dekk og annet utstyr som kan lagres kaldt. Inge 
Eiendom og Utleie skal starte opp med material - og byggevareutsalg i den ene hallen på 
eiendommen 13/305. Den andre hallen skal leies av transportselskapet Eikeland AS, og bygget 
innredes med kontorer, spedisjonslager og verksted for tyngre kjøretøy. Eikeland AS har i dag 7 
vogntog som vil være oppstilt utenfor hallene. 

Søker begrunner behovet for tilleggstomt med at den eksisterende tomta skal benyttes til: 
”- Adkomstvei til spedisjonen. Rundkjøring rundt bygget. 
- Mellomlagring av varecontainere. 
- Parkering av hengere til trekkvogn og skapbiler. 
- Parkering av vogntog. Egne og gjennomreisende. 
- Maskiner som hjullaster, traktor og gravemaskin. 
- Lagringsplass for material - og byggevarer som kan stå utendørs.” (jf. den vedlagte 
søknaden)

Avstanden fra elvemælen til internveien er kort i det omsøkte området, fra 55 m til 45 meter.
Reguleringsplanen for industriområde nord for FFR har følgende bestemmelse, som ble lagt til
ved en reguleringsendring på 90-tallet: ”I et belte med bredde på 20 meter fra byggelinje til
elveskråning mot Tanaelven tillates ikke vegetasjonsdekke og trær fjernet”. Søknaden har ikke 
tatt høyde for at industriområdet er noe redusert som følge av erosjon langs elvemælen. Arealet
som er regulert til industriformål er derfor redusert til om lag 3,5 da.

I forbindelse med reguleringsendring for Deatnodearbmi industriområde har NVE uttalt 
følgende i melding av 24.04.2012: ”Vi vurderer at det allerede er begrenset plass mellom 
utbygd område og toppen på elveskråninga, og vi vurderer etter å ha sett nærmere på saken at 
det kan bli vanskelig å ivareta sikkerhet om det bygges ut mellom aktuell vei på industriområdet 
og elva.” 

I forbindelse med tildelingen av tilleggsareal til A. Masternes Transport AS i 2005 vurderte
kommunen om det urørte beltet mot Tanaelva skulle utvides. En ville den gang avvente en evt.
endring av bredden på vegetasjonsbeltet til det ble klart hvordan Masternes ville løse 
utfordringene bedriften sto overfor. Kommunen har allerede gitt tillatelse til at Tana skuter og 
ATV og Tana kjøreskole ved Vegard Blien etablerer tomter 20 m fra elvemælen 
(erosjonsskråningen). 

Det omsøkte arealet er ikke lenger det eneste industriarealet som er ferdig regulert og ledig for 
tildeling. Arealet på om lag 12 da i Grenveien industriområde er igjen ledig for tildeling. 
Tilsagnene for tomtene der til All-Transport og Styronor, er gått ut, og bedriftene vil etablere 
seg på andre arealer ved reinslakteriet.
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I søknaden understrekes det at den regulerte kjøreveien mellom tomtearealene ikke skal bli 
parkerings – og omlastningsplass, og at dette skal reguleres ved hjelp av gjerde, kantstein eller 
grøfter.

Vurdering
Under behandlingen av den aktuelle saken 25.08.2011 hadde ikke søker dokumentert behovet 
for tilleggstomt på elvesida av internveien i tilstrekkelig grad. I dag er situasjonen endret. 
Planene er svært konkrete, og eksisterende tomt er allerede utnyttet. Det omsøkte arealet er ikke 
lenger det siste industriarealet kommunen har tilgjengelig for tildeling. Dette gjør at rådmannen 
mener søker har behov for et tilleggsareal, selv om det er uheldig at samme virksomhet blir 
lokalisert til to sider av internveien. 

Merknadene NVE har kommet med gjør at administrasjonen mener kommunen må være svært 
forsiktig med å tildele tomter på elvesida av internveien gjennom industriområdet. På bakgrunn 
av at det i fjor ble gitt tomtetildelinger der tomtegrensa er trukket 20 m fra elvemælen, mener 
administrasjonen tomt kan tildeles. Tomtegrensene må imidlertid trekkes minimum 30 m fra 
elvemælen (toppen av erosjonsskråningen). Dette gir et restareal på drøyt 2 da, som kan tildeles 
søker, jf. skisse nedenfor.

Skisse 1: Deatnodearbmi industriområde med eiendomsgrenser og aktuell tilleggstomt markert.

Formannskapet har mulighet til å fatte en annen beslutning. Rådmannen ser følgende alternativ
til innstillingen:

”Tana formannskap avslår søknaden fra Inge Eiendom og Utleie AS om tilleggstomt i 
Deatnodearbmi industriområde. Formannskapet vil ikke ha samme virksomhet lokalisert 
på begge sider av internveien gjennom området.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 40/30

Arkivsaksnr: 2011/396-10

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 106/2012 23.08.2012

40/3 - søknad om fradeling av 4,5 daa i Polmak.

Vedlegg:
 40/3 - Søknad om fradeling
 Kart

Ordførerens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Saken gjelder søknad om fradeling av parsell på 4,5 daa fra gbnr. 40/3 i Polmak som 
tilleggsareal til gbnr. 40/17. Parsellen skal benyttes til utvidelse av kirkegård og parkeringsplass.

Omsøkte parsell 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 strid med arealdelen og en tillatelse er avhengig av 
dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 19-1.

Det omsøkte området ligger ifølge Fylkesatlas for Finnmark (Nordatlas) innenfor flomsonen for 
eventuelle 200 og 500 års flommer.

Jf. naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved 
offentlig beslutningstaking.

Ingen av høringsinstansene hadde noen merknader å komme med til søknaden.

Vurdering
Omsøkte parsell ligger i LNF-område og er derfor avhengig av dispensasjon fra Pbl. § 19-1 da 
fradelingen ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring. Parsellen skal nyttes til kirkelige 
formål noe som er en samfunnsinteresse av større vekt. 
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Ifølge fylkesatlas for Finnmark (Nordatlas), vil den omsøkte parsellen ved en eventuell 200 og 
500 års flom bli litt berørt i det sørvestlige hjørnet av parsellen. Risikoen rundt dette ansees for å 
være svært lav da en eventuell flom berører en svært liten del av parsellen og fordi området ikke 
skal bebygges. Det bør likevel tas høyde for en eventuell flom ved anleggelser av gravplasser i 
vedrørende område.

Bilde 1: 100- og 200-års flom. Kilde:Nordatlas

Det er innhentet kunnskap jf. Naturmangfoldlovens (NML) § 8 ved hjelp av Fylkesatlas for 
Finnmark (Nordatlas). Her er det ikke dokumentert noen viktige naturverdier i det aktuelle 
området. Det er heller ikke kjennskap til noen lokalt viktige naturverdier i det aktuelle området. 
Saken er vurdert etter NML § 9 føre-var-prinsippet hvor det heter at det skal ”… tas sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet…”. Søknaden innebærer en utviding av 
kirkegård og parkeringsplass. En utvidelse av kirkegården vil innebære inngrep i naturen i form 
av utgraving. Dette er å anse for å være et mindre inngrep som ikke vil føre til irreversibel skade 
på naturmangfoldet. En utvidelse av parkeringsplass vil være et mindre inngrep på naturen og en 
forlengelse av et allerede eksisterende inngrep. Med tanke på kunnskapsgrunnlaget vil disse
mindre inngrepene på naturen sannsynligvis ikke komme til å ha en betydelig samlet belastning 
på økosystemet, jf. NML § 10. Ved en eventuell fradeling bør det likevel vises til den generelle 
aktsomhetsplikten jf. NML § 6.

Rådmannen og hans stab er i denne saken inhabil til å fatte vedtak. Vi velger derfor å heller ikke 
fatte forslag til vedtak. Forslag til vedtak blir derfor fremstilt av ordfører.
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Buolbmåt ja Deanu girkolag oktasagråddi
Polmak og Tana kirkelig fellesråd

Tana kommune
ved arealplanlegger Lars Smeland
9845 Tana

REKVISISJON AV KARTFORRETNING/SØKNAD OM DELING AV
GRUNNEIENDOM

Polmak og Tana kirkelig fellesråd planlegger utvidelse av kirkegård og parkeringsplass ved
Polmak kirke. I den forbindelse er det inngått avtale med grunneier Jon Viktor Aslaksen,
Alleknjarg, om fradeling av 4,5 DA av eiendommen Kareneng, gnr. 40, bnr. 3 i Polmak.

Vedlagt følger søknad av 01.03.2011 om deling av grunneiendom og rekvisisjon av
kartforretning.

Utgiftene belastes Polmak og Tana kirkelig fellesråd. Faktura for saksbehandlings- og
oppmålingsgebyr sendes til:

Polmak og Tana kirkelig fellesråd
Ringveien 5
9845 Tana

Vi ser fram til kommunens behandling av søknaden.

Kirstin Biti
Kirkeverge

Kopi: Jon Viktor Aslaksen, Alleknjarg

Ringveien 5, 9845 Tana
Kirkeverge Kirstin Biti Johansen

Tlf: 78 92 99 10, 46 62 36 01 fax: 78 92 99 11
E-post: kirkever eriftana.komrnune.no

kirstin.biti..ohansentana.kornmune.no
Org.nr. 877001792

MOTTATT

-3 MAR7sm

Dato 03.03.2011

Ark. 616
Reg.nr. 30/2011
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[>;1 Rekvisisjon av kartforretning
Søknad om deling av grunneiendom

jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende
forskrifter og §§ 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985

Tii oppmålingsmyndigheten

IT,\N)A tl M

Rekvisisjonen/søknaden gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eiendom
før deling

Det
rekvireres/
søkes om

Deling i hht
pb1 §  63

Søknad om
dispensasjon

Gnr bnr , festenr ,

Areal som ønskes
fradelt/bortfestet (i alt)

* jf 7 - beskriv arealet

Andre
opp-
lysninger

(f. eks. andre
rettighets-
havere av
betydning

Hjemmels-
haver(e)

Underskrift

L/0  3
Bruksnavn/adresse

VA-CEWC5EK- /FoL
Kartforretning over:

A -hele grunneiendommen uten deling

B - festegrunn

 

c -enkelte grenselinjer, -justeringer

 

Annet:

O Reguleringsplan D Bebyggelsesplan 0 Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

- jf. pb1§ 7, fra bestemmelser

O plan- og bygningslov Dforskrift 0 vedtekt 0 kommuneplan reguleringsplan bebyggelsesplan

Arealoppgave 1 daa (for landbruksmyndigheten og Statistisk Sentralbyrå)
1 2 3  4 8 6 7 8 9 10

Eiendommen FØR Overflate- Annet Annet
delinglbortfesting Fulldyrka dyrka Produktiv Produktiv skog- Myr ubebygd Bebygd Sum Dyrkbart

areal areal barskog lauvskog areal areal areal areal (2-7)

3 57 7

Andre opplysninger og underskrift

Navn

Adresse

Sted

/—•,(

Dato

Journalnummer

D Grensepåvisning etter målebrev
E Deling av grunneiendom med

kartforretning over parsell

Underskrift

Postnr. Poststed

Telefon

K-blankett nr. 705801 Forlag. Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-1997/6-2004 RF Side 1 av 4
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OPPLYSNINGER TIL REKVISISJON/SØKNAD - fylles  ut av søker

Nabooppgave

Det må legges ved kart/orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor må
fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gitt/sendt.

Gnr

Parsell(er) det er søkt fradeling for

Selvstendig bruksenhet Tilleggsareal til:

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Atkomst

pb1§ 66.1
vegloven
§§ 40-43

Vann-
forsyning

pb1§ 65

Avløp

pb1§ 66.2

Bnr Festenr Eters/festers navn og adresse

O Bolighus

D Fritidshus

O Industri/bergverk

Varehandel/bank/
1_1 forsikring/hotell/restaurant

Spesifikasjon av parseller det er søkt om fradelIng for
Parsell Areal

nr. ca rn2 Parsell skal benyttes til

CRI Offentlig virksomhet

O Landbruk/fiske

Naturvern

K-blankett nr. 705801 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-1997/6-2004 RF

Gnr./bnr

Navn og adresse på ev. kjøper/fester

ur o  7.41 171 t-

PA

go j
1:1 Offentlig friluftsområde

o Offentlig veg

Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Riks-/fylkesveg D Kommunal veg Privat veg

O Ny avkjørsel fra offentlig veg Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

O tillatelse om avkjSøkn. .Avkjørselstillatelse gitt D Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument1-1 vedlegges

Offentlig vannverk 0 Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

o Annet:

O Offentlig avløpsanlegg 0 Privat enkeltanlegg - besknv

Privat fellesanlegg

O Utslippstillatelse gitt D Søkn. om utslippstillatelse vedlegges D Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Journalnummer

Side 2 av 4

Side 18



•

Området ved Polmak kirke

25 05 2010

"Al..trIkk 1 1000

•

•
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, Området ved Pdmak kirke
25.05.2010
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 5/1

Arkivsaksnr: 2011/897-32

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 107/2012 23.08.2012

Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme - Søker: Trogrim Olsen og 
Kirsti Joks m.fl.

Vedlegg

1 Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven . gjenoppføring av nedfalt gamme

2 Kart

3 Klage over vedtak om tillatelse til gjenoppføring av gamme i Gåhpatjohka

4 Vedtak om gammeerklæring og restaurering av gamme ved Gáppatjoga, Miennajávrrit.

5 Kommentarer til sak 8/1 - Gamme ved Gáhpatávži, søknad om gammeerklæring og tillatelse 
til gjenoppbygging av forfalt gamme

6 VEDR. SØKNAD OM GAMMEERKLÆRING OG RESTAURERING AV GAMME, 
GAPPATJOGA GUVVAI GOAHTI, VED MIENNAJÅVRRIT - SØKERE TORGRIM 
OLSEN OG KIRSTI JOKS

7 Vedrørende klage fra Fylkesmannen i Finmark over vedtak av 31.3.2011, sak 27/2011

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6, avslår Tana kommune søknaden om
gjenoppbygging av gamme ved Gáhpatjohka jf. plan- og bygningslovens § 93 første ledd a.

Begrunnelse:
Den omsøkte gammetomta ligger i et område som i gjeldende arealdelplan er avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF - område) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling 
uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. 

Slettet: Formannskapet

Slettet: 23.08.2012

Slettet: 1 ... [1]
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Kommunen innehar faglige begrunnelser innenfor reindrift, natur- og miljøvern som taler imot 
en dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. 

En tillatelse vil kunne 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. Søknaden strider mot statlig målsetting satt så langt tilbake som i 
St.meld. nr. 17 (1998-99) ”Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren”. En tillatelse vil 
kunne medføre økt ferdsel, erfaringsvis også motorferdsel både på vinterstid og sommerstid, til 
gammen. I så tilfelle antas det at økningen vil ha en enda større virkning da gammen er åpen for 
allmenn bruk. På lang sikt vil dette kunne gi uønskede påvirkninger i form av slitasjer og/eller 
skade på inngrepsfri natur.

Kommunen kan i tillegg ikke 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/gjenoppbygging 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 i brev av 18.04.2005 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 Statsskog 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.

Finnmark jordsalgskontor oversendte den 20.03.2006 søknad om tillatelse etter plan- og 
bygningsloven til kommunen for behandling.

I brev av 29.06.2010 fra søkerne representert av Advokatselskapet Per A. Amundsen v/adv. 
fullmektig Tom Martin Bersvendsen til kommunen suppleres tidligere søknad om gjenoppføring av 
gamme, og det anføres herunder at det foreligger særlige grunner for å gi nødvendig dispensasjon. 
Viser til brevet i dets helhet vedlagt.

Kommunen mottok i brev av 18. 07.2008 melding om ”reparasjon” av brent gamme ved Gahpatávzi 
og at gammen er gjenreist tilnærmet slik den var i 2007.
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I brev av 02.06.2009 fra Finnmarkseiendommen (FeFo) til kommunen fremgår det at Statens 
naturoppsyn (SNO) har befart det aktuelle stedet, og at det allerede er oppført en ny gamme der uten 
at FeFos tillatelse.

Kommunen hadde på dette tidspunkt ikke gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. 
Dispensasjonssøknaden ble den 22.11.2010 sendt på høring til 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.

I brev av 26.03.2011 til kommunen kommer søkerne med ytterligere kommentarer til sin sak. Viser 
til brevet i sin helhet vedlagt.

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.
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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.

I brev av 26.05.2011 kommer søkerne v/adv. fullmektig Tom Martin Bersvendsen med 
kommentarer vedrørende Fylkesmannen i Finnmarks klage over vedtaket. Viser til brevet i sin 
helhet vedlagt.

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.
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”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 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.”

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. Viser til brevet i 
sin helhet vedlagt.

Saken var oppe til behandling i FSK den 07.06.2012, saksnr. 90/2012, hvor det ble vedtatt at saken 
utsettes til neste møte i FSK i august. Bakgrunnen for utsettelsen var at søkerne ved advokat Per A. 
Amundsen i sitt brev av 29. mai 2012 opplyste at det ville bli ettersendt dokumentasjon angående 
utmarkshøsting som næringsinntekt. Denne dokumentasjonen ble ikke sendt til kommunen innenfor 
fristen for oppmelding av politiske saker i FSK den 07.06.2012. FSK ønsket denne dokumentasjonen til 
sin endelige behandling av saken.
Saksbehandler har i brev av 04.07.2012 til advokat Per A. Amundsen etterlyst dette dokumentet. Endelig 
frist for ettersending ble satt til den 01.08.2012. Kommunen har ikke mottatt ettersendelser innfor den 
angitte fristen.

Vurdering
Området ligger etter kommuneplanens arealdel i Landbruks-, nærings- og friluftsområde (LNF-
område) hvor 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 etter 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
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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 noe som taler imot en eventuell dispensasjon. Det har siden midten av 1990-tallet 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…”1.

                                               

1
Kilde: http://www.dirnat.no/inon/hva_er_inon/. 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.
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Bilde 1: Kart som viser inngrep, inngrepsfrie og villmarkspregete områder. © Direktoratet for naturforvaltning.

Etablering av ny gamme vil kunne medføre økt ferdsel, og som erfaring viser vil det også kunne 
medføre en økning i søknader om motorferdsel (både på vinterstid og sommertid), til gammen. I 
så tilfelle antas det at økningen vil kunne ha en større effekt da 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. 

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.

I Fylkesmannen i Finnmarks klage på kommunens vedtak av 31.03.2011, brev av 28.04.2011, 
blir kommunen gjort oppmerksom på at det ikke er synliggjort vurderinger etter 
naturmangfoldsloven §§ 8 – 12 i vedtaket. Fylkesmannen i Finnmark anfører at dette er å anse 
som en saksbehandlingsfeil. I alle saker skal saksbehandling basere seg på lovverk som var/er 
gjeldende ved sakens start. Denne saken startet idet Finnmark jordsalgskontor oversendte søknad 
om tillatelse etter plan- og bygningsloven til kommunen for behandling den 20.03.2006. 
Naturmangfoldloven hadde ved kongelig resolusjon av 19. juni 2009 for første gang ikraftredelse fra 
1. juli 2009. Saken skal derfor ikke behandles etter Naturmangfoldloven da denne ikke var gjeldende 
ved sakens start.
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Kort oppsummering:

Området ligger etter kommuneplanens arealdel i Landbruks-, nærings- og friluftsområde (LNF-
område) hvor bygging ikke tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. 
Utmarkshøsting kommer ikke inn under betegnelsen stedbunden næring. Søknaden er dermed i 
strid med kommuneplanens arealdel og er avhengig av dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985, jf. § 7.

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.

Dispensasjonssøknaden strider mot statlig målsetting om å bevare gjenværende inngrepsfri natur 
som er uttrykt i flere stortingsmeldinger så sent tilbake som i St.meld. nr. 17 (1998-99) 
”Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren”.

Rådmannen mener det finnes tungtveiende begrunnelser som taler imot en tillatelse.
Rådmannen kan heller ikke finne særlige grunner til å gi en dispensasjon etter Plan- og
bygningsloven av 14. juni 1985 § 7.

Rådmannen konkluderer dermed at ut ifra berørte sektormyndigheters uttalelser som stiller seg 
negativ til en tillatelse og at dispensasjonssøknaden strider mot statlige målesettinger om 
bevaring av inngrepsfri natur er tungtveiende begrunnelser for avslag 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 pr. dags dato 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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Side 1: [1] Slettet Administrator 8/15/2012 10:40:00 AM

1 Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven . gjenoppføring av nedfalt gamme

2 Kart

3 Klage over vedtak om tillatelse til gjenoppføring av gamme i Gåhpatjohka

4 Vedtak om gammeerklæring og restaurering av gamme ved Gáppatjoga, Miennajávrrit.

5 Kommentarer til sak 8/1 - Gamme ved Gáhpatávži, søknad om gammeerklæring og tillatelse 
til gjenoppbygging av forfalt gamme

6 VEDR. SØKNAD OM GAMMEERKLÆRING OG RESTAURERING AV GAMME, 
GAPPATJOGA GUVVAI GOAHTI, VED MIENNAJÅVRRIT - SØKERE TORGRIM 
OLSEN OG KIRSTI JOKS

7 Vedrørende klage fra Fylkesmannen i Finmark over vedtak av 31.3.2011, sak 27/2011

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6, avslår Tana kommune søknaden om
gjenoppbygging av gamme ved Gáhpatjohka jf. plan- og bygningslovens § 93 første ledd a.

Begrunnelse:
Den omsøkte gammetomta ligger i et område som i gjeldende arealdelplan er avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF - område) hvor det ikke tillates bygging eller 
fradeling uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. 

Kommunen innehar faglige begrunnelser innenfor reindrift, natur- og miljøvern som taler 
imot en dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. 

En tillatelse vil kunne 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. Søknaden strider mot statlig målsetting satt 
så langt tilbake som i St.meld. nr. 17 (1998-99) ”Verdiskaping og miljø – muligheter i 
skogsektoren”. En tillatelse vil kunne medføre økt ferdsel, erfaringsvis også motorferdsel 
både på vinterstid og sommerstid, til gammen. I så tilfelle antas det at økningen vil ha en 
enda større virkning da gammen er åpen for allmenn bruk. På lang sikt vil dette kunne gi 
uønskede påvirkninger i form av slitasjer og/eller skade på inngrepsfri natur.

Kommunen kan i tillegg ikke finne at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon 
etter
plan- og bygningsloven § 7.
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Oppføring av gamme i det aktuelle området vil virke privatiserende og være negativt for
reindriftsnæringa, natur- og friluftslivsinteresser.
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S
Finnmark jordsalgskontor
Finnmårkku eananvuovdinkantuvra

log

Tana kommune
Teknisk etat
9845 TANA

00946801 10/00

Vår dato

20.03.06
Vår ref

05/00717 JER
362.31 (25)
Deres ref

Saksbehandler: Jim-Einar Roska 2 7895 5012

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

i

y
Geir Kristiansen
Kontorsjef

Finnmark jordsalgskontor Besøksadresse : Statskog Finnmark Internett:

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

Telefon: 78 95 50 00 E-post: Telefon: 78 49 40 70

Telefaks: 78 95 50 01 finnmark@statskog.no Telefaks: 78 49 40 71
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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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Kommentarer til sak 8/1 - Gamme ved Gähpatåvii, søknad om gammeerklæring og
tillatelse til gjenoppbygging av forfalt gamme

Det er flere uriktige saksopplysninger i formannskapets sak om gammen ved Gåhpatåv2i, men
vi vil bare ta opp de feilene i saksopplysningen som vi mener er av størst betydning. Saken
gjelder gammeerklæring og restaurering/gjenoppbygging. Vi har hele tiden understreket at
gammen ikke skal brukes til rekreasjon, men skal brukes i forbindelse med tradisjonell
utmarkshøsting.

I saken vises det til "den opprinnelige gammen" som tilhørte vår bestefar/oldefar. I samisk
tradisjon har gammer og også fiskevann gått i arv og tilhørt slekta. Det har med andre ord
vært en kontinuitet i bruken, og derfor blir det feil å snakke om "en opprinnelig gamme".

I motsetning til kommunens påstand om at de innkomne høringsuttalelsene har sterke mot-
forestillinger mot gammen, hevder vi det motsatte. Halvparten av de innkomne hørings-
uttalelsene er positive uttalelser for hverken Sametinget eller Finnmark fylkeskommune har
merknader til søknaden.

Til de to andre høringsinstansene, nemlig Fylkesmannen og reindriften har vi noen merk-
nader, og viser først til Fylkesmannen som bl.a. skriver følgende:

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.

Det er direkte feil av Fylkesmannen å hevde at våre tradisjonelle høstingsområder er uberørte.
På samme måte vil det være feil av Fylkesmannen å bruke presedensvirkning som argumen-
tasjon, fordi det ikke er snakk om nyoppføring i en uberørt natur. Det er derimot snakk om
restaurering av en gamme som har gått i arv over flere generasjoner. Både gammen og
området er blitt brukt og brukes til høsting slik som fiske og jakt. Fra Sirma til Gåhpatåv2i
/Miennajåvri har det gjennom flere generasjoner vært en barmarksløype som vi fremdeles
bruker i dag. Det er dermed ikke snakk om nytt naturinngrep, slik Fylkesmannen hevder.

Dernest hevder reindriften at tiltaket vil være til stor skade eller ulempe for dem pga. økt
menneskelig aktivitet i et vinterbeiteområde. Til dette vil vi si at på lik linje med reindriften,
har også fastboende rettigheter, jfr. ILO konvensjonen 169 som den norske stat har ratifisert.
Staten skal i følge konvensjonen bl.a. fremme full virkeliggjøring av urfolks sosiale, øko-
nomiske og kulturelle rettigheter med respekt for deres sosiale og kulturelle identitet, skikker
og tradisjoner.

Vi vil til slutt vise til at tradisjoner vedlikeholdes best ved at de er i bruk. Kunnskaper om
gammebygging vil ikke bestå, dersom folk ikke lenger får tillatelse til å renovere og bruke
gammer. I tillegg vil tradisjonelle kunnskaper om høsting av ressurser og vedlikehold av
områder forsvinne.

Skiippagurra, 26. mars 2011.

Med vennlig hilsen Torgrim 01 en og Kirsti Joks

(72
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Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

ADV0 KATS ELS KAP ET

PER A. AMUNDSEN

Deres ref.: Vår ref.:

09/00777 EMD (25) 1522/TMB

MOTTATT

0 1 jUL 2(110

Ansvarlig advokat:

Advokat Per A. Amundsen

VEDR. SØKNAD OM GAMMEERKLÆRING OG RESTAURERING  AV GAMME,
GAPPATJOGA GUVVAI GOAHTI, VED MIENNAJÅVRRIT - SØKERE TORGRIM
OLSEN OG KIRSTI JOKS

Vårt kontor representerer Torgrim Olsen og Kirsti Joks i ovenfor nevnte sak. Det vises
til tidligere korrespondanse i anledning saken.

Søknaden knytter seg til en gamme som er restaurert i 2005. Det dreier seg således
ikke om oppføring av ny gamme, men om restaurering/reparasjon av en eksisterende
gamme. Det vises til

Bilag nr. 1: Bilder tatt på gammeplassen, oktober 2005.

Bilag nr. 2: Erklæring om overtagelse av gamme, 29.03.97.

Besøksadresse Postadresse

Ame M. Holdens vei 2 Postboks 298
9700 Lakselv 9711 Lakselv

Telefon:
Telefaks:

Epost: tom@advokatselskap.no
I ntemett: www.advokatselskap.no

Organisasjonsnr.: 983 471 439 MVA

Driftskonto: 5082.06.83762
Klientkonto: 5082.06.83088

?3, / 1(3(\

ME DL EMMER 4 '11 Advokatforeningen

Dato:

29. juni 2010

Gammen var eid av brødrene Nilla og John Joks og ble overdratt av lengstlevende
John Joks til Idar Torgrim Olsen m.fl. ved erklæring av 29.03.97.

John Joks bekreftet ved sin underskrift at det har vært en gamme på stedet i flere
generasjoner. Gammen blir fremdeles benyttet i forbindelse med tradisjonell
utmarkshøstning. Det er svært viktig for dagens brukere at den tradisjonelle bruken
opprettholdes, slik at kunnskap om samisk kultur og levesett kan videreføres til
kommende generasjoner. Gammen viderefører også fastboende samers
byggetradisjoner for gammer i området.

Det søkes på denne bakgrunn om gammeerklæring for eksisterende gamme,
herunder også restaurering av eksisterende gamme. Vi kan ikke se at det finnes
forhold som skulle tilsi at gammeerklæring nektes.

Som særlige grunner for dispensasjon anføres hensynet til å ivareta den samiske
kultur og levesett, både i forhold til bruk av gammer og tradisjonsbasert
utmarkshøsting. Gammen skal ikke benyttes til fritidsbruk og rekreasjon, men i
forbindelse med jakt, fiske og annen tradisjonell utmarkshøstning. Det vises i den
forbindelse til
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Bilag nr. 3: Brev fra Torgrim Olsen og Kirsti Joks til Tana kommune, 17.07.2008

Ved vurderingen om det skal gis dispensasjon iht. plan- og bygningsloven, må det tas
hensyn til de særlige forpliktelser som offentlige myndigheter har overfor samer som
urfolk. Dispensasjonsvurderingen må ta hensyn til disse forpliktelsene slik de
fremkommer av Grunnloven § 110 a, FN-konvensjonen av 1966 art. 27 og ILO-
konvensjon nr. 169. Disse forpliktelsene må vurderes både hvor det søkes om
nyoppføring av gamme på gammel gammeplass, og gammeerklæring for en
eksisterende gamme, herunder også restaurering av eksisterende gamme.

For at den samiske kultur og levesett skal kunne bevares, må forholdene legges til
rette fra det offentlige. Dersom de fastboende samer skal kunne sikre og utvikle sin
kultur, er det nødvendig at en kan benytte naturen året rundt. Dette innebærer at en
må ha lov til å restaurere eldre og ødelagte gammer. Bruk av gammer og naturen er
en svært viktig del av den samiske kulturarv. Det er derfor svært viktig at kunnskap
om gammebruk og bruk av naturen videreføres til kommende generasjoner. Dersom
en er for restriktive i forhold til å gi dispensasjon iht. plan- og bygningsloven, vil viktig
kunnskap om gammer og forståelse av gammebruk falle bort. Dette vil igjen medføre
at kommende generasjoner får en redusert forståelse og tilhørlighet til fastboende
samers kultur.

Det må videre legges vekt på at søkerne har en sterk familietilknytning til
gammeplassen og området rundt, som har vært i familiens bruk gjennom flere
generasjoner. Søkerne ønsker å holde gammen i bruk slik at også kommende
generasjoner kan benytte den samme gammeplassen som deres foreldre,
besteforeldre og oldeforeldre i sin tid brukte, og videreføre familiens tradisjonelle bruk
av utmarksområdet rundt. Dispensasjonsvurderingen må ta hensyn til søkernes
interesse i å holde familiens arv og tradisjoner i hevd.

Det vises for øvrig til tidligere behandling av liknende saker. Det er gitt dispensasjon
for liknende gammer i området tidligere. Det ble blant annet gitt tillatelse til Mienna
utmarkslag for oppføring av en 12 m2 stor gamme på gnr. 8/1/2 ved Miennajåvrrit.
Hensynet til likebehandling tilsier at det bør gis tillatelse til omsøkt tiltak også i denne
sak.

Det anmodes på denne bakgrunn at Torgrim Olsen og Kirsti Joks innvilges
gammeerklæring og rett til restaurering av slektsgammen ved Gappatjohka.

Med vennlig hilsen

Tom Martin Bersvendsen
Advokatfullmektig

3  bilag

Kopi: kunde

PER A. AMUROSEN
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OVERTAGELSE AV GAMME

Jeg, John Joks født 11.07.1911 gir gammen som min far, Guvva Niillas eide. Som må restaureres
ved utlløpet av Gabbaljohka i Tana kommune til Agnar Charles Olsen født 07.02.58 og Idar
Torgrim Olsen født 17.01.56.(Guvva Niillas var oldefar til disse).

Polmak den 29.03.97

/ ,/ffizXj
14 (

Det bevitnes herved at underskriften er skrevet av John Joks.

og  -
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Tana kommune

9845 DEATNU

KORRIGERINGER AV OPPLYSNINGER OM GAHPATÅViI GAMMEN

Det vises til informasjonsskriv om garnmen etter befaring av Fjelltjenesten i Tana, dat.
6.2.2005.

I kommunens sakspapirer til Gahpatav2i gammen foreligger det et informasjonsnotat om
gammen som er skrevet på bakgrunn av en befaring gjort av Fjelltjenesten i Tana.
Beklageligvis er det en del opplysninger som ikke er riktige, og i den forbindelse har vi
følgende merknader til rapportens rubrikker:

0 1 snin er om antatt bruk i da
Gammen skal ikke brukes til rekreasjon, men skal brukes i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking, dvs. utmarkshøsting.

Etablering
Gamrnen er ikke etablert i 2005. Den er etablert for flere generasjoner siden. I den forbindelse
vises det også til vedlagte brev fra Finnmark jordsalgskontor, datert 9.9.2005.

Tille so 1 snin
Det virker som om det såes tvil om gammens eksistens. Vi vil imidlertid understreke at vi
ikke ville vært interessert i å restaurere andres gammer, men vi ønsker derimot å videreføre
våre forfedres tradisjoner, og også å videreføre disse til våre barn. Vedlagt følger en
bekreftelse om etableringen av gammen som personer i lokalområdet har underskrevet.

Vi synes det hadde vært naturlig at saksbehandleren i Tana kommune tok kontakt med
gammeeiere før de skrev en rapport om gammen, slik at feilopplysninger ikke følger med
saken. Derfor ber vi kommunen om å ta dette brevet til følge ved en videre saksbehandling av
Gahpatav2egoahti/gammen, og samtidig se bort i fra den foreliggende befaringsrapporten som
inneholder såpass mye feil.

Torgrim Olsen
Kontaktperson

Sirma, 17.07.2008

Kirsti Joks
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Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

Deres ref.:

ADVD KATS ELS KAP ET

PER A. AMUNDSEN

Vår ref.: Ansvarlig advokat: Dato:

1522/1"MB Advokat Per A. Amundsen 26. mai 2011

Bilag nr. 1: Kopi, brev av 20.04.2005, Ellen Olsen - Statskog SF

Besøksadresse Postadresse

Ame M. Holdens vei 2 Postboks 298
9700 Lakselv 9711 Lakselv

Telefon: 78 46 19 40
Telefaks: 78 46 19 41

Epost: tom@advokatselskap.no
I ntemett: www.advokatselskap.no

Organisasjonsnr.: 983 471 439 MVA

Driftskonto: 5082.06.83762
Klientkonto: 5082.06.83088

MEDIEMMER Advokatforeningen

VEDR. KLAGE FRA FYLKESMANNEN I FINNMARK OVER VEDTAK AV 31. MARS
2011, SAK NR. 27/2011

Advokatselskapet Per A. Amundsen AS representerer Torgrim Olsen og Kirsti Joks i
forbindelse med sak om gammeerklæring og restaurering av gamme i Gåhpathjohka,
Miennajåvrrit. Tana kommune fattet vedtak i saken den 31. mars 2011.
Fylkesmannen i Finnmark påklaget kommunens vedtak den 28. april 2011.

Vi kan ikke se at det er grunnlag for å omgjøre vedtaket. Vedtaket er i samsvar med
gjeldende rett, da det også er tatt hensyn til urfolks rettigheter etter ILO konvensjon
169.

Ad. Fylkesmannens klage
Sakens faktum
Fylkesmannen henviser i klagen til at det av saksdokumentene angivelig
fremkommer at gammen var helt nedfalt på midten av 1990-tallet. Det siteres fra
saksdokumentene at  "På begynnelsen av 1970-årene beskrives gammen ved
Gåhpatévzi som fremdeles synlig i en høyde på ca. 1 meter, altså nesten tilbake til
naturen. Alle spor forsvinner ikke fem til 2005".  Beskrivelsen er hentet fra et brev fra
Ellen Olsen til Statskog av 20.04.2005. Gammen som beskrives er imidlertid ikke den
gammen som er gjenoppbygd, men en steingamme som ligger i samme område. Det
fremlegges som

Det medfører ikke riktighet at gammen var helt nedfalt på midten av 90-tallet. Det er
således ikke tale om oppføring av ny gamme, men restaurering av en eksisterende
gamme som har gått i arv over flere generasjoner.

Fylkesmannen legger videre til grunn at "søknaden gjelder oppføring av ny
fritidsbebyggelse". Dette medfører imidlertid ikke riktighet. Som nevnt ovenfor er det
ikke tale om oppføring av ny bebyggelse. Det er dessuten ikke riktig å betegne
gammen som "fritidsbebyggelse". Gammen brukes i forbindelse med samisk
tradisjonell utmarkshøsting, slik som jakt, fiske og bærplukking. Det er ikke av
betydning hvorvidt søkerne har næringsinntekt fra slik tradisjonell utmarkshøsting.
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Høstingen skjer hovedsakelig til eget bruk, slik det har vært vanlig og fremdeles
praktiseres i samiske områder.

Arealdis onerin
Fylkesmannen anfører i sin klage at gammen ligger i et uberørt naturområde.
Området rundt Gåhpatjohka, Miennajåvrrit, har imidlertid vært brukt til tradisjonell
samisk utmarkshøsting gjennom flere generasjoner. Restaurering av gammen vil
således ikke medføre økte inngrep i naturen i området.

Fylkesmannen viser også til en rekke stortingsmeldinger hvor det gis uttrykk for at
gjenværende inngrepsfrie naturområder skal tas vare på. Det er imidlertid ikke
nødvendigvis noen motstrid mellom hensynet til å ivareta eksisterende naturlandskap
og tradisjonell samisk bruk av naturområdene. Det vises til vedlegg til St.meld. nr. 42
(2000-2001) "Biologisk mangfold" hvor det blant annet uttrykkes:

"Samtidlg som arealkrevende næringer som reindrift, jordbruk, Aske og
utmarkshøsting kan forringe eller utgjøre press på det blologiske mangfoldet, er disse
bruksformene også avgjørende viktige for å opprettholde kulturlandskap i samvirke
med natufforhold som er grunnlaget for mye av det blologiske mangfoldet i samiske
bruksområder. Spesiell samisk kunnskap og tradisjonell bruk i næringsutøvelse må
vektlegges i arbeidet med å ivareta biologisk mangfold."

Tradisjonell kulturbasert bruk av naturen i de samiske områder er således ikke i
uoverensstemmelse med målet om å ivareta eksisterende naturlandskap.

Det eksisterer også en lukket barmarksløype som allerede er i bruk til ferdsel i
området. Det er ikke grunnlag for å tro at restaurering av gammen medfører noen
betydelig økt motorferdsel utenom det åpne løypenettet.

Særli e runner
Fylkesmannen betegner samisk tradisjon og kulturarv som irrelevant for denne
saken. Denne uttalelsen gir inntrykk av at Fylkesmannen har misforstått sin rolle som
offentlig organ i Finnmark. Fylkesmannen skal som statens representant i Finnmark
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp
på lokalt og regionalt nivå. Fylkesmannens uttalelser i denne saken gir imidlertid
gjenklang av en assimileringspolitikk som for lengst er offisielt skrinlagt. Det må
legges til grunn at Fylkesmannens uttalelser ikke er representative for Stortingets og
regjeringens gjeldende urfolkspolitikk.

Offentlige myndigheter er forpliktet gjennom norsk lov og internasjonale konvensjoner
til å til å ta hensyn til samenes rettigheter som urfolk. Dette innebærer at samenes
rettigheter også kan utgjøre særlige grunner til å dispensere fra plan- og
bygningsloven. Det kan ikke være tvil om at hensynet til samisk tradisjon og kulturarv
i visse tilfeller kan gi grunnlag for slik dispensasjon. Som anført i søknaden er det av
stor betydning for videreføringen av den samiske kulturarv at kunnskap om gammer
og gammebruk holdes levende. Gammen vil dessuten spille en rolle under utøvelsen
av tradisjonell utmarkshøsting i området. Av hensyn til sikring og utvikling av samisk
tradisjon og levesett, er det av avgjørende betydning at kunnskap om tradisjonell bruk
av naturen viderebringes til kommende generasjoner.

Konklusjon
På bakgrunn av det ovenfor kan vi ikke se at det finnes grunnlag for omgjøring av
kommunens vedtak av 31. mars 2011. Vedtaket går ikke på bekostning av hensynet
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til bevaring av inngrepsfrie naturområder. Samtidig har kommunen ved vedtaket tatt
de nødvendige hensyn til samisk tradisjon og kultur, og således overholdt sitt ansvar i
forhold til sikring og videreutvikling av samisk kulturarv.

Det anmodes på bakgrunn av dette om at Tana kommune sitt vedtak av 31. mars
2011 i sak 27/2011 stadfestes.

"scLvennlig hilsen

fi(
Tom Martin Bersvendsen
Advokatfullmektig

Kopi: Ordfører Frank Martin Ingilæ
Varaordfører Hartvik Hansen
Torgrim Olsen, Leenastryket, 9700 Lakselv
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13 Vedlegg 6.1 Handlingsplan avløpssone 6
14 Vedlegg 7 Kart avløpssone 7
15 Vedlegg 7.1 Handlingsplan avløpssone 7

Rådmannens forslag til vedtak
Hovedplan avløp sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Frist for å gi uttalelse eller komme med innsigelser settes til 19. oktober 2012. 

Saksopplysninger
Det har vært utarbeidet overordnede planer for avløp og vannmiljø i Tana kommune tidligere.  
Hovedplan for avløp og vannmiljø ble utarbeidet i 1977 og Tana kommune utarbeidet 
avløpsrammeplan i 1993.
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Rammebetingelsene for kommunene er endret etter gjeldene forurensningsloven fra 1.1.2007. 
Det får konsekvenser blant annet for kommunens ansvar og myndighetsrolle. Kommunen har 
derfor et behov for en ny hovedplan avløp og vannmiljø.

Hovedplan avløp og vannmiljø skal i første rekke være et overordnet styringsverktøy ved å:

Informere om sentrale rammeforutsetninger (lover og forskrifter)
Informere og aktivisere brukere og interesseorganisasjoner i prioriteringsdebattene.
Samle, konkretisere og prioritere mål for kommunens tiltak innenfor avløpsområdet.
Se ulike mål i sammenheng.
Vurdere mål, strategi og tiltak i en økonomisk sammenheng og ut fra en helhet.
Beskrive tiltak på kort og lang sikt og prioritere tiltak
Vurdere økonomiske konsekvenser av tiltak

Hovedplan avløp og vannmiljø skal også være et hjelpemiddel for å:

Effektivisere avløpssektoren.
Nå de vedtatte mål, samt følge opp resultatene.
Sikre at den prioriterte innsatsen oppfyller de myndighetskrav som stilles.
Sørge for at aktiviteten følger prinsipper for kvalitetssikring.
Være et dokument hvor det lett finnes nøkkeltall og øvrige opplysninger om 
virksomheten.

Hovedplanen bør revideres hvert 4. år tilpasset revidering av kommuneplanen. Hovedplanen 
skal tilpasses overordnede mål for kommunens utvikling og andre sektorinteresser. 
Kommuneplanavklaringer vil påvirke hovedplan avløp og vannmiljø. Hovedplanen kan på sin 
side medføre bindinger for kommuneplanarbeidet – for eksempel gjennom forslag til 
avløpsløsninger i enkelte områder.

Det foreligger videre følgende andre vedtatte planer som er relevante for vannmiljøet:
 Kommuneplanens samfunnsdel - handlingsprogram 2012-2015
 Flerbruksplan for Tana vassdraget(2007-2016)
 Kommunedelplanens arealdel (2002-2013)
 Veiplan 2009-2013
 Hovedplan vann
 Klima miljøplan Tana kommune

Vurdering
I plan og bygningsloven heter det at: For alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Oppstart av dette planarbeidet skjedde for mer enn fem år siden, men på grunn av problemer 
med konsulentbistand og skifting av konsulentfirma har arbeidet dratt ut. Det vil si at arbeidet 
startet før den nye plan og bygningsloven ble gjort gjeldende.
Hvis arbeidet skulle vært iverksatt nå ville det vært andre formelle utredningskrav å følge.

Rådmannen anbefaler at formannskapet vedtar at planen sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. Høringsfristen skal være minst seks uker.
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TANA KOMMUNE
HOVEDPLAN AVLØP OG 
VANNMILJØ
HØRINGSUTKAST

INNLEDNING
Tana kommune utarbeidet avløpsrammeplan i 1993. rammebetingelsene for kommunene er endret etter 
gjeldene forurensningsloven fra 1.1.2007. Det får konsekvenser blant annet for kommunens ansvar og 
myndighetsrolle. Kommunen har derfor et behov for en ny hovedplan avløp og vannmiljø.

HENSIKTEN MED HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ
Hovedplan avløp og vannmiljø skal i første rekke være et overordnet styringsverktøy ved å
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INNLEDNING
Det har vært utarbeidet overordnede planer for avløp og vannmiljø i Tana kommune tidligere.
Hovedplan for avløp og vannmiljø ble utarbeidet i 1977. Tana kommune utarbeidet avløpsrammeplan i 
1993.
Rammebetingelsene for kommunene er endret etter gjeldene forurensningsloven fra 1.1.2007 Det får 
konsekvenser blant annet for kommunens ansvar og myndighetsrolle. Kommunen har derfor et behov 
for en ny hovedplan avløp og vannmiljø.

HENSIKTEN MED HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ
Hovedplan avløp og vannmiljø skal i første rekke være et overordnet styringsverktøy ved å:

Informere om sentrale rammeforutsetninger (lover og forskrifter).
Informere og aktivisere brukere og interesseorganisasjoner i prioriteringsdebattene.
Samle, konkretisere og prioritere mål for kommunens tiltak innenfor avløpsområdet.
Se ulike mål i sammenheng.
Vurdere mål, strategi og tiltak i en økonomisk sammenheng og ut fra en helhet.
Beskrive tiltak på kort og lang sikt og prioritere tiltak
Vurdere økonomiske konsekvenser av tiltak

Hovedplan avløp og vannmiljø skal også være et hjelpemiddel for å

Effektivisere avløpssektoren.
Nå de vedtatte mål, samt følge opp resultatene.
Sikre at den prioriterte innsatsen oppfyller de myndighetskrav som stilles.
Sørge for at aktiviteten følger prinsipper for kvalitetssikring.
Være et dokument hvor det lett finnes nøkkeltall og øvrige opplysninger om virksomheten.

Hovedplanen bør revideres hvert 4. år tilpasset revidering av kommuneplanen. Hovedplanen tilpasses 
overordnede mål for kommunens utvikling og andre sektorinteresser. Kommuneplanavklaringer vil 
påvirke hovedplan avløp og vannmiljø. Hovedplanen kan på sin side medføre bindinger for 
kommuneplanarbeidet – for eksempel gjennom forslag til avløpsløsninger i enkelte områder.

Det foreligger følgende vedtatte planer som er relevante for vannmiljøet:
 Kommuneplanens samfunnsdel handlingsprogram 2012-2015
 Flerbruksplan for Tana vassdraget(2007-2016)
 Kommunedelplanens arealdel (2002-2013)
 Veiplan 2009-2013
 Hovedplan vann
 Klima miljøplan Tana kommune
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1. STATLIGE RAMMEBETINGELSER

1.1 Statlige rammevilkår

Norge fører en resipientorientert forurensningspolitikk. Det innebærer bl.a. at miljøtilstanden i 
vannforekomsten tillegges stor vekt når det stilles krav i forbindelse med søknad om tillatelse til 
forurensende utslipp. Kommunene oppfordres til å fastsette miljømål for sine vannforekomster 
for å ivareta de ulike brukerinteressene og spesielle kvalitetene knyttet til hver resipient.

1.2 EU-direktiv

1.2.1 Avløpsdirektivet

Kravene i EUs avløpsdirektiv omfatter i hovedsak tettbebyggelse med samlet utslipp:

1. Større enn 10 000 pe * med utslipp på sjøstrekningen Svenskegrensen – Lindesnes og 
større enn 2 000 pe med utslipp til ferskvann eller elvemunning

2. Større enn 10 000 pe med utslipp på sjøstrekningen Lindesnes- Grense Jakobselv

For tettbebyggelse med utslipp mindre enn 10 000 pe til sjø og 2 000 pe til ferskvann eller 
elvemunning gjelder nasjonale føringer.

Kravene i avløpsdirektivet og nasjonale føringer for utslipp mindre enn 10 000/2 000 pe, er 
implementert i et nytt felles regelverk for hele avløpssektoren som ble gjort gjeldene fra 
1.1.2006.

* Personekvivalenter (Pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Pe kan beregnes på flere måter, men som hovedregel sier vi at: utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett: 1 person 
bidrar med 1 pe, uslipp fra hytter med innlagt vann uten vannklosett: 1 person vil bidra med 0,3 pe, og at utslipp fra hytter uten innlagt vann og vannklosett: 1 person vil bidra med 0,1 pe. 

1.2.2 Vanndirektivet

Det overordnede målet med EUs vanndirektiv er å fastlegge en ramme for beskyttelse av 
vassdrag og sjøer, brakkvann, kystvann og grunnvann. Direktivet stiller krav om helhetlig og 
felles forvaltning av vassdrag, grunnvann og kystvann på tvers av dagens administrative grenser. 
Vanndirektivet fokuserer på økologi og bruk av miljømål for å oppnå god økologisk tilstand. 
Gjennomføringen av direktivet vil føre til økt behov for kartlegging og overvåking av vassdrag, 
grunnvann og kystvann.

1.3 Forurensningsloven

Regelverk for avløpssektoren
Miljøverndepartementet vedtok 23.12.05 et nytt regelverk for avløpssektoren. Regelverket ble 
gjort gjeldene fra 1.1.2007.

Regelverket er vedtatt som del av Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften kap 11-16). Forurensningsforskriften ble vedtatt 1.6.2004, og er en 
samleforskrift for alle bestemmelsene i forurensningsloven.
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Forskriften dekker hele avløpssektoren og opphever flere eksisterende forskrifter, - bl.a. Forskrift 
om utslipp fra mindre avløpsanlegg av 12.4.2000 og Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann 
og om bruk av merking av vaske- og avfettingsmidler av 01.10.1983.

I avløpsregelverket er Norge delt inn i 3 ulike resipientområder, jf. Figur 1:

a. Følsomme områder: Kyststrekning fra Svenskegrensa til Lindesnes med tilhørende 
nedbørsfelt og Grimstadfjordenområdet

b. Normal området: Ferskvannsforekomster i Norge som ikke er klassifisert som følsomme.

c. Mindre følsomme områder: Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense 
Jakobselv som ikke er klassifisert som følsomme.

Figur 1: Områdeinndeling. Tana kommune ligger i normalområdet. 
Tanavassdraget spesiell
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1.4 Regelverk for avløpssektoren – konsekvenser for Tane kommune

Myndighetsfordelingen mellom Fylkesmannen og kommunene, jf. Oversikt i tabell 1.
Tanabru renseanlegg i 2006 er beregnet til 1 033 pe. Midlere belastning ved Midl. BOF …. –
konsentrasjon i 2006 er beregnet til 540 pe. Anlegget er dimensjonert for 4 300 pe oppgitt i 
tabell fra Fylkesmannen. Utslippet fra Tanabru renseanlegg reguleres derfor av bestemmelsene i 
kap. 13 i avløpsregelverket. Dette innebærer også at Tana kommune ved kommunestyret er
forurensningsmyndighet for Tana bru renseanlegg så lenge utslippen fra anlegget er under 
grenseverdien i forurensningsloven kap. 13.

1.4.1 Myndighetsfordeling mellom fylkesmann og kommunene

Tabell 1. Kommunens ansvar og myndighet

Kommunen er forurensingsmyndighet for:
Påslipp til offentlig avløpsnett kommunene får vesentlig økt myndighet til å 

regulere virksomheter som har påslipp til 
offentlig avløpsnett gjennom enkeltvedtak eller 
forskrift

Utslipp av kommunalt avløpsvann som 
omfattes av kapittel 12 og 13  

Kap. 12 omfatter alle avløpsanlegg med utslipp 
mindre enn 50 pe. Kap. 13 omfatter alle 
avløpsanlegg med utslipp mindre enn 2.000 pe 
til ferskvann eller elvemunning eller 10.000 pe 
til sjø.
For Tana kommune innebærer dette at 
kommunen blir forurensningsmyndighet for alle 
offentlige og private avløpsanlegg i kommunen.

Utslipp av oljeholdig avløpsvann Grenseverdier for utslipp av oljeholdig 
avløpsvann blir fastsatt i forskriften, men 
kommunen kan i enkeltvedtak fastsette 
tilleggskrav, strengere en kravene i forskrifte.

Tabell 2. Fylkesmannens ansvar og myndighet

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for
Utslipp av kommunalt avløpsvann som 
omfattes av kap. 14 og kap. 15 b

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for 
alle utslipp som omfattes av EUs avløpsdirektiv, 
dvs. alle utslipp større enn 2.000 pe til 
ferksvann og elvemunninger og større enn 
10.000 pe til sjø.

Utslipp av fotokjemikalie- og amalgamholdig 
avløpsvann
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1.4.2 Utslipp fra spredt bebyggelse mindre en 50pe

Utslipp fra mindre avløpsanlegg (<50pe) reguleres i kap. 12 Krav til utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Rensekravene ved utslipp til følsomt område 
avhenger av om det er knyttet brukerinteresser til resipienten eller om det er fare for 
eutrofiering, jf. Tabell 3.

Tabell 3. -paragraf 12-8 Utslipp til følsomt og normalt område

Resipienttype krav til rensing
Resipienter der det foreligger brukerinteresser 90 % reduksjon av fosfor

90 % reduksjon av BOF5

Resipienter med fare for eutrofiering, men uten 
bestemte brukerinteresser

90 % reduksjon av fosfor
70 % reduksjon av BOF5

Resipienter uten bestemte brukerinteresser 
eller fare for eutrofiering

60 % reduksjon av fosfor
70 % reduksjon av BOF5

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi. Dersom det kun slippes ut gråvann, skal 
gråvannet gjennomgå rensing i stedlige løsmasser eller tilsvarende.

Det stilles krav til dokumentasjon av rensegrad, utforming og drift av renseanlegg. Kommunen 
kan vedta lokal forskrift for hele eller deler av kommunen, jf. Paragraf 12-6.

Utslippstillatelser gitt etter gjeldene regelverk (forurensningsloven og forskrift om utslipp fra 
mindre avløpsanlegg) fram til 1.1.2007 vil fortsatt være lovlige.

1.4.3 Utslipp fra mindre tettbebyggelser (>50)

Utslipp fra avløpsanlegg fra 50 pe opp til 2.000 pe ved utslipp til ferskvann eller elvemunning, og 
opp til 10.000 pe ved utslipp til sjø reguleres gjennom kap. 13 i den nye avløpsforskriften. Ved 
utslipp til følsomt område kreves 90% reduksjon av fosformengden beregnet som årlig 
middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. Rensekravet er uavhengig av ev. 
brukerinteresser eller tilstanden i resipienten.

Det stilles for øvrig krav til dimensjonering, utforming og drift av tilhørende avløpsnett ( 13-6). 
Den ansvarlige skal bl.a. ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, og lekkasjer av betydning. 
Det stilles også krav om at renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av 
fagkyndige, jf. 13-11

Renseresultatene skal dokumenteres ved prøvetaking, jf. 13-12. for anlegg med utslipp til 
følsomt område og med fosfor som renseparamenter, skal det tas døgn-eller ukeblandprøver. For 
anlegg under 1.000 pe skal det tas 6 prøver pr. år. Anlegg større enn 1.000 pe har krav om 12 
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prøver pr. år. Den ansvarlige må ha et system for å vurdere analyseresultatene, og ev. justere 
renseanlegget for å tilfredsstille krav til rensing (13-15).
Analyseresultat og andre nødvendige opplysninger skal rapporteres til kommunen innen 1. 
februar hvert år, jf. 13-17.

Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp må likevel 
tilfredsstille kravene til avløpsnett, lukt, utforming og drift. Rapportering og prøvetaking. Jf. 13 -
8.

1.5 Annet lovverk

1.5.1 Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) ble fastsatt 
ved kgl.res. 06.12.1996, med ikrafttredelse 1.1.1997. plikten til å etablere system for 
internkontroll gjelder for virksomheter som omfattes av forurensingslovgivningen, dersom 
virksomheten sysselsetter arbeidstaker.

Internkontrollforskriften berører kommunen både som anleggseier og som tilsynsmyndighet.

Kommunen skal ha etablert system for internkontroll for de avløpsanleggene kommune har drift
ansvar for.

Som forurensingsmyndighet skal kommunen kontrollere at:

 Utslippstillatelsen, krav i lokal forskrift mv. overholdes
 Virksomheten har etablert et forsvarlig internkontrollsystem
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1.5.2 Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven berører avløpsanlegg på flere måter, bl.a.:
 Som søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven (93a) og 3)
 Krav om tilknytning til offentlig avløpsledning (66 nr. 2)
 Krav om at grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet 

mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold ( 68)
 Føringer og krav som følger av vedtatte arealplaner og reguleringsplaner

Ved behandling av enkeltsaker kan byggesaksbestemmelsene benyttes for å koordinere krav og 
saksgang på en effektiv måte bl.a. ved

 Bruk av forhåndskonferanser til å informere om avløpsforholdene i området, aktuelle 
lokale forskrifter, skjemaer og retningslinjer, krav til innhold i søknad om 
utslippstillatelse, ev. krav til ansvarlige ut fra forurensningsmessige forhold, 
koordinering av saksbehandling, m.m.

 Inkludere forurensningsmessige forhold i kontrollplaner
 Bruker godkjenningskravene etter plan- og bygningsloven til også å ivareta 

forurensningsmessige forhold, der kravene til kompetanse er relevant

1.5.3 Kommunehelsetjenesteloven

Aktuelle forskrifter med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven er:
 Forskrift om miljørettet helsevern
 Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. kommunen kan ved forskrift eller 

enkeltvedtak forby enhver virksomhet som kan medføre fare for forurensning av 
drikkevann.

 Vannkvalitetsnormer for friluftsbad (rundskriv). Lokale helsemyndigheter har 
tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad, og myndighet til å stenge 
badeplassen dersom vannprøver over lengre tid viser ”ikke akseptabel vannkvalitet”.

1.5.4 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

 Avløpsvann fra husholdninger og tilkoblet industri føres via det offentlige avløpsnettet til 
renseanlegg. I renseanlegget skilles det ut avløpsslam. Det organiske materialet, 
næringssaltene og forurensningene som trekkes ut av avløpsvannet under rensing, blir 
igjen i avløpsslammet.

 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav forutsetter at alt organisk materiale 

som skal utnyttes som en ressurs på jordarealer skal være stabilisert og hygenisert.

 Ubehandlet slam og ristgods fra avløpsanlegg er definert som farlig avfall og reguleres 

dermed av kap. 11 i Avfallsforskriften. Behandlet og hygienisert slam som skal brukes 

som gjødsel eller i kompost reguleres av gjødselvareforskriften.
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2. KOMMUNALE RAMMEVILKÅR

2.1 Kommunale planer

Overordna kommunale planer:

 Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 – mål og innsatsområder
 Revidert flerbruksplan for Tanavassdraget 2006-2015
 Kommuneplans arealdel 

Følgende strategier og mål framkommer i overnevnte planverk i Tana kommune.

2.1.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 – mål og innsatsområder:

AVLØP:
Tanavassdraget skal bevares i utmerket stand for fremtiden ved at avløpssystemet 
tilfredsstiller interne og eksterne krav til funksjon og standard. Ulempene ved utslipp av 
avløpsvann skal reduseres rundt hele kommunens kyststripe, samt i de små vassdragene på 
land. Kommunen skal tilby god og sikker avløpshåndtering til alle som ønsker det, og som 
har mulighet til det ut i fra eksisterende eller planlagte ledningsnett uten å forringe kvaliteten 
i resipientene 

Retningslinjer (strategier) for avløp: 
 I de områdene der det ikke er mulig med tilkobling til kommunalt nett, er det generelt 

behov for å oppgradere eksisterende separate avløpsanlegg i tråd med krav i nytt 
avløpsregelverk. 

 For områder som ikke skal tilknyttes kommunalt nett bør det utarbeides retningslinjer for
saksbehandling av utslipp fra mindre avløpsanlegg.

 Konkrete utbedrings- og saneringstiltak i kjente problemområder som i første rekke vil 
redusere mengden fremmedvann og øke kapasiteten i ledningsnettet skal prioriteres. 

Tiltak: 
 Hovedplan for avløp. 
 Utarbeide oversikt over utslipp. 
 Reduksjon av mengden fremmedvann tilført renseanlegget.
 Reduksjon av både mengden overløpsutslipp, direkteutslipp og ulempene ved utslipp av 

avløpsvann. 
 Stedvis forbedring av funksjon og standard. 
 Utarbeide en kommunal forskrift for separate avløpsanlegg. 
 Utvikle videre et automatisk driftsovervåkingssystem. 
 Utarbeide saneringsplaner. 
 Økning av kapasiteten i avløpssystemet. 
 Ta i bruk automatisk prøvetakingsutstyr ved renseanleggene i Østre Seida og 

Rustefjelbma. 
 Etablere renseanlegg for kloakkutslipp i Skiippagurra. 
 Renseanlegg i Polmak, jfr. plan ”Tana aksjonen” 
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2.1.2 Revidert flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016:

I flerbruksplan for Tanavassdraget er følgende temaer tatt opp som et fokus område for Tana 
kommune vedrørende vannkvalitet og forurensning:

 Fullføre tiltak fra forrige flerbruksplan som angår rensing av utslipp i Skiippagurra, 
Polmak, Båteng og Levajok. Staten bør finansiere kostnadene ved å gjennomføre 
tiltakene.

 Bør ha bedre kontroll med renseanleggene og kloakken.
 Bedre kontroll av gårder og private kloakkanlegg med hensyn til utslipp.
 Det er behov for nye slamanlegg.
 Det er behov for utbedring av renseanlegg og strengere kontroll med utslipp.
 Hyppigere kontroll av renseanleggene i alle kommunene.
 Behov for statlige midler til rensetiltak på begge sider av grensa.
 Flere kloakkrenseanlegg, både kommunale og private.
 Miljøbensin og katalysator på bilene.
 Behov for renseanlegg i Båteng.
 Informasjon langs elva om hvordan bevare elva og vannet.
 Ta vannprøver i elva der hvor det er hytter, både på norsk og finsk side.
 ”Aksjon Tanavassdraget” må videreføres.
 Bør innføres et forbud mot bruk av maursyre i landbruket.
 Bør innføres forbud mot skylling av landbruksredskaper i elva.
 Det bør tas prøver i tilknytning til avfallsplassen ved Gassanjarga. Prøvene bør 

offentliggjøres i rapport hvert år.
 Søppelplassen på Gassanjarga må flyttes bort fra elvedalen!
 Miljø- og forsøplingsproblematikken ved søppelplassen må overvåkes i sommersesongen.

2.1.3 Vurdering av målsettingene i overordnet planverk:

Tana kommune har omfattende målsetninger som er forankret i overordnet planverk, Tana 
kommune har utført deler av målsettingen men fortsatt gjenstår utfordringer både på miljø og 
avløpssiden. En avgjørende faktor for gjennomføring av ønskede målsetting er å skape bedre 
oversikt på eksisterende anlegg samt ressurs tilgang til gjennomføring av oppgavene.
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3. MÅLFORMULERING OG STANDARDKRAV

3.1 Målområdet. Vannmiljø

I henhold til forslag til forskrift om rammer for vannforvaltningen (for å oppfylle 
”Rammedirektivet”) skal det innen en nærmere angitt tidsfrist fastsettes miljømål for de 
regionale vannressursene. Det skal også utarbeides tiltaksprogram for utbedring av 
vannressursene for å nå de fastsatte miljømålene. Deretter skal det velges ut tiltak som mest 
kostnadseffektivt oppfyller miljømålene for vannforekomsten. Ut fra dette vil det bli utarbeidet en 
samlet strategiplan med et tiltaksprogram som er økonomisk, teknisk og juridisk realiserbart og 
som gir tilfredsstillende resultater i forhold til målene. Etterfølgende mål og tiltak skal være 
retningsgivende for det videre arbeidet.

3.2 Hovedmål

Innbyggerne i Tana kommune, også de kommende generasjoner, skal ha tilgang på rene og 
innbydende vassdrag og sjøområder, med biologisk mangfold og som er velegnet for sunn 
rekreasjon. 
Et varig godt vannmiljø skal prioriteres foran kortsiktige økonomiske innsparingsmuligheter.

3.3 Hovedretning videre

Tana kommune sine ambisjoner for Tana vassdraget framkommer i flerbruksplanen for Tana 
vassdraget 2008-2019

3.3.1 Hovedmålsettingen konkretiseres gjennom følgende delmål:

Fastsettelse av endelige mål og forslag til strategi og tiltak vil bli nærmere vurdert gjennom en 
egen handlingsplan for vannmiljø. Vedtatte strategier og tiltak vil søkes innarbeidet i kommunens 
økonomiplan.

Utarbeidelse av planer/oversikt på bruker interessene som er tilknyttet vassdragen i Tana 
kommune er et viktig framtidig tiltak. Med hensyn til bruker interessen kan en klassifiserer 
vassdrages egnethet i forhold til Kllif klassifiseringsmetode for ferskvannskilder. Ut fra 
tilstandsregistreingen og brukerinteresser til vassdragen som er registret kan en utarbeide tiltak 
for å oppnå ønsket tilstand i vassdragen.

3.4 Tiltak

Tiltakene for å bedre vannkvaliteten i vannforekomstene i Tana kommune faller i hovedsak 
sammen med tiltakene forutbedring av kommunal kloakk, sanering av spredte kloakkutslipp, 
samt tiltak innen jordbruket. Det bør utarbeidet egne tiltaksplan for vannmiljøet.
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4. MÅLOMRÅDE KOMMUNALT AVLØP

4.1 Hovedmål

Urenset utslipp fra det kommunale avløpssystemet skal reduseres og dokumenteres innen år 
2017.
Det skal etableres et komplett digitalt kartverk over kommunaltekniske anlegg innenfor 
planperioden. 
Oppdatering og videre utvikling av internkontroll, og rapporteringsrutiner fra 
driftovervåkningsanlegget.

4.2 Krav

Forurensningsforskriften definerer kravene til utslipp av kommunalt avløpsvann. Det er 
fylkesmannen som er forurensningsmyndighet for utslipp fra større tettbebyggelser, dvs større 
eller lik 2000 pe, mens kommunen er forurensningsmyndighet for mindre tettbebyggelser og 
spredt bebyggelse. Det følger av forskriften at Tana har utslipp til det som defineres som 
”Følsomt område.” Utslipp til følsomt område fra både større og mindre tettbebyggelser til 
ferskvann slik som for Tana vedkommende, skal gjennomgå fosforfjerning. Fosforfjerning 
defineres som en renseprosess der fosformengden i avløpsvannet reduseres med minst 90 % av
det som blir tilført renseanlegget. I tillegg skal avløp fra større tettbebyggelser ved nye 
renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig gjennomgå sekundærrensing 
(biologisk rensing) med renseeffekt ca 70-75 %. Det følger videre av forskriften at det inntil 
videre ikke vil bli stilt krav om nitrogenfjerning fra kommunalt avløp i Tana.

Forurensningsforskriften setter også krav til bl.a. avløpsnettet, som skal ”... uten at det medfører
uforholdsmessige store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med 
utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, .. ”..bl.a. med hensyn til 
forebygging av lekkasjer og begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.. 
Det er bl.a. satt krav til at den ansvarlige skal ha oversikt over alle overløp og eventuelle 
lekkasjer av betydning.

4.3 Tilstand 2010

Tana kommune har en relativt stor spredning på de kommunaltekniske anleggene. Derfor har vi 
delt kommunen inn i 7 avløpssoner hvor vi beskriver behovet for tiltak innfor den enkelte sone. 
Generelle driftsobjekter, som ikke hører til en enkelt sone,beskrives som generelle tiltak som for 
eksempel separateutslipp, oljeutskillerer, fettutskillere mv. 

Hovedplan avløp og vannmiljø er delt inn i følgende avløpssoner:

Avløpssone 1. Tana bru
Avløpssone 2. Østre Seida
Avløpssone 3. Skippagurra
Avløpssone 4. Polmak
Avløpssone 5. Rustefjelbma
Avløpssone 6. Langnes
Avløpssone 7. Austertana

Hver enkelt avløpssone er geografisk avgrenset etter vedlagte kart. Innefor den enkelte 
avløpssonen er det i vedlegg laget forslag til tiltak om utbedring av de kommunaltekniske 
anleggene. 

Tana kommune har mye kompetanse som pr i dag er lagret i den enkelte medarbeideren. 

kartlegging av avløpsnettet er en forutsetting for å opprettholde en effektiv forvalting drift og 

vedlikehold på de kommunaltekniske anleggene. Det anses som viktig at ledningsnettet med 
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tilhørende driftobjekter blir digitalisert slik at oversikten på driftobjekter blir bedre. Digitalisering 

av ledningsnettet er viktig i forhold til drifting, lagring av data om ledningsnettet, planlegging av 

nye anlegg og saneringsplaner, samt opprettholden god service til abonnentene. Det at 

kommune ikke har et digitalisert kartverk over de kommunaltekniske anlegg gjør kommune 

avhenging av hva den enkelte medarbeideren vet om beliggenheten av ledningsnettet.

4.4 Kommunalt ledningsnett

Tana kommune har driftansvar for spillvannsledninger og overvannsledninger lagt etter 
separatsystemet, og avløp fellesledninger lagt etter fellessystemet. Avløpssystemet i tana 
kommune består av en blanding av fellessystem, virksomt separatsystem og ikke virksomt 
separatsystem.

4.5 Tilstanden

I de eldste fellesledningene er det ført inn takvann, drensvann og gatesluk. I tillegg er ledningene 
sannsynligvis lagt uten pakninger? Dette fører til store mengder fremmedvann i systemet. 
Lekkasjer på vannledningsnettet kan i noen tilfeller også medføre store fremmedvannsmengder i 
et avløpsnett, men på de renseanlegg hvor mengde innløpsvann blir registret er det ikke 
registrert store variasjoner i vannmengden, foruten på våren hvor alle anleggene har stor 
tilrenning. Dette kan ha årsak i større enkelt påslipp i ledningsnettet. Oppstuving i ledningsnettet 
som fører til tilbakeslag i kjellere, er et relativt lite problem i Tana kommune. Det indikerer at 
ledningsnettet generelt har godt kapasitet i forhold til tilført vannmengde.

Hoveddelen av nettet med kjent anleggsår er lagt i 1999/2000 og 2002/2003. Det er i 
hovedsakelig benyttet betong rør på nyere anlegg.

Et viktig tiltak for å få en bedre oversikt på ledningsnettet er og samle de ansattes erfaringer og 
kompetanse i et digitalt kartverk som vil bidrag til og opprettholde en høy kompetanse innad i 
organisasjonen, et komplett kartverk er en viktig faktor for og videre utvikle besluttingsdokument 
som sanerings og hovedplaner innefor sektoren.  

4.6 Renseanlegg kommunalt utslipp:

Det kommunale avløpsnettet leder til følgende 7 avløpsrenseanlegg med tilhørende belastning og 
renseeffekt

Tabell 4. Oversikt kommunale renseanlegg og slamavskillerer

Avløps-
anlegg

Prosess Bygge
år

Resipient Tillatt 
belastning 
Pe

Antall pe 
tilført 
anlegget

Personer 
tilknyttet 
anlegget

Tanabru Kjem/bio 1993 Tana 
vassdraget

4300 1492 620

Østre Seida Kjem/bio 1993 Tana 
vassdraget

500 369 170

Rustefjelbma Kjem/bio 1992 Tana 
vassdraget

350 246 74

Austertana 3-kamret 
avskiller

Sjøen - - -

Skipagurra 3-kamret 
avskiller

1978 Tana 
vassdraget

250 - 80
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Polmak 3-kamret 
avskiller

Tana 
vassdraget

- - -

Langnes 3-kamret 
avskiller

Tana 
vassdraget

- - -

- Manglede data registrert

4.6.1 Tana bru renseanlegg

Tanabru renseanlegg er et kjemisk – biologisk renseanlegg som er dimensjonert for å håndtere 
avløp fra maks. 4 300 personekvivalenter (pe), i henhold til SFT sine dimensjoneringskriterier. I 
tillegg til den kjemisk – biologiske renseprosessen har anlegget en slambehandlingsdel med 
anaerob lagring og avvanning i sentrifuge. Anlegget fungerer tilfredsstillende og opprettholder 
kraven i utslippstillatelsen. I den verste vårsmeltingen kan anlegget oppleve å ha overløpsdrift 
pga store mengder fremmedvann i ledningsnettet.

4.6.2 Østre Seida renseanlegg

Østre Seida renseanlegg er et kjemisk – biologisk renseanlegg som er dimensjonert for å 
håndtere avløp fra maks. 500 personekvivalenter (pe), i henhold til SFT sine 
dimensjoneringskriterier. I tillegg til den kjemisk – biologiske renseprosessen har anlegget en 
slambehandlingsdel med anaerob lagring og avvanning i sentrifuge. Anlegget fungerer 
tilfredsstillende og opprettholder kraven i utslippstillatelsen.

4.6.3 Rustefjelbma renseanlegg

Rustefjelbma renseanlegg er et kjemisk – biologisk renseanlegg som er dimensjonert for å
håndtere avløp fra maks. 350 personekvivalenter (pe), i henhold til SFT sine 
dimensjoneringskriterier. I tillegg til den kjemisk – biologiske renseprosessen har anlegget en 
slambehandlingsdel med anaerob lagring og avvanning i sentrifuge. Anlegget fungerer 
tilfredsstillende og opprettholder kraven i utslippstillatelsen.

4.6.4 Austertana slamavskiller

Slamavskilleren i Austertana har utslipp til sjøen, anlegget vurderes til og ha en tilfredsstilende 
funksjonalitet.

4.6.5 Skipagurra slamavskiller

I løpet av 2012 vil slamavskiller i Skippagurra bli nedlagt og erstattet av et nytt biologisk/kjemisk 
rensanlegg som er dimensjonert for 600 pe.
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4.6.6 Polmak slamavskiller

Slamavskilleren i Polmak har i dag utslipp til Tana vassdraget gjennom spredegrøfter i grunnen. 
Anlegget her en uheldig plassering i forhold til stedlig infrastruktur. Derfor er det ønskelig og 
etablere nytt anlegg, slik at det ikke kommer i konflikt med stedlig bebyggelse samt eksisterende 
drikkevannskilde.

4.6.7 Langnes slamavskiller

Slamavskilleren på Langnes har utslipp til Tana vassdraget gjennom spredegrøfter i grunnen. 
Anlegget her en uheldig plassering i forhold til stedlig infrastruktur. Derfor er det ønskelig og 
etablere nytt anlegget, slik at det ikke kommer i konflikt med stedlig bebyggelse, mht til 
sjenerende lukt.

4.6.8 Øvrige private avløpsanlegg

I hovedplan er avløp og vannmiljø er følgende områder ikke tatt med i tiltaksplan i løpet av de 
neste 4 årene:

Større private enkelt utslipp med avløp til Tana vassdraget:
 Levajok

 Båteng

 Boftsa 

Større private enkelt utslipp med utslipp til sjøen
 Smalfjord
 Torhop

4.7 Driftsovervåking

Tana kommune har en automatisk driftsovervåking av renseanlegg, pumpestasjoner.

Driftovervåkningsanlegget er levert av ingeniørfirma Paul Jørgensen AS. Kommunikasjon mellom 
driftssentralen og driftsobjektene er hovedsakelig i form av GSM signaler etter siste planlagte 
omlegging fra fastelinjer til GSM signaler. Alle avløpspumpestasjoner og renseanlegg er tilkoblet 
driftovervåkningen, hvor en registrer driftdata samt varsling om driftstans pr sms til tre 
medarbeidere i BA slik at en kan redusere materielle og miljømessige konsekvensen ved 
overløpsdrift på anleggene.

Følgende anlegg har driftsovervåkning:
 Tana bru renseanlegg med 7 avløpspumpestasjon

 Østre Seida avløpsanlegg med 4 avløpspumpestasjoner

 Rustefjelbma renseanlegg med 3 avløpspumpestasjoner

 Austretana har 1 avløpspumpestasjon ingen overvåkning

I avløpsnettet i Tana kommune er det 14 pumpestasjoner og 7 kommunale renseanlegg (RA) 
/slamavskillere. Ved driftsstans eller kapasitetsproblemer går avløpet fra pumpestasjonene i 
overløp til lokale resipienter. Med automastisk driftsovervåking av pumpestasjoner (og overløp), 
er det mulig å dokumentere hvor mange timer overløpsdrift det er i pumpestasjoner og RA. 
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4.8 Målområde Avløp fra spredt bebyggelse

4.8.1 Hovedmål

Avløp fra spredt bebyggelse (boliger og fritidsbebyggelse) skal behandles i godkjente 
renseinnretninger.

4.8.2 Krav

Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet 
er gitt i Forurensningsforskriftens kapittel 12. Det slås der fast at sanitært avløpsvann med 
utslipp til følsomt område skal renses både med hensyn til fosfor og med hensyn til organisk 
materiale. 

4.8.3 Tilstand 2010

Type separate avløpsanlegg som benyttes av fastboende i Tana kommune i dag er 
infiltrasjonsanlegg og slamavskillere med utslipp til resipienter, minirenseanlegg og noen få 
tettetanker. For fritidsbebyggelsen i Tana kommune er det mest benyttede avløpsanlegget 
slamavskiller med etterfølgende infiltrasjon

Tana kommune har på midten av 1990-tallet utføret en større gjennomgang og utbedring av 
eksisterende privat utslippsanlegg. Under den aksjonen ble et betydelig antall anlegg oppgradert. 
Det en kan registrere i dag er at 70 - 80 % av dagens anlegg fungerer som forventet og at det er 
20 - 30% av anleggene som det er registrert feil og mangler på pga av manglende vedlikehold. 
Feilen varierer fra pumper som ikke fungerer til anlegg som har lekkasjer i slamavskiller og dårlig 
personell sikkerhet i form av dårlige / manglende kumlokk. 
Behovet for en ny registrering av feil og mangler på private utslippanlegg er økende. 

Iverksetting av registreringer på private utslippsanlegg for å skaffe bedre oversikt på hvor de 
private utslippsanleggene ligger og hvilken type anlegg som er benyttet. Utarbeidelse av rutiner 
for pålegg om utbedring vil også være et verktøy gjør det lettet og pålegge anleggseier 
utbedringer av sitt private anlegg. For å øke tilknytningsgraden til det kommunale ledningsnett 
kan det og oppgi et forventet kostnadsnivå på hva kommunen meiner det er rimelig at de kan 
pålegge private abonnenter for at de skal tilknytte seg det offentlige avløpsnettet. Et 
utgangspunkt for en slik vurdering kan være og sammenligne kostnaden på alternative anlegg 
etter gjelde forskrifter.  
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4.9 Kommunal behandling av slam fra avløp.

ØFAS ANS (Øst-Finnmark Avfallsselskap ans) ble stiftet 30. August 1995 som en videreføring av 
NETIR (Nesseby og Tana Interkommunale Renovasjonsselskap). I 1998 ble Utsjok kommune med 
på eiersiden og selskapet eies i dag av kommunene:

 Berlevåg 
 Båtsfjord 
 Nesseby 
 Sør-Varanger 
 Tana 
 Vardø 
 Utsjok 

ØFAS ANS er i dag et konsern med de tre datterselskapene ØFAS Husholdning AS, ØFAS 
Produksjon AS og A. Masternes Transport AS.
Administrasjonen holder til i kontorlokaler på Tanatorget ved Tana Bru

Hovedanlegget med tilhørende deponi er lokalisert på Gassanjarga ca 1,5 km sør for Tana Bru

Øfas ivaretar kravene til slambehandling for Tana kommune. I slambehandling deles gjerne i to 
typer kommunalt slam fra renseanlegg og privat slam fra separate anlegg.

4.9.1 Kommunalt slam:

De kommunale anleggene som pr i dag har rutinemessig slamtømming er:

 Østre Seida RA

 Tana bru RA

 Rustefjelbma RA

 Skippagura slamavskiler

 Polmak slamavskiller

 Austretana slamavskiller 

Slammet fra disse anleggene blir levert til Øfas.

Ubehandlet slam og ristgods fra avløpsanlegg er definert som farlig avfall og reguleres dermed av 
kap. 11 i Avfallsforskriften. Behandlet og hygienisert slam som skal brukes som gjødsel eller i 
kompost reguleres av gjødselvareforskriften. 
I dag benyttets ristgodset til overdekkingsmasser i Gassanjarg deponiet.

4.9.2 Privat slam fra separate utslipp:

I Tana kommune er det ca 680 private separate utslippsanlegg som har rutinemessig tømming 
hvert år elletr annet hvert år. A. Masternes Transport AS utfører tømmingen for Øfas som 
organiserer kontrakten for tømming av separate anlegg.

Øfas benytter i dag slam fra slamavskiller og renseanlegg på eksisterende deponi Gassanjarg til 
overdekkingsmasser på avsluttet deponi etter kompostering.  Øfas har hatt dispensasjon fra 
forbudet mot deponering av organisk restavfall fram til 1. juni 2011. Etter denne dato har Øfas 
sendt det organiske restavfallet til energigjenvinning ved forbrenning i Sverige.
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4.10 Målområde Industriavløp

4.10.1Mål

Kommunen skal legge til rette for tilknytning fra industri med avløp som er tilnærmet likt 
kommunalt spillvann.

4.10.2Krav

Krav til begrensning av utslipp til vann fra ulike typer industri og annen næringsvirksomhet er 
gitt i Forurensningsloven og Forurensningsforskriften. Avløp som ledes til kommunalt nett må 
være slik at det ikke ødelegger ledningsnettet eller forstyrrer renseprosessene samt at det ikke 
medfører helsefare.

4.10.3Tilstand 2010

Det kommunale avløpsnettet betjener industri og næringsvirksomhet ved at alt 
sanitæravløpsvann fra disse ledes til kommunalt avløpsnettet. Prosessavløp fra prosessindustrien 
samt utslipp fra bedrifter som forbehandling sitt avløpsvann gjennom olje/fettutskillere.  Dette er 
regulert gjennom utslippstillatelser. 

Tana kommune har ikke registrert vesentlig avvik på renseanlegget derfor antar vi at bederifter 
og næringslivet overholder sine utslippstillatelser. Konsekvensen av mangler på private olje- og 
fettavskiller kan være at ledningsnett tettes med påfølgende tilbakeslag i ledningsnettet med 
oppfylt kjellere eller at en har utslipp i sårbare resipienter.
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4.11 Administrative og organisatoriske forhold

Tana kommune driver renseanleggene i Tanabru, Østre Seida og Rustefjelbma og 4 stk 
slamavskillerer. Tana kommune har 14 avløpspumpestasjoner med tilhørende ledningsnett.

Tana kommune eier, driver og vedlikeholder alle kommunens vann- og avløpssystemer. Disse 
driftes og vedlikeholdes av Bygg- og anleggsavdelingen. Anleggsdelen består av en 
virksomhetsleder, en arbeidsleder og 4-5 fagarbeidere. Virksomhetslederen rapporterer direkte til 
rådmannen.

Avdelingen har anleggsutstyr som gravemaskin, traktor graver, div pumpeutstyr, spylevogn og 
lastebiler som gjør avdelingen handlingsdyktig i forbindelse med mindre anleggsarbeider og 
avvikssituasjoner som tilstopninger på ledningsnettet eller vannlekkasjer. Tana kommune har 
ansatte med lang erfaring slik at de er godt kjent med de kommunaltekniske anleggene. 

En utfordring blir å overføre den kompetanse fra enkelt personer til organisasjonen et viktig 
bidrag til dette er å gjennomføre en digitalisering av det kommunale VA-nett slik at dagens 
kompetanse blir i organisasjonen.

Det er behov for å oppdatere dagens internkontroll samt utarbeidelse av beredskapsplaner som 
ivaretar miljø og innbyggernes interesser.  

4.12 Akuttforurensning og beredskap

Tana kommune har ikke etablert VA-vakt. Alarmer som påvirker driftssituasjonen ved 
renseanleggene sendes som sms til tre personer i BA. Disse personene er ikke pålagt 
aksjonsplikt, men tar tak i problemet i den grad de har anledning til det.
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5. SAMMENSTILLING AV TILTAK

I det etterfølgende er tiltakene som er omtalt for de ulike avløpssonene 

oppsummert

Avløpssone Tiltak Beskrivelse Mengde Enh Enh.pris
Entr. 

Kostnad
Prosjekt
kost 25%

Ramme-
kostnad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Driftsk

TK1 Digitalisering av driftsobjekter 500 pkt 130
TK2 Kartlegging tilstand på ledningsnettet 300 pkt 80 20000 10000 30000 30000 900
TK3 Utbedering av enkelt punkt 5 pkt 15000 80000 20000 100000 50000 50000 3000
TK4 Registrering av separat utslipp 100 pkt 100 10000 0 10000 10000 300
TK5 Sanering av eksisternde ledningsnett 200 lm 1800 360000 90000 450000 225000 225000 13500
TK6 Ny anlegg i sonen 100 lm 1500 150000 40000 190000 190000 5700

Sum tiltak  avløpssone 1. 620000 160000 780000 23400
TK1 Digitalisering av driftsobjekter 350 pkt 130
TK2 Kartlegging tilstand på ledningsnettet 100 pkt 80 8000 2000 10000 10000 300
TK3 Sanering av eksisternde ledningsnett 200 lm 1800 360000 90000 450000 225000 225000 13500
TK4 Utskifting av pumpestasjon avløp 1 RS 1000000 1000000 250000 1250000 1250000 37500
TK5 Tilknytning av eksisterende eiendomer. 1 RS 40000 40000 10000 50000 50000 1500

Sum tiltak  avløpssone 2. 1408000 352000 1760000 13800
TK1 Digitalisering av driftsobjekter 400 pkt 130
TK2 Kartlegging tilstand på ledningsnettet 250 pkt 80 20000 10000 30000 30000 900
TK3 Tilknytning av eksisterende eiendomer. 1 RS 40000 40000 10000 50000 50000 1500
TK4 Ny anlegg i sonen 1500 lm 1800 2700000 680000 3380000 3380000 101400

Sum tiltak  avløpssone 3. 2760000 700000 3460000 2400
TK1 Ny slamavskiller forprosjekt 1 RS 50000 50000 10000 60000 60000 1800
TK2 Nytt minirenseanlegg 1 RS 1500000 1500000 380000 1880000 1880000 56400
TK3 Digitalisering av driftsobjekter 350 pkt 80
TK4 Kartlegging av tilstand på ledningsnett 250 pkt 80 20000 10000 30000 30000 900
TK Tilknytning av eksisterende eiendomer. 1 RS 50000 50000 10000 60000 60000 1800

Sum tiltak  avløpssone 4. 1620000 410000 2030000 60900
TK1 Digitalisering av driftsobjekter 350 pkt 80
TK2 Kartlegging av tilstand på ledningsnett 250 pkt 80 20000 10000 30000 30000 900
TK3 Tilknytning av eksisterende eiendomer. 1 RS 40000 40000 10000 50000 50000 1500
TK4 Sanering av ledningsnett ved Bofto skole 100 lm 1800 180000 50000 230000 230000
TK5 Ny slamavskiller og infiltrasjonsmasser 1 RS 1200000 1200000 300000 1500000 1500000 45000
TK6 Utskifting av pumper i tre pu,stasjoner 1 RS 150000 150000 40000 190000 190000 5700

Sum tiltak  avløpssone 5. 1590000 410000 2000000 53100
TK1 Digitalisering av driftsobjekter 100 pkt 130
TK2 Kartleggning av tilstanden på nettet 100 lm 80 10000 3000 13000 13000 390

Sum tiltak  avløpssone 6. 10000 3000 13000 390
TK1 Digitalisering av driftsobjekter 100 pkt 130
TK2 Kartleggning av tilstanden på nettet 100 pkt 80 10000 3000 13000 13000 300
TK3 Utskifting av eksisterende pu. stasjon 1 RS 1000000 1000000 250000 1250000 1250000 30000

Sum tiltak  avløpssone 7. 1010000 253000 1263000 30300
Digitalisering av driftsobjekter 1500 pkt 130 200000 50000 250000 250000 6000
Registrering av separat utslipp 680 pkt 130 90000 20000 110000 110000 2700
Vann og avløps norm tekniske anlegg 1 RS 30000 30000 10000 40000 40000 900
Utarbeidelse av beredskapsplan avløp 1 RS 50000 50000 10000 60000 60000 1500
Retningslinjer utslippssøknad 1 RS 30000 30000 10000 40000 40000 900
Gemini VA- ledningskart 1 RS 15000 20000 10000 30000 30000 600
Utarbeide ny slamforskrift 1 RS 25000 30000 10000 40000 40000 900
Sum generelle tiltak 450000 120000 570000 13500
Sum tiltak 9 468 000 2 408 000 11 876 000 1 170 000 2 050 000 1 750 000 1 280 000 4 030 000 1 600 000 167 490

Generelle
tiltak

Sone 1. Tana bru

Sone 2. Østre Seida

Sone 3. Skippagurra

Sone 4. Polmak

Sone 7. Austre Tana

Sone 5. Rustefjelma

Sone 6. Langnes
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6. UTVIKLING AVLØPSGEBYR ETTER UTFØRT HANDLINGSPLAN

Estimert utvikling av avløpsgebyret etter gjennomført handlingsplan som er foreslått i hovedplan avløp:

2 500 2 537
2 603

2 659 2 700

2 829
2 881

0 37
103

159 200

329
381

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Økning i avløpsgebyr pr. bolighus etter utførelse av handlingsplanen.

sum avløpsgebyr etter utførelse av handlingsplanen økning i avløpsgebyret fra 2012 nivå

Bolighusene sin andel av avløpsavgiften er i dag 70% av avgiftsgrunnlaget, de resterende 30% er fordelt på forretningsbygg, industri, fridtidsboliger mv. det er 
ikke ta hensyn til generell pris og kostnadsutvikling generelt.
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6.1 Vedlegg handlingsplaner

Vedlegg nr. 1 Oversiktkart avløpssone 1. Tana bru 

Vedlegg nr . 1.1 Handlingsplan avløpssone 1. Tana bru

Vedlegg nr. 2 Oversiktkart avløpssone 2. Østre Seida 

Vedlegg nr . 2.1 Handlingsplan avløpssone 2. Østre Seida

Vedlegg nr. 3 Oversiktkart avløpssone 3. Skippagurra

Vedlegg nr. 3.1 Handlingsplan avløpssone 3. Skippagurra

Vedlegg nr. 4 Oversiktkart avløpssone 4. Polmak

Vedlegg nr. 4.1 Handlingsplan avløpssone 4. Polmak

Vedlegg nr. 5 Oversiktkart avløpssone 5. Rustefjelbma

Vedlegg nr. 5.1 Handlingsplan avløpssone 5. Rustefjelbma

Vedlegg nr. 6 Oversiktkart avløpssone 6. Langnes

Vedlegg nr. 6.1 Handlingsplan avløpssone 6. Langnes

Vedlegg nr. 7 Oversiktkart avløpssone 7. Austertana

Vedlegg nr. 7.1 Handlingsplan avløpssone 7. Austertana
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Deanu gielda – Tana kommune

Rådhusgata 4
9845 Tana

Vedlegg til hovedplan for avløp og vannmiljø

Tittel

Tana bru Avløpssone 1. 2012 – 2018
Dato

30.05.2012

Gradering

Åpen                     

Forfattere

- Ingeniør Robin Ratama – Rambøll Norge (RN)
- Avd.leder : Øystein Somby-Solaas Tana kommune (ØSS)
- Arbeidsleder Reidar Varsi – Tana kommune (RV)

Antall sider
3 sider

Versjon og periode Revidert av Beskrivelse av endringer

1 / 2012 - 2018 ØSS, RV og 
RN
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1. GENERELT

Tana bru avløpssone 1.

Tana bru RA:
Tanabru renseanlegg er et kjemisk – biologisk renseanlegg som er dimensjonert for å håndtere avløp 
fra maks. 4.300 personekvivalenter (pe), i henhold til SFT sine dimensjoneringskriterier. Pr. i dag er 
det ca. 900 fastboende personer som er tilknytta renseanlegget, i tillegg til 200 pe fra fritidsbebyggel-
sen og service og næring. Totalt utgjør dette 1100 pe. I tillegg til den kjemisk – biologiske rensepro-
sessen har anlegget en slambehandlingsdel med anaerob lagring og avvanning i sentrifuge.

Renseprosessene fungerer godt, og anlegget har ingen problemer med å tilfredsstille kravene i ut-
slippstillatelsen i perioder med lite nedbør. Mye fremmeddvann på ledningsnettet fører til at anlegget 
ikke fungerer like godt i nedbørsperioder. Årsrapporten for 2005 for Tana bru renseanlegg viser at 
rensekravene overholdes og at anlegget trolig også vil tiltilfredsstille et eventuelt krav om sekundær-
rensing

Tanabru ledningsanlegg:
Ledningsanlegget i sone1 består hovedsakelig av betongrør som er lagt på 1990 tallet. Utfordringer 
som er registrert på det anlegget er at det relativt stor mengde fremmenvann som kommer inn på an-
legget. 

Pumpestasjoner:
Pumpestasjon i avløpssone 1. fungerer stort sett tilfredsstillende men det er behov for rutinemessig 
utskifting av avløpspumper slik at en reduserer risikoen for utilsiktet utslipp av avløpsvann.

Avløp fra separate anlegg:
I avløpssone 1 er det en relativt høy tilknytningsgrad til det kommunale ledningsnettet. Kommunen vil 
jobben videre med å pålegge private anlegg tilknytning til det kommunale ledningsnettet, der det er 
rimelig i forhold til kostnader for den enkelte husstander sett i sammenheng med de etiske og miljø-
messige konsekvensene.

Avløp fra Industri og virksomheter:
I avløpssone 1 er det etablert flere virksomheter som har avløp som vesentlig er forskjelling fra et bo-
lighus, i forhold til mengde og innhold. 

Side 94



_________________________________________________________________________________
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2011-2017 TANA KOMMUNE               

2. TILTAK MED KOSTNADSOVERSLAG

Tk1: Kartlegging/digitalisering av ledningsnettet
Innmåling og registreringer av ledningsdata. Samt innlegging av ledningsnett, pumpestajoner, kum-
mer, overløp, tilkobling av privatestikkledninger, mv i digitalt kartverk. 

Tk2: Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet
Det bør gjennomføres en kartlegging av tilstanden på ledningsnettet, slik at en har et sammenlignings-
grunnlag for å utarbeide en saneringsplan på det kommunale avløpsnettet. 

Tk3: Utbedring av enkelt punkt
Det er pr. dag registret enkelt punkter hvor det kommer inn store mengder overvann til spillvannsled-
ningen. Utbedring av enkelt punkt.

Tk4: Avløp fra separate anlegg
Lokalisering og registrering av separate utslipp i sone 1. Innlegging av registreringsdata i database.

Tk5: Sanering av eksisterende ledningsnett.
Utføring av Tk 1 og Tk 2  vil gi et bedre sammenligningsgrunnlag for tilstanden på ledningsnett. Det 
er anslått at ledningsnettet generelt er bra, men at det er behov for noen enkelt utberinger. Derfor er det 
estimert antall ledningsmeter som det er behov for sanering. 

TK6: Ny anlegg
Området ved Tana bru har i kommune plan planlagt flere ny investeringer til bolig og industri formål, 
noe som vil utløse behov for ny investeringer i avløpsanlegg.

Oppsummering av tiltak med kostnader

Tiltak 
nr.

Beskrivelse av tiltak Kostnad ekskl. mva

TK1 Kart leging/digitalisering av ledningsnettet 65 000,-
TK2 Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet 30 000,-
TK3 Utbedring av enkelt punkt 100 000,-
TK4 Avløp fra separate anlegg 10 000,-
TK5 Sanering av eksisterende ledningsnett. 450 000,-
TK6 Ny anlegg 190 000,-
Sum 780 000,-
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Deanu gielda – Tana kommune

Rådhusgata 4
9845 Tana

Vedlegg til hovedplan for avløp og vannmiljø

Tittel

Østre Seida Avløpssone 2. 2012 – 2018
Dato

30.05.2012

Gradering

Åpen                     

Forfattere

- Ingeniør Robin Ratama – Rambøll Norge (RN)
- Avd.leder : Øystein Somby-Solaas Tana kommune (ØSS)
- Arbeidsleder Reidar Varsi – Tana kommune (RV)

Antall sider
4 sider

Versjon og periode Revidert av Beskrivelse av endringer

1 / 2012 - 2018 ØSS, RV og 
RN
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1. GENERELT

Østre Seida avløpssone 2.

Østre Seida RA:
Østre Seida renseanlegg er et mekanisk kjemisk – biologisk renseanlegg som er dimensjonert for å 
håndtere avløp fra maks. 600 personekvivalenter (pe), i henhold til SFT sine dimensjoneringskriterier. 
Pr. i dag er det ca. 370 pe som er tilknytta renseanlegget,. I tillegg til den mekanisk- kjemisk – biolo-
giske renseprosessen har anlegget en slambehandlingsdel med anaerob lagring og avvanning i sentri-
fuge.

Østre Seida renseanlegg ble satt i drift i 1993bestående maskinrenset rist, forsedimentering, biorotor –
type Bio-surf, ettersedimentering i 2 stk. spissbunntanker, slambehandling med aerob slamstabilisering 
og kammefilterpresse.

Renseprosessen fungerer godt, og anlegget tilfredsstiller kravene i utslippstillatelsen. 

Seida ledningsanlegg:
Dette er behov for kartlegning og registrering av eksisterende ledningsanlegg. Ved Seida skole er det 
registrert flere driftsforstyrrelser med tilstoppinger. Behovet for sanering av eksisterende anlegg er 
økende. Det er også muligheter for tilkobling av eksisterende og framtidige boliger til det kommunale 
ledningsnettet.

Pumpestasjoner:
Pumpestasjon i avløpssone 2 fungerer tilfredsstillende, men opprettholder ikke dagens krav til HMS 
samt at framtidig drift og vedlikehold vil bli uforholdsmessig dyr. Utskifting av avløpspumpestasjonen 
er anslått til kr. 1 250 000,-

Avløp fra separate anlegg:
I avløpssonesone 2 er det en relativt høy tilknytningsgrad til det kommunale ledningsnettet. Kommu-
nen vil jobben videre med å pålegge private anlegg og tilknyte seg det kommunale ledningsnettet der 
det er rimelig i forhold til kostnader for den enkelte husstander sett i sammenheng med de alternative 
kostnader på avløpsløsninger som for eksempel infiltrasjonsanlegg til grunn, minirenseanlegg, jord-
haug prinsippet mv.
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Hovedplan for avløp og vannmiljø 2011-2017 TANA KOMMUNE               

2. TILTAK MED KOSTNADSOVERSLAG

Tk1: Kartlegging/digitalisering av ledningsnettet
Innmåling og registreringer av ledningsdata. Samt innlegging av ledningsnett, pumpestasjoner, kum-
mer, overløp, tilkobling av private stikkledninger, mv i digitalt kartverk.

Tk2: kartlegning og tilstandsvurdering:
Det bør gjennomføres en kartlegging og vurdering tilstanden på ledningsnettet slik at en for bedre 
oversikt og beslutningsgrunnlag, forframtidige prioriteringer. 

Tk3: Sanering av ledningsanlegg
Sanering av ledningsanlegget ved Seida skole ca 100 m ledningsanlegg.              

Tk4: Pumpestasjoner
Utskifting av avløpspumper eventuelt hele pumpestasjonen. Dagen pumpestasjon opprettholder ikke 
dagen krav til HMS.

Tk5 Tilknytning av eksisterende eiendommer:
Utarbeide forslag til eiendommer som kan til knytte seg det kommunale ledningsnettet. Kostnader i 
forbindelse med og kartlegg muligheten samt utarbeidelse av rutiner

Oppsummering av tiltak med kostnader

Tiltak 
nr.

Beskrivelse av tiltak Kostnad ekskl. mva

TK1 Kartlegging/digitalisering av ledningsnettet 45 500,-
TK2 Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet 10 000,-
TK3 Sanering av ledningsanlegget ved Seida skole 450 000,-
TK4 Utskifting av avløpspumper/pumpestasjonen 1 250 000,-
TK5 Tilknytning av eksisterende eiendommer 50 000,-
Sum 1 760 00,-
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Deanu gielda – Tana kommune

Rådhusgata 4
9845 Tana

Vedlegg til hovedplan for avløp og vannmiljø

Tittel

Skiippagurra Avløpssone 3. 2012 – 2018
Dato

30.05.2012

Gradering

Åpen                     

Forfattere

- Ingeniør Robin Ratama – Rambøll Norge (RN)
- Avd.leder : Øystein Somby-Solaas Tana kommune (ØSS)
- Arbeidsleder Reidar Varsi – Tana kommune (RV)

Antall sider
4 sider

Versjon og periode Revidert av Beskrivelse av endringer

1 / 2012 - 2018 ØSS, RV og 
RN
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1. GENERELT

Skiippagurra sone 3.

Skippagura RA:
Skiippagurra renseanlegg er under etablering og ferdigstilles i oktober 2012.  Det nye rensanlegget er 
et mekanisk kjemisk – biologisk renseanlegg dimensjonert for å håndtere avløp fra maks. 600 person-
ekvivalenter (pe), i henhold til SFT sine dimensjoneringskriterier. Pr. i dag er det ca. 250 pe som vil 
bli tilknytta renseanlegget. I tillegg til den mekanisk- kjemisk – biologiske renseprosessen har anlegget 
en slambehandlingsdel med anaerob lagring og avvanning i sentrifuge.

Skippagura ledningsanlegg:
Dette er behov for kartlegning og registrering av tilstanden på ledningsanlegget for og oppnå et beder 
oversikt og beslutningsgrunn på eksisterende ledningsanlegg.

Pumpestasjoner:
Det er ingen pumpestasjoner i sone 3.

Avløp fra separate anlegg:
I avløpssonesone 3 er det en relativt høy tilknytningsgrad til det kommunale ledningsnettet. Kommu-
nen vil jobben videre med å pålegge private anlegg og tilknyte seg det kommunale ledningsnettet der 
det er rimelig i forhold til kostnader for den enkelte husstander sett i sammenheng med de alternative 
kostnader på avløpsløsninger som for eksempel infiltrasjonsanlegg til grunn, minirenseanlegg, jord-
haug prinsippet mv.
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2. TILTAK MED KOSTNADSOVERSLAG

Tk1: Kartlegging/digitalisering av ledningsnettet
Innmåling og registreringer av ledningsdata. Samt innlegging av ledningsnett, pumpestasjoner, kum-
mer, overløp, tilkobling av private stikkledninger mv i digitalt kartverk

Tk2: Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet
Det bør gjennomføres en kartlegging av tilstanden på ledningsnettet, slik at en har et sammenlignings-
grunnlag for å utarbeide en saneringsplan på det kommunale avløpsnettet

Tk3 Tilknytning av eksisterende eiendommer:
Utarbeide forslag til eiendommer som kan til knytte seg det kommunale ledningsnettet. Kostnader i 
forbindelse med og kartlegge mulighetene samt utarbeidelse av rutiner

Tk4 Avskjærende avløpsledning
Avskjærende avløpsledning fra eksisterende bebyggelse langs Fv til Skiippagurra renseanlegg (RA) 
lengde ca 1,5 km. Dvs sanering av private slamavskillere.

Oppsummering av tiltak med kostnader:
Tiltak 
nr.

Beskrivelse av tiltak Kostnad ekskl. mva

TK1 Kartlegging av ledningsnettet 150 000,-
TK2 Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet 30 000,-
TK3 Tilknytning av eksisterende eiendommer 50 000,-
TK4 Avskjærende avløpsledning til Skiippagurra RA 3 380 000,-
Sum 3 460 000,-
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Deanu gielda – Tana kommune

Rådhusgata 4
9845 Tana

Vedlegg til hovedplan for avløp og vannmiljø

Tittel

POLMAK Avløpssone 4.  2012 – 2018
Dato

30.05.2012

Gradering

Åpen                     

Forfattere

- Ingeniør Robin Ratama – Rambøll Norge (RN)
- Avd.leder : Øystein Somby-Solaas Tana kommune (ØSS)
- Arbeidsleder Reidar Varsi – Tana kommune (RV)

Antall sider
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1 / 2012 - 2018 ØSS, RV og 
RN
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Hovedplan for vann 2010-2017 TANA KOMMUNE               

1. GENERELT

Polmak avløpssone 4.

RA:
Polmak slamavskiller
Slamavskilerern i Polmak har i dag utslipp til Tana vassdraget gjennom spredegrøfter i grunnen. An-
legget her en uheldig plassering i forhold til stedlig infrastruktur. Derfor er det ønskelig og flytte an-
legget, slik at det ikke kommer i konflikt med stedlig bebyggelse samt eksisterende drikkevannskilde.
Før flytting av slamavkilleren er det nødvendig å utarbeide et forprosjekt i forbindelse med tiltaket. 
Tiltaket vil også utløse krav om ny reguleringsplan for området. Entreprisekostnaden for etablering av 
ny slamskiller vil anslagsvis ligge på kr. 1.5 - 2 mill.

Pumpestasjoner:
Det er ingen pumpestasjoner i sone 4.

Avløp fra separate anlegg:
I avløpssonesone 4 er det muligheter for økning av tilknytningsgrad til det kommunale ledningsnettet. 
Kommunen vil jobben videre med å pålegge private anlegg og tilknyte seg det kommunale lednings-
nettet der det er rimelig i forhold til kostnader for den enkelte husstander sett i sammenheng med de 
alternative kostnader på avløpsløsninger som for eksempel infiltrasjonsanlegg til grunn, minirensean-
legg, jordhaug prinsippet mv.
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2. TILTAK MED KOSTNADSOVERSLAG

Tk1: Polmak ny slamavskiller - forarbeider.
Utarbeidelse av forprosjekt og ny reguleringsplan for ny tomt for slamavskiller.

Tk2: Polmak ny slamavskiller -  entreprisekostnader
Etablering av ny slamavskiller i Polmak på elvesiden av fylkesveien. Entreprisekostnaden er antatt  ut 
fra sammenlignbare prosjekt med plaststøpt slamavskiller. 

Tk3: Kartlegging/digitalisering av ledningsnettet
Innmåling og registreringer av ledningsdata. Samt innlegging av ledningsnett, pumpestajoner, kum-
mer, overløp, tilkobling av private stikkledninger mv i digitalt kartverk.

Tk4: Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet
Det bør gjennomføres en kartlegging av tilstanden på ledningsnettet, slik at en har et sammenlignings-
grunnlag for å utarbeide en saneringsplan på det kommunale avløpsnettet.

Tk5 Tilknytning av eksisterende eiendommer:
Utarbeide forslag til eiendommer som kan til knytte seg det kommunale ledningsnettet. Kostnader i 
forbindelse med å kartlegge muligheten samt utarbeidelse av rutiner

Oppsummering av tiltak med kostnader

Tiltak 
nr.

Beskrivelse av tiltak Kostnad ekskl. mva

TK1 Polmak ny slamavskiller - forarbeider. 60 000,-
TK2 Polmak ny slamavskiller - entreprisekostnader 1 880 000,-
TK3 Kartlegging/digitalisering av ledningsnettet 45 000.-
TK4 Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet 30 000,-
TK5 Tilknytning av eksisterende eiendommer 60 000,-
Sum 2 030 000,-
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Deanu gielda – Tana kommune

Rådhusgata 4
9845 Tana

Vedlegg til hovedplan for avløp og vannmiljø

Tittel

RUSTEFJELMA Avløpssone 5.  2012 – 2018
Dato

30.05.2012

Gradering

Åpen                     

Forfattere

- Ingeniør Robin Ratama – Rambøll Norge (RN)
- Avd.leder : Øystein Somby-Solaas Tana kommune (ØSS)
- Arbeidsleder Reidar Varsi – Tana kommune (RV)

Antall sider
4 sider

Versjon og periode Revidert av Beskrivelse av endringer

1 / 2012 - 2018 ØSS, RV og 
RN
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Hovedplan for vann 2010-2017 TANA KOMMUNE               

1. GENERELT

Rustefjelbma Avløpssone 5.

RA:

Rustefjelbma ledningsanlegg:
Dette er behov for kartlegning og registrering av eksisterende ledningsanlegg. ved Boftso skole er det 
registrert flere driftsforstyrelser med tilstoppinger og behovet for sanering av eksisterende anlegg er 
økende. Det er også muligheter for tilkobling av eksisterende og framtidige boliger til det kommunale 
ledningsnettet

Pumpestasjoner:
Det er 3 pumpestasjoner i avløpssone 5. Disse stasjonen har behov for utskifting av pumper . Det leg-
ges opp til utskifting av 2 pumper per år i 3 år. Dette for å redusere risikoen for driftsstans i pumpesta-
sjonen

Avløp fra separate anlegg:
I avløpssonesone 5 er det muligheter for økning i  tilknytningsgrad til det kommunale ledningsnettet. 
Kommunen vil jobben videre med å pålegge private anlegg tilknytning til det kommunale ledningsnet-
tet der det er rimelig i forhold til kostnader for den enkelte husstander sett i sammenheng med de etis-
ke og miljømessige konsekvensen.
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_________________________________________________________________________________
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2. TILTAK MED KOSTNADSOVERSLAG

Tk1: Kartlegging av ledningsnettet
Innmåling og registreringer av ledningsdata. Samt innlegging av ledningsnett, pumpestasjoner, kum-
mer, overløp, tilkobling av privatestikkledninger, mv i digitalt kartverk

Tk2: Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet
Det bør gjennomføres en kartlegging av tilstanden på ledningsnettet, slik at en har et sammenlignings-
grunnlag for å utarbeide en saneringsplan på det kommunale avløpsnettet. 

Tk3 Tilknytning av eksisterende eiendommer:
Utarbeide forslag til eiendommer som kan til knytte seg det kommunale ledningsnettet. Kostnader i 
forbindelse med og kartlegg muligheten samt utarbeidelse av rutiner

Tk4: Sanering av ledningsanlegg
Sanering av ledningsanlegget ved Boftso skole ca 100 m ledningesanelgg

Tk5: utskifting av dreneringsmasser ved Rustefjelbma RA
Utslippet fra Rustefjelbma RA går i spredegrøft og til Tana elva. Det er behov for utskifting av drene-
ringsmasser. Anslått til 200 m3 støvfri pukk

Tk6: pumper
Utskifting av avløpspumper. Dagen pumper er i generelt i dårlig forfatning.

Oppsummering av tiltak med kostnader

Tiltak 
nr.

Beskrivelse av tiltak Kostnad ekskl. mva

TK1 Kartlegging av ledningsnettet 28 000,-
TK2 Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet   20 000,-
TK3 Tilknytning av eksisterende eiendommer   50 000,-
TK4 Sanering av ledningsnett ved Boftso skole 230 000,-
TK5 Utskifting av dreneringsmasser/slamavskiler 1 500 000,-
TK6 Utskifting av pumper 190 000,-
Sum 2 000 000,-
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Deanu gielda – Tana kommune

Rådhusgata 4
9845 Tana

Vedlegg til hovedplan for avløp og vannmiljø

Tittel

LANGNES Avløpssone 6.  2012 – 2018
Dato

30.05.2012

Gradering

Åpen                     

Forfattere

- Ingeniør Robin Ratama – Rambøll Norge (RN)
- Avd.leder : Øystein Somby-Solaas Tana kommune (ØSS)
- Arbeidsleder Reidar Varsi – Tana kommune (RV)

Antall sider
4 sider

Versjon og periode Revidert av Beskrivelse av endringer

1 / 2012 - 2018 ØSS, RV og 
RN

Side 117



Sone 6

_________________________________________________________________________________
Hovedplan for vann 2010-2017 TANA KOMMUNE               

Innhold

1. GENERELT ...............................................................................................................................3
Langnes avløpssone 6. ..................................................................................................................3

2. TILTAK MED KOSTNADSOVERSLAG ..................................................................................4
Tk1: Kartlegging av ledningsnettet................................................................................................4
Tk2: Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet ...........................................................................4
Oppsummering av tiltak med kostnader ........................................................................................4

Side 118



Sone 6

_________________________________________________________________________________
Hovedplan for vann 2010-2017 TANA KOMMUNE               

1. GENERELT

Langnes avløpssone 6.

I avløpssone 6 er det et privat avløpsanlegg fra Tanahus. Anlegget ble etablert av Forsvaret for flere 
tiår siden. I forbindelse med at forsvaret avviklet sitt eierskap for Tanahus overtok kommunen anleg-
get. Forsvaret betalte også et beløp for framtidig sanering av anlegget. 
Tana kommune har senere overdratt anlegget og midlene til sanering til Gjeddevann vannverk.
Den nye eieren har drifts- og vedlikeholdsansvaret.

Som forurensningsmyndighet ønsker kommunen å skaffe seg beder oversikt på anlegget ved kartleg-
ging og tilstandskontroll.
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2. TILTAK MED KOSTNADSOVERSLAG

Tk1: Kartlegging av ledningsnettet
Innmåling og registreringer av ledningsdata. Samt innlegging av ledningsnett, pumpestasjoner, kum-
mer, overløp, tilkobling av privatestikkledninger, mv i digitalt kartverk

Tk2: Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet
Det bør gjennomføres en kartlegging av tilstanden på ledningsnettet, slik at en har et sammenlignings-
grunnlag for å utarbeide en saneringsplan på det kommunale avløpsnettet

Oppsummering av tiltak med kostnader

Tiltak 
nr.

Beskrivelse av tiltak Kostnad ekskl. mva

TK1 Kartlegning av ledningsnett 13 000,-
TK2 Kartlegning av tilstanden på ledningsnettet 13 000,-
Sum 26 000,-
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Deanu gielda – Tana kommune

Rådhusgata 4
9845 Tana

Vedlegg til hovedplan for avløp og vannmiljø

Tittel

AUSTRE TANA Avløpssone 7.  2012 – 2018
Dato

30.05.2012

Gradering

Åpen                     

Forfattere

- Ingeniør Robin Ratama – Rambøll Norge (RN)
- Avd.leder : Øystein Somby-Solaas Tana kommune (ØSS)
- Arbeidsleder Reidar Varsi – Tana kommune (RV)

Antall sider
4 sider

Versjon og periode Revidert av Beskrivelse av endringer

1 / 2012 - 2018 ØSS, RV og 
RN
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1. GENERELT

Austre Tana sone 7

Pumpestasjoner:
Det er 1 pumpestasjon i avløpssone 7. Denne pumpestasjonen er nedslit og utskifting av hele pumpe-
stasjon med overbygg, pumpesump, automatikk og pumper er nødvendig. 

Årsaker til forslag om ny pumpestasjon:
 Bedre HMS situasjon ved pumpestasjon
 Framtidig uskifting av deler i avløpspumpestasjoner er uforholdmessig dyrt, reservedeler fin-

nes ikke, en blir nødt til og skifte ut hele komponenter
 Redusere risikoen for driftsstans i pumpestasjonen
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2. TILTAK MED KOSTNADSOVERSLAG

Tk1: Kartlegging/digitalisering av ledningsnettet
Innmåling og registreringer av ledningsdata. Samt innlegging av ledningsnett, pumpestasjoner, kum-
mer, overløp, tilkobling av private stikkledninger mv i digitalt kartverk

Tk2: Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet
Det bør gjennomføres en kartlegging av tilstanden på ledningsnettet, slik at en har et sammenlignings-
grunnlag for å utarbeide en saneringsplan på det kommunale avløpsnettet

Tk2: utskifting av eksisterende pumpestasjon
Pumpestasjonen er nedslit og opprettholder ikke dagens krav til HMS samt at framtidig utskifting av 
deler i stasjon vil bli uforholdsmessig dyr. Utskifting av avløpspumpestasjonen er anslått til kr. 
1250 000,-

Oppsummering av tiltak med kostnader

Tiltak 
nr.

Beskrivelse av tiltak Kostnad ekskl. mva

TK1 Kartlegging av ledningsnett 13 000,-
TK2 Kartlegging av tilstanden på ledningsnettet 10 000,-
TK3 Utskifting av eksisterende pumpestasjon 1250 000,-
Sum 1 263 000,-
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/1921-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 109/2012 23.08.2012
Kommunestyret 20.09.2012

Søknad om midler til delfinansiering av rullestol- og rulleskiløype – ny 
behandling 

Vedlegg
1 Søknad på midler til rullestol-/rulleskiløype i Tana
2 Kostnadsoverslag rullestol og rulleskiløypa
3 Vedlegg med skisse over løypa

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om økonomisk støtte til rulleski- og rullestolløype avslås.

Begrunnelse
Det er ikke avsatt midler for omsøkte formål i budsjettet for 2012.

Saksopplysninger

Formannskapet har av 07.06.2012 i sak 99/2012 gjort følgende vedtak; Saken utsettes. Saken må 
utredes bedre.

Tana skiskytterlag søker om kr 700 000 til finansiering av rulleski- og rullestolløype på Tana
bru skiskytterarena.

Tana skiskytterlag ble stiftet 1984 og har i dag 175 medlemmer. Lagets anlegg for skiskyting
har en ideell plassering på eiendommen "Sætermo" med nærhet til flerbrukshall, sameskole,
helsesenteret og sentrum av Tana bru.
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Skiskytterlaget har det siste året oppgradert anlegg blant annet med utvidelse av antall skiver og 
utbedring av standplassområdet. Dette for kunne være med i konkurranse om å få tildelt større
mesterskap i Tana, som NNM og NM for juniorer eller/og seniorer.
Laget har erfaring fra tidligere arrangement, som en rekke med NNM i skiskyting første gang i
1988, og den siste vinter 2012. De har arrangert to ganger Junior NM, i 1991 og 2003. I 1999
arrangerte skiskytterlaget Senior NM. Alle disse arrangementene har hatt positiv 
tilbakemeldinger og omtale.

Skiskytterlaget har behov for en rulleskiløype for å ha kombinasjonstrening med rulleski og
skyting slik at utøverne slipper å oppholde seg på en trafikkert vei. Rulleskiløype er et savn for
skiskyttere og langrennsløpere i hele kommunen og kanskje hele Øst-Finnmark. Det vil skape
nye treningsarenaer, og trygge treningsarena for barn og unge.
En kombinasjon mellom rulleski- og rullestolanlegg vil bety mye med tanke på 
idrettsmuligheter for bevegelseshemmede.

Tana skiskytterlag har hatt en lang prosess i forhold til planlegging av anlegget. Dette en type
anlegg som kan karakteriserer som flerbruksanlegg. Denne type anlegg vil øke aktivitetstilbudet 
i kommunen.

Kostnadsoverslag
Oppbygging av løype kr  1 128 764
Topplag av grus kr     344 595
Asfaltering kr  1 470 590
Rydding av skog/grøfting/planering kr     285 700
Mva kr     807 397
Sum kostnad kr  4 037 046        kr  4 038 000

Finansiering
Spillemidler kr 1 615 000
Gaver kr 1 000 000
Egenadel kr     200 000
Dugnad                                                                     kr     523 000
Tana kommune                                                         kr     700 000
Sum inntekt    kr  4  038 000

Vurdering

Rådmannen anser tiltaket som svært positivt men har ikke budsjetterte midler for formålet.
Tiltaket må derfor tilrås avslått.
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Tana skiskytterlag

Lyngveien 13

9845 Tana

Tel Torbjørn 93240456/ Otto 91746578

Tana kommune

Rådhusveien 3

9845 Tana Tana 28.06.2012

Søknad om midler til delfinansiering av prosjekt rullestol- og 

rulleskiløype på Tana bru skiskytterarena 

Tana skiskytterlag ble stiftet 8.februar 1984.  Per i dag har vi 175 medlemmer. Skiskytterlaget 

er etablert ved Tana bru med eget skiskytteranlegg som har 30 skiver og eiendom på 113 mål. 

Vi har skiskyttere fra hele Tana kommune. Vi har arrangert Finnmarksmesterskap hvert år, 

nordnorsk mesterskap flere ganger og Junior-NM i 1991, senior-NM i 1999 og junior-NM i 

2003. Under de store mesterskapene som junior- og senior-NM, hadde vi arrangørstab fra hele 

Øst-Finnmark, som Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Kirkenes med flere. Siste nordnorsken i 2012 

ble arrangert sammen med Båtsfjord sportsklubb. Tana skiskytterlag har deltatt både på 

junior, senior og hovedlandsrenn og nordnorsken og har fostret opp flere gode skiskytter, 

deriblant en skiskytter på landslaget, Signe Trosten, som har representert Norge ute i den store 

verden.  Vi skal nå bygge et rulleskianlegg slik at vi kan videreføre arbeidet vårt og 

markedsføre Tana kommune og Finnmark fylkeskommune gjennom NM i rulleski og andre 

arrangement. I tilknytning til rulleskiløypa lager vi en løype for 

rullestolbrukere/handikappede. 

Dette er det første prosjektet i Finnmark både når det gjelder rulleskiløype og å integrere 

handikappede som brukere av anlegget. Dette anlegget blir åpent for hele befolkningen i 

Finnmark og alle idrettsgrener på hjul, unntatt motorisert idrett.  I tillegg blir dette anlegget  

en tryggere treningsarena enn å bruke offentlig vei.
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I denne forbindelsen trenger vi økonomisk støtte til dette prosjektet. Budsjettet for hele 

anlegget er beregnet til ca 4 millioner, se kostnadsoverslaget på vedlegg. Egenandelen vår er 

800.000 kr /dugnad. Vi trenger flere med på laget for å få gjennomført prosjektet og søker 

midler hos flere, blant annet Finnmark fylkeskommune, Tana kommune, FeFo, Sametinget, 

Finnmark idrettskrets, Norges handikapforbund og Trygg Trafikk.

Vi håper på en snarlig og positiv tilbakemelding da del 1 av dette prosjektet er tenkt 

gjennomført høsten 2012. 

Vennlig hilsen Tana skiskytterlag

v/ leder Otto Daniloff 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 082

Arkivsaksnr: 2012/2099-1

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 110/2012 23.08.2012

Revisjon - Reglement Godtgjørelse for  folkevalgte

Rådmannens forslag til vedtak
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte pkt. 2.2 Tapt arbeidsfortjeneste endres:

Nytt pkt. 2.2.1 Tapt arbeidsfortjeneste ansatte
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 2.000,- pr. dag inkl. sosiale ytelser.
Deler av dag inntil, 5 timer, dekkes med kr. 200,- pr. time, inkl. sosiale ytelser
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver leveres 
kommunen innen utgangen av januar hvert år, eller fortløpende ifm. møter.
Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr. 300,- /150,- pr. dag (Over/ under 5 timer)
Det presiseres at det er personinntekt og ikke bedriftens/firmaets inntekt som skal være 
grunnlaget for å beregne tapt arbeidsinntekt. 

Nytt pkt. 2.2.2 Tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende og personer som har 
virke i eget foretak.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som er momsregisterte inntil kr. 2000,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for foretak som ikke er momsregisterte kr. 650,- pr. dag 
inkl. sosiale ytelser.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for næringsdrivende dekkes med kr. 650,- pr. dag inkl. 
sosiale ytelser.
Dokumentasjon på beregningsgrunnlaget for tapt leveres kommunen inne utgangen av januar 
hvert år, eller fortløpende ifm. møter.

Saksopplysninger
Rammer for lokaldemokrati
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Enhver kommune er avhengig av et godt lokaldemokrati for å møte de forventninger og krav 
lokal- og storsamfunnet har.
Det er hele tiden en utfordring for de politiske partiene å klare å engasjere de riktige personene 
til vervene. 
For kommunen er det viktig å legge forholdene til rette slik at politikerne har gode 
arbeidsforhold, gode arbeidsredskap og ikke lider et økonomisk tap av å påta seg verv som 
lokalpolitiker i Tana.
Gode arbeidsforhold og gode arbeidsredskap løses gjennom å ha gode møtelokaler, dataløsning 
og god informasjonsflyt mellom administrasjon og det politiske nivå. Dette er i hovedsak løst 
gjennom at de faste medlemmene i kommunestyre og hovedutvalgene har fått tilbud om bærbar 
pc/iPad og skriver, i tillegg til at systemet for administrasjon og gjennomføring av politiske 
møter skal oppgraderes slik at den bli i større grad elektronisk. Saksdokumentene distribueres 
elektronisk og er tilgjengelig for alle interesserte i god til før møtet avholdes. Likeså er møte- og 
saksprotokoller tilgjengelig nesten umiddelbart etter møtet.
I forhold til de økonomiske rammene for lokaldemokratiet, er det et umiddelbart behov for å 
revidere reglementet for godtgjørelser til folkevalgte.

Revisjon av reglement for godtgjørelse til folkevalgte
I arbeidet med en revisjon av reglene for godtgjørelse til folkevalgte har vi tatt kontakt med våre 
nabokommuner ( Vardø, Vadsø, Berlevåg, Nesseby og Båtsfjord) for å se hvilke godtgjørelser 
de har, betingelser og nivået på godtgjørelsene.

1. Tapt arbeidsfortjeneste
Våre nabokommuner har som naturlig er forskjellige retningslinjer og satser for tapt 
arbeidsfortjeneste.  Med unntak av Berlevåg så er det skille mellom næringsdrivende og 
ansatte, og alle opererer med maksimalsatser.  De ytelsene Tana yter er  blant de laveste av 
våre nabokommuner.

Nesseby:
Nesseby kommune har følgende retningslinjer:
”Dekning av tapt inntekt og påførte utgifter
2.1.1 Dokumentert tapt arbeidsinntekt for lønnsmottakere dekkes i sin helhet, maks kr.1.500,- pr. dag.
2.1.2 Udokumentert tapt arbeidsinntekt dekkes med kr 150,- pr påbegynt time, maks
sum kr 1.000,- pr. dag.
Udokumentert tapt arbeidsinntekt kan ikke gis til lønnsmottakere.
2.1.3 Dokumenterte utgifter til barnepass og omsorgsarbeid dekkes med kr. 100,- pr.
time, men inntil makimalt kr. 700,- pr. dag. Med barn forstås barn inntil 12 år.
For folkevalgte med mer enn 2 barn under 12 år dekkes legitimert omsorgsarbeid
med kr. 125,- pr. time, men maksimalt inntil kr. 900,- pr. døgn.
For gruppemøter i tilknytning til offisielle kommunalpolitiske møter(kommunestyre
og formannskap) dekkes omsorgsutgifter for pass av små barn i henhold til satser i
reglement for godtgjørelse til folkevalgte.
Kilde: 
Reglement for Politiske og Partssammensatte utvalg,
delegasjonsreglement og godtgjørelser til folkevalgte, utarbeidet i 2011,  Side 22 av 86

Båtsfjord:
Båtsfjord kommune har følgende regler:
” 2. Erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt/dekning av utgifter til stedfortreder.
Det utbetales følgende:
FOR LØNNSTAKERE:
*Inntil kr 1.200,- pr. dag for legitimerte krav.
*Uten legitimasjon:
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-kr 600,- pr. dag for møter under 4 timer
-kr 800,- pr. dag for møter over 4 timer

*Båtsfjord kommune søker å få til et samarbeid med arbeidsgivere slik at lønnstakere
ikke trekkes i lønn. Arbeidsgiver får refundert utlegg for arbeidstakere som ikke er i
jobb.
FOR SELVSTENDIGE NÆRINGSDRIVENDE:
*Uten legitimasjon

-kr 800,- pr. dag for møter under 4 timer
-kr 1.000,- pr. dag for møter over 4 timer

Ved legitimert eller sannsynliggjort tap kan selvstendig næringsdrivende og andre i
spesielle tilfeller få kompensert tapt arbeidsinntekt med inntil kr 2.000,- pr. dag.
Søknad om dette avgjøres i administrasjonsstyret.
3. Til dekning av barnepass
Det betales inntil kr 300,- pr. møte som dekning for legitimerte utgifter til barnepass.”
Kilde: GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE
(Vedtatt av kommunestyret i sak 107/92 (93005118) Sist endret i sak 0055/06 j.nr. 05/00969)

Berlevåg:
Berlevåg kommune har følgende retningslinjer:
”Berlevåg kommune har ikke hovedutvalg.
Tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres etter krav bekreftet/attestert av den folkevalgtes arbeidsgiver.
Det har ikke vært aktuelt med godtgjøring for barnepass.”
Kilde : Geir Goa, kontorsjef

Vardø:
1.6. TAPT ARBEIDSINNTEKT
1.6.1 Ulegimitert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,-
pr. møte. For andre ulegimitert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4
timer dekkes det med kr. 700,-.
Tillegg til tekst
Det er forutsatt at også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i
arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsverv.
Eksempel på slike grupper er husmødre, studenter, pensjonister, free-lancere m.v.
Krav om dekning av tapt arbeidsinntekt skal sendes inn minst kvartalsvis, og senest
innen 15. januar i påfølgende år for 4. kvartal.
1.8 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID STEDFORTREDERUTGIFTER.
1.8.1 Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre eller
funksjonshemmede får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden
han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Med barn forstås inntil 12 år,
eller barn med særskilt omsorgsbehov. Dekning kan kun utbetales en av foreldrene.
Kilde: Økonomiplan og budsjett 2012.

Vadsø kommune: 
Vadsø kommune har følgende retningslinjer:
”2.2       Tapt arbeids- og næringsinntekt

Kommunen dekker tapt inntekt for deltagelse i møter i alle kommunale utvalg, styrer og råd.  Tapt inntekt dekkes 
også for deltagelse på kurs, møter og reiser når disse er pålagt av kommunen. 

Den enkelte representant har selv ansvaret for å følge opp utbetaling av tapt inntekt. Krav om dekning av tapt 
inntekt må være innsendt senest 31. januar påfølgende år.

Ulegitimert tap erstattes med kr. 350,- pr. dag. 
Ulegitimert tap erstattes med inntil kr. 700,- pr. dag når tapet kan sannsynliggjøres.

Har et medlem/varamedlem tap i arbeidsinntekt for deler av en dag, kan det gis erstatning med inntil kr. 100,- pr. 
time, men ikke utover kr. 700,- pr. dag. 
Dog gis full utgiftsdekning (kr. 700,-) når møtet varer over 5 timer inkludert praktiske forberedelser som reiser o.l.

Legitimert tap i ordinær arbeidsinntekt erstattes ihht legitimering fra arbeidsgiver, men dog ikke utover kr.3000,-
pr. dag. Det presiseres at det er personinntekt og ikke bedriftens/firmaets inntekt som skal være grunnlaget for å 
beregne tapt arbeidsinntekt.
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Ved legitimert eller sannsynliggjort tap i ordinær inntekt kan selvstendige næringsdrivende og andre i spesielle 
tilfeller få kompensert tapt inntekt med kronebeløp opptil ordførerens godtgjørelse pr. dag når møtet varer mer enn 
3 timer. 

Har et medlem/varamedlem tapt næringsinntekt for møter med varighet under 3 timer gis det erstatning med inntil 
kr. 1.200,- pr. dag.

Administrasjonsutvalget avgjør i tvilstilfeller.

2.3 Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid 

Legitimert omsorgsarbeid dekkes med kr. 65,- pr. time, men inntil maksimalt kr. 600,- pr. døgn. Med barn forstås 
barn inntil 12 år eller barn med særskilt omsorgsbehov.”

Kilde: Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

2. Møtegodtgjørelse
Når det gjelder satsene for møtegodtgjørelser så er satsene som er i Tana jevngodt med de 
fleste av våre nabokommuner.

Vurdering
Det nivået Tana har på satsene for tapt arbeidsfortjeneste kan gjøre det utfordrende for 
folkevalgte å delta på møter i politiske utvalg. Nivået tilsier at de fleste vil ha et økonomisk tap 
som følge av sitt politiske engasjement. Dette kan medføre økende frafall, og kreve mye bruk av 
vararepresentanter.
Vår gjennomgang av nivået på satsene til våre nabokommuner viser at vi har blant de laveste 
satsene på tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg så vil det være et behov for å foreta et skille mellom 
selvstendig næringsdrivende i og utenfor momsregisteret.

Begrunnelsen for å bruke skille mellom næringsdrivende i eller utenfor momsregisteret ligger i 
virksomhetenes omfang. I en virksomhet med lav omsetning er det enklere å frigjøre 
arbeidskraften. I særlig grad gjelder dette når det er eieren selv det gjelder.

Satsen på kr. 2.000,- pr. dag er foreslått fordi det tilsvarer et lønnsnivå i overkant av kr. 
400.000,- inkl. sosiale ytelser.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/1398-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 111/2012 23.08.2012

Langt Nord Ekstrem AS - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primæringsnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Langt Nord Extreme AS
for investering i fiskefartøy med utstyr. 

1. Tilskudd inntil kr 37.500,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 400.000,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet

Saksopplysninger
Langt Nord Extreme AS ved Benedicte Pedersen Miklavzin søker om støtte på kr 40.000 til kjøp 
av fiskefartøy og til utstyr til fiskefartøy.

Bak selskapet Langt Nord Extreme står søkeren Benedicte Pedersen Miklavzin og mannen 
hennes Janez Miklavzin. Janez Miklavzin er registrert som fiske på blad B 16. mars 2012.  
Benedicte P. Miklavzin er styrets leder, mens mannen er varamedlem. 

Selskapet skal drive med konvensjonell fiske, fisketurisme og snekring. Fiske skal være 
hovedvirksomheten. I første rekke er det mannen som skal drive med selskapets virksomhet, 
mens det kan være aktuelt for kona å trå til i fiskebåten. Fisket skal normalt foregå fra Nesseby. 
Janez har opparbeidet erfaring i området som lottmann for fiskebåtene til Edgar Olsen i 
Nesseby. 

Fiskefartøyet det søkes støtte til er F-44-N ”Elias” av Nesseby. Det var eid av Morten Nilsen 
Iversen. Fiskefartøyet er en 7,2 meter sjark i plast/stål (24 fot) og bygd i 1973. Motoren er også 
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fra 1973. I følge kjøpekontrakten så utgjør kjøpesummen på kr 233.000,-. Kjøpesummen 
inkluderer 9 krabbeteiner, sløyebinge, livbåt, overlevingsdrakt, garnhaler, 2 juksamaskiner og 
radar. I tillegg søker det støtte til ytterligere fiskeredskaper og utstyr.

Båten vil ha en kvote på 14 tonn torsk, 15 tonn sei og hyse og 3 tonn krabbe. Dette kan gi en 
årlig omsetning på ca. 600 – 700 tusen kroner og et dekningsbidrag på ca 300 tusen kroner.

Kapitalbehov
Fiskefartøy med bruk og kvote kr 220.000,-
Utstyr, teiner, garn og juksamaskiner kr 180.000,-
Sum kostnader kr 400.000,-

Finansieringsplan
Lån i privat bank kr 250.000,-
Tana kommune kr   40.000,-
Fylkeskommunen kr   70.000,-
Egen kapital kr   40.000,-
Sum kr 400.000,-

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til kjøp av nytt fiskefartøy med tilhørende utstyr 
og søknad om støtte til investering i fiskeredskaper. Utstyret til fiskefartøyet må betraktes som 
nødvendig for fiske og regnes sammen med selve fiskefartøyet. I henhold til kommunestyrets 
vedtak 22. Februar 2011 vil maksimalt støtte være på kr 50.000,- for investeringer opp til 1 
million kroner. Da det gjenstår kr 75.000,- igjen til fiskebåtkjøp og det er to søknader så tilrås 
søknaden tilrås innvilget med inntil kr 37.500,-.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/1720-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 112/2012 23.08.2012

Aleksander Lyngberg - Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primæringsnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Stangnes Aleksander 
Lyngberg for investering i fiskefartøy. 

1. Tilskudd inntil kr 37.500,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 780.000,-
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet

Saksopplysninger
Stangnes Aleksander Lyngberg søker om støtte til investering i fiskefartøy. Totalkostnadene 
beløper seg til kr 780.000,-.

Søkeren er 32 år. Han har jobbet innen fiskeri siden 1998 og ble registrert i fiskermantallets blad 
B i januar 1999. Han har opparbeidet seg en bred kompetanse innen yrket ved å ta kurs, 
videreutdannelse og hatt varierte jobber. Søkeren har tatt kurs og sertifikater som kreves for å 
kunne ha passasjerer om bord for framtidig turismevirksomhet. I tillegg har han jobbet frilans i 
offshore og utenriks ved siden av fiske.

Fiskefartøyet det søkes støtte til er LM6282 ”Geir”. Dette er en tresjark bygget i 1977. Motoren 
er fra 1994. Fartøyet er 10,3 meter langt (33 fot). Båten har en fartøykvote for konvensjonelle 
fiskefartøy under 28 meter. Torskekvoten for 2012 var på 54 tonn torsk. Søkeren planlegger å 
drifte båten i samfiske med ”Vagge” som også eies av Aleksander Lyngberg. Det gir en årlig 
torskekvote på 108 tonn. 
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Kostnadsoverslag:

Finansieringsplan:

Egenkapital 250 000
Tana kommune, primærnæringsfondet 50 000
Lån, tilskudd 480 000
Sum finansiering 780 000

Tidligere tilsagn om støtte. 

FSK-sak 73/2010 av 3. juni 2010.

Tana kommune gir av primæringsnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Aleksander Lyngberg for 
investering i nytt fiskefartøy. 

4. Tilskudd inntil kr 59.000,- (total bevilgning på kr 80.000,-)
5. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 1.907.000,-
6. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnsbrevets vedlagte skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet

FSK-sak 109/2009 av 5.11.2009:

Tana kommune gir av primæringsnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Aleksander Lyngberg
for investering i nytt fiskefartøy (35 fots speedsjark Vikingur 1060) 
1. Tilskudd inntil kr 20.610,-
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr 2.845.000,-

Begge søknadene gjelder ett og samme fartøy. Samlet tilsagn om støtte er på kr 80.000,-.

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til kjøp av brukt fiskefartøy med tilhørende 
utstyr. I henhold til kommunestyrets vedtak 22. Februar 2011 vil da maksimalt støtte være på kr 
50.000,-. Da det gjenstår kr 75.000,- igjen til fiskebåtkjøp og det er to søknader så tilrås 
søknaden tilrås innvilget med inntil kr 37.500,-.

Fartøy i henhold til kjøpekontrakt 780.000,-
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 620

Arkivsaksnr: 2012/1903-1

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 113/2012 23.08.2012

Piano til miljøbygget og kulturskolen

Rådmannens forslag til vedtak
1. Formannskapet vedtar å kjøpe konsertpiano til miljøbygget som jubileumsgave i 

forbindelse med 30-årsmarkeingen av miljøbygget høsten 2012 og undervisningspiano 
til kulturskolen. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å nytte inntil kr. 140.000 for formålet.
3. Anskaffelsene finansieres ved bruk av tidligere avsatte midler på fond i 

utviklingsavdelingen samt budsjetterte midler for inventar og utstyr til kulturformål.

Saksopplysninger

Miljøbygget fyller 30 år i år. Det vil være en fin anledning til å investere i nytt konsertpiano som 
erstatning for dagens flygel som er ødelagt. Ødeleggelsen består i at ressonanskassen eller 
klangbunnen  har to store sprekker som ikke lar seg reparere. Sprekkene skyldes at flygelet har 
tørket inn på grunn av lav luftfuktighet. Tilstanden er dokumentert i egen rapport fra
aut.pianostemmer/tekniker Tone T.Røimål:

” Dessverre er det slik at Petrof flygelet i Miljøbygg har 2-3 store og lange sprekker i 
klangbunnen som følge av ekstrem uttørring og mekanikken er svært slitt. Dette gjør klangen 
redusert i enkelte områder og forringer ytelse/volum i tillegg til ujevn/slitt mekanikk. Dette har 
nok skjedd over tid…  .Instrumentet har sin beste tid bak seg og bør pensjoneres snart.”

En reparasjon er vurdert av Mats Henriksson i PianoTeknikk i 2011. Reparasjonskostnadene er 
kalkulert til 50.000 inkl. reise og opphold. Reparasjon er ikke anbefalt av Tone T. Røimål. 
Kostnaden er for høy sammenlignet med forventet resultat. Flygelet vil ikke kunne oppnå 
opprinnelig klang og vil lett kunne sprekke igjen. 

Dersom man skulle investere i nytt flygel som erstatning for dagens flygel så vil man også måtte 
investere i ekstra lagerrom eventuelt utstyr som stabiliserer temperatur og fuktighet i flygelet. 
Slikt utstyr krever kontinuerlig overvåking og tilsyn. Erfaringsmessig vil man ikke klare å 
tilfredsstille behovet for kontinuerlig tilsyn. Ut over den omtalte skaden så har også tangentene 

Side 142



mistet trykk / spenning. Dette er noe som kunne la seg reparere men tatt i betraktning at 
ressonanskassen er ødelagt så er ikke en slik reparasjon hensiktsmessig. Det er kun et 
tidsspørsmål hvor lenge det fremdeles er mulig å nytte flygelet ved konserter. 

Miljøbygget er å anse som kommunens storstue som nyttes for ulike kulturarrangementer i 
kommunens egen regi særlig knyttet til kulturskolens opplæring og arrangementer. For øvrig får 
kommunen årlig tilbud om konserter av ulike kategorier som betinger at et funksjonelt piano er 
tilgjengelig. Rikskonsertene er en av dem og regionalt er Scene Finnmark en viktig aktør. 
Mangelfullt konsertinstrumenttilbud vil i verste fall føre til at kommunen velges bort som 
arrangementssted. Det vil i sin tur innebærer reduserte kulturtilbud og i verste fall negativt 
omdømme.  

Men også kulturskolen mangler et funksjonelt undervisningspiano. Dagens piano er en arv etter 
Polmak skole. Pianoet er av merket Jakob Knutsen og er produsert i perioden 1950-60.
Reparasjonskostnadene for å sette det i stand er av PianoTeknikk beregnet til kr. 39.000 i 2011. I 
sin vurdering skriver aut.pianostemmer/tekniker Tone T.Røimål:
” Pianoet som brukes i undervisning har fin høyde, men har også i likhet med de aller fleste 
pianoer  her  nord gjennomgått en rask og solid uttørring som gjør at nagler sitter løst som igjen 
gjør at det spilles fort ut av stemming. Rent klanglig er det fint på sin måte, men rent teknisk blir 
det arbeidsomt og ujevnt for barnefingre. Stemmeteknisk sitter stemmenaglene i midtparti for 
tett for noen type stemmenøkkel (noe som er gjenganger for Jacob Knudsen pianofabrikat) slik 
at disse ikke lar seg stemme. Hva som er særskilt for dette pianoet  - utifra utseende kabinett og 
innmat rust - er at det har blitt utsatt for regnvær og blitt vått og så kommet innendørs for så å 
tørke ut på svært kort tid. Da er det garantert å sprekke med de konsekvenser det får.”

Vurdering
Dagens flygel på miljøbygget er vurdert av to ulike fagkyndige. Kostnadene ved reparasjon 
sammenlignet med pris på nye instrumenter tilsier at både flygelet på miljøbygget og 
undervisningspianoet på kulturskolen bør utrangeres og erstattes med henholdsvis ett
konsertpiano og ett undervisningspiano. Ved forespørsel til potensiell leverandør er det bekreftet 
at det vil være mulig å anskaffe både et akustisk konsertpiano og et akustisk undervisningspiano 
innenfor en totalkostnadsramme på kr. 140.000.

Bevilgningen kan skje ved bruk av midler som i dag står på bundne fond men hvor det ikke 
foreligger klausuler som forhindrer at formannskapet vedtar bruk av midlene for andre formål. 
Det gjelder følgende avsetninger: 
2510801604       Midler fra Norsk kulturråd 30.000,00
2510801610       Deanu Gama 88.528,47

Avsetingen ”Midler fra Norsk kulturråd” gjelder 1. premie i forbindelse med avvikling av 
kulturminnedagen. Kommunen kan fritt disponere midlene. 
Avsetningen Deanu Gama gjelder restmidler etter prosjekt fra 1994 under 
Utviklingsprogrammet for Indre Finnmark. Det er ikke klausuler knyttet til avsetningen. I tillegg 
er det avsatt kr. 20.000,00 på ansvarskap. 6100.385 for inventar og utstyr for kulturformål.

Administrasjonen får fullmakt til å gjøre anskaffelsene. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-38

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 114/2012 23.08.2012

Referatsaker/Orienteringer - FSK

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Prosjektleder Odd Reidar Biti vil gi en orientering om anbudsprosessen til omsorgssenteret.

Det kan i møtet også bli gitt andre orienteringer. 

Vurdering
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