
 

 

 

 

 

Referatsaker 

 

Formannskapet 

13.09.2012 



Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Jarl Asbjørn Ellila
Luftjokdalen
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2010/1847 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 26.06.2012

Melding om at saksbehandling avsluttes - søknad om deling av grunneiendom 
gbnr. 35/54 etter plan- og bygningsloven.

Viser til deres søknad av 25.09.10. angående fradeling av parsell på 34 daa fra Gbnr.
35/54 til hestebeite i Luftjokdalen. Søknaden ble sendt på høring til berørte parter og instanser 
der landbruksmyndighetene ved Tana kommune var en av disse.

Søknaden ble i Formannskapet den 02.02.2012, saksnr. 5/2012, innvilget slik som søkt etter lov 
av 12. mai 1995, Jordlovens § 12.
Begrunnelse:
Kommunen anser at det er av samfunnsmessig interesse, og en deling vil ikke ha betydning for 
den avkastning eiendommen kan gi. Beite til hester, og mulighet for økt bosetting mener 
formannskapet er viktige samfunnsinteresser.

Vedtaket er senere blitt overprøvd av Fylkesmannen i Finnmark som i brev av 21.06.12. 
omgjorde kommunens vedtak om å gi tillatelse til fradeling. Fylkesmannen har fattet nytt vedtak 
i saken hvor samtykke til fradeling ikke blir gitt.
Begrunnelse:
Kommunens vedtak er egnet til å dreie praksis i klart uheldig retning. Ingen av de lovbestemte 
vilkårene for å gi delingssamtykke etter jordlova § 12 andre ledd er oppfylt og vedtaket anses å 
være i strid med tilhørende retningslinjer. 

På bakgrunnen av Fylkesmannens vedtak vil videre saksbehandling etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser derfor opphøre.

Med bakgrunn i ovennevnte forhold orienteres de om at saken arkiveres som uaktuell. Dersom
avslaget etter særlov blir omgjort, kan saken gjenopptas.
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Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder Ida Martine S. Nilsen

Miljøkonsulent

Vedlegg:
 Rapport fra befaring av gbnr. 35/54

Kopi til:
Finnmark Fylkeskommune v/areal- og 
kulturvernavd.

Henry Karlsens plass 1 9815 VADSØ

Reinbeitedistrikt 7 Ringveien 43 9845 TANA
Sametinget v/miljø- og kulturvernavd. pb. 103 9840 VARANGERBOTN
Reindriftsforvaltningen for Øst-
Finnmark

pb. 174 9735 KARASJOK

Fylkesmannen i Finnmark         Damsveien 1   9815    VADSØ
v/miljøvernavd.


