
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 25.10.2012
Tidspunkt: 10:00

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

Tana, 17. oktober 2012

Ulf Ballo
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 46/2012 Godkjenning av innkalling
PS 47/2012 Godkjenning av saksliste

PS 48/2012 Godkjenning av protokoll fra 04.09.2012
PS 49/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-

2016
2012/2386

PS 50/2012 Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i 
Tana kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka -
Leavvajávri.

2012/1325

PS 51/2012 Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond 2012/2544
PS 52/2012 Trafikkforholdene i forbindelse med scooterløype 1 2012/2227

PS 53/2012 10/48 - pålegg om opprydding. 2011/1695
PS 54/2012 Referatsaker/Orienteringer - MLU 2012/6

RS 15/2012 Klage på vedtak om avslag på siktryddingsmidler 2012/1143
RS 16/2012 Lisensfelling av brunbjørn 2012 - Region 5, 6, 7 og 8 2012/2198

RS 17/2012 Tilbudsinnbydelse til kartlegging av utmarksutøvere 
og etablering av nettverk for utmarksutøvere i Tana

2010/2077
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 145

Arkivsaksnr: 2012/2386-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 60/2012 19.10.2012
Helse- og omsorgsutvalget 49/2012 24.10.2012
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 49/2012 25.10.2012
Eldrerådet 29.10.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 06.12.2012
Formannskapet 01.11.2012
Kommunestyret 08.11.2012

Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens
handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Gielddaplána doaibmaoasi álgoevttohus dahkkon 23.10.2012, mielddusin dás, mearriduvvo leat 
gielddaplána doaibmaoassi ja mii gusto ekonomiijaplána áigodahkii 2013-2016.

Jos jahkebušeahta/ekonomiijaplána meannudeame olis ii leat várri A-doaimmaide gielddaplána
doaibmaoassái mii eaktuda ruđa gielddabušeahtas, de sirdit daid B-doaimmaide. Dát
heivehuvvojit dalle dan loahpalaš doaibmaplánaid.

Saksopplysninger
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) pålegger alle kommuner 
å ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel og en fire-årig 
handlingsdel.
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Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år
eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.
For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. § 11-1, skal kommunen innhente 
synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av 
tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling.

Handlingsdelen til kommuneplanen skal rulleres årlig. Dersom det er behov for å gjøre større
endringer i kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) så skal dette avklares gjennom
utarbeidelse av planstrategi (kapittel 10 i plan- og bygningsloven). Kommunestyret vedtok 
gjennom behandling av planstrategien at kommuneplanens arealdel skal rulleres, mens 
kommuneplanens samfunnsdel skal videreføres for perioden 2012-2023. Kommunestyret vedtok 
at behov for å gjøre mindre endringer i kommuneplanens samfunnsdel kan foretas med årlig 
rullering av kommuneplanens handlingsdel. 

Handlingsdelen er ikke et juridisk bindende dokument, men et førende for utvikling av 
kommunen som samfunn og organisasjon. Planen kan ses på som et arbeidsdokument,
grunnlagsdokument for fordeling av ressurser og som et politisk styringsdokument i forhold til
hvilken retning man ønsker kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon skal 
arbeide mot.

Oppbygging av planen
Handlingsdelen følger oppbyggingen av kommuneplanens samfunnsdel med samme
innsatsområder, mål og retningslinjer og opplisting av tiltak. Forskjellen er at handlingsdelen er
mer beskrevet i forhold til gjennomføring herunder organisatoriske rammebetingelser samt
status på tiltak.

Handlingsdelen prioriterer tiltakene etter følgende modell:
A. Tiltak som må gjennomføres neste fire år (gjelder for eksempel allerede vedtatte tiltak).
B. Tiltak som bør gjennomføres når man har ressurser til det.
C. Tiltak som vi vil vente med fordi man mener at andre behov er viktigere å dekke først.

Forholdet til årsbudsjett og økonomiplan
Årsbudsjett og økonomiplan omfatter hele kommunens virksomhet, mens kommuneplanens 
handlingsdel ikke gjør det. Kommuneplanen omfatter i større grad kommunen som samfunn enn 
økonomiplanen og inneholder også tiltak som ikke forutsetter ressurser gjennom 
årsbudsjett/økonomiplanen. 

Dagens kobling til årsbudsjett/økonomiplan kan vises i følgende figur:
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Årsbudsjett/økonomiplan = grå og svart felt
Kommuneplanens handlingsdel = svart, grønn, gul og beige felt (A, B og C tiltak)
A-tiltak i kommuneplanens samfunnsdel = svart og grønn felt
Svart felt = A-tiltak i kommuneplanens samfunnsdel med finansiering over kommunens
årsbudsjett og økonomiplan.

Det bør være samsvar mellom A tiltakene som trenger bevilgning fra kommunen og tiltakene i
årsbudsjett/økonomiplan som i budsjettvedtaket har fått bevilgning, dvs. svart felt.

Høring 
Kommuneplanens handlingsdel ble sendt ut på høring 25. september til berørte 
sektormyndigheter og aktører og til lag og foreninger. Høringsfristen er 25.oktober.

Før administrasjonens forslag til plan ble sendt ut på høring ble det foretatt en gjennomgang av 
tiltakene. Noen tiltak er foreslått tatt ut fordi de anses som uaktuelle av ulike grunner eller at de 
mest av alt er retningslinjer som det skal arbeides etter og ikke et tiltak.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01

Arkivsaksnr: 2012/1325-9

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 50/2012 25.10.2012
Kommunestyret 08.11.2012

Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, 
snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri.

Vedlegg
1 Grunneiers tillatelse til endring av forskrift om snøskuterløyper - Tana kommune
2 Høringuttalelse - Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper
3 Uttalelse til høring om endring av forskrift om snøskuterløyper
4 Høringsuttalelse - Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper
5 Høring endring av skuterløype
6 Høringsuttalelse - forslag til endring av forskrift om snøscooterløyper i Deanu gielda-

Tana kommune
7 Høring - Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper

Rådmannens forslag til vedtak

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalgets innstilling til kommunestyret

Tana kommune vedtar at det skal søkes til Fylkesmannen i Finnmark om endring av Løype 1 i 
forskrift om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001. Det 
søkes om omlegging av Løype 1 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende:

Fra Tanaelva under Leavvajohka bru — langs Leavvajohka til Uhcaskáiddášjohka
munningen — langs Uhcaskáiddášjohka til Gussarohtu — videre til
Gálvagoahtemaroaivi — langs Ullotleahki over Ullotjávri til Leavvajávri.

Begrunnelse:
Snøskuterløype 1 Leavvajohka – Leavvajávri har nå i flere år blitt lagt om til dalføret sør for 
Leavvajohkdalen pga. sikkerhetsproblemer med isen på elva. Det er også oppdaget at den gamle 
løypetraséen, ifølge NVEs skredatlas, ligger innenfor merkede utløsningsområder for snøskred. 
Det at det er snakk om omlegging og ikke oppretting av en ny trasé tilsier at det er et reelt behov 
for å dekke transportbehov i området. Dette støttes også opp ved at samme trasé benyttes av 
Finnmarksløpet.
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Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12:
Det er innhentet informasjon fra Nordatlas og Naturbasen vedrørende omleggingen, jf. NML § 
8. Kommunen kan ikke se at det finnes noen vernede områder, fredede kulturminner/områder 
eller prioriterte/truede/vernede arter eller artsforekomster på eller ved traséen. 

Ca. 2/3 deler av den endrede løypetraséen vil gå over det som i dag er registrert som inngrepsfri 
natur. Den ligger likevel noe mindre innenfor registrert (INON) område for inngrepsfri natur 
enn hva den gamle løypetraséen gjør. Kommunen ser dette som positivt. 

I og med at løypetraséen skal brukes på vinterstid vil snølaget fungere som en buffer mellom 
mark og snøskuter. Snøen reduserer miljøforringelse av jordoverflaten og ansees derfor i dette 
tilfelle for å være en miljøforsvarlig teknikk og driftsmetode jf. NML § 12. Så fremt det 
eksisterer et snølag vil vilkårene i NML §§ 9 og 11 heller ikke være til hinder for omlegging til 
den nye traséen.

Kommunen mener at situasjonen med hensyn til markslitasje kommer til å forbli uforandret og 
at det ikke vil foreligge risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, jf. NML § 
10. 

Kommunen mener at reglene i Naturmangfoldloven i dette tilfellet ikke er til hinder for endring 
av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri.

Saksopplysninger
Snøskuterløype 1 Leavvajohka – Leavvajávri har nå i flere år vært flyttet til dalføret sør for 
Leavvajohkdalen pga. sikkerhetsproblemer med isen på elva. I gjeldende løypeforskrift står det 
at løypa går

Fra Tanaelva under Levajok bru - langs Leavajohka - til Leavajávri.
Administrasjonen har tidligere vært i dialog med Fylkesmannen og oppgitt riktig beskrivelse i 
dag som er

Fra Tanaelva under Leavvajohka bru — langs Leavvajohka til Uhcaskáiddášohka
munningen — langs Uhcaskáiddášjohka til Gussarohtu — videre til
Gálvagoahtemaroaivi — langs Ulloleahki over Ullotjávri til Leavvajávri.

Traseen for løypa i dag er den samme som benyttes av Finnmarksløpet. Ut fra administrasjonens 
beskrivelse har Fylkesmannen laget et kartutsnitt som viser ny og gammel trasè, ny trasè er 
basert på håndholdt GPS. 
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Dette ble sendt i et brev som vedlegg i forbindelse med en annen snøskuterløype sak. I samme 
brev, brev av 07.11.2011, informerer Fylkesmannen om den nye traseen er 22,5 km lang mot 
21,5 km for gammel trasé. Samtidig sier Fylkesmannen at denne endringen inklusive økt lengde 
vil aksepteres så fremt høringsinstansene ikke har alvorlige innvendinger mot løypa og FeFo gir 
sin grunneiertillatelse.
Videre må kommunestyret vedta å søke om endringen slik at løypen kommer i formelt lovlige 
former. Dette er et krav fra Fylkesmannens side før det vedtas endringer i forskriften.

Forslaget til endring av Løype 1 i løypeforskriften har vært ute på høring til følgende instanser:
≠ Finnmark Fylkeskommune v/areal- og kulturvernavd.
≠ Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernavd.
≠ Reindriftsforvaltningen for Øst-Finnmark
≠ Sametinget v/miljø- og kulturvernavd.
≠ Reinbeitedistrikt 9
≠ Reinbeitedistrikt 13

Høringsuttalelser:
Fylkesmannen i Finnmark gjør kommunen oppmerksom på føringer, som legges til grunn ved 
vurdering av nye løyper, gitt av Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 og Ot.prp. 48 (1983-
84) og senere presiseringer. Her anføres det følgende punkter:
1. Løypene må legges slik at de dekker reelle transportbehov.
2. Det kan bare legges ut et fåtall løyper i hver kommune.
3. Snøskuterløypene må ikke legges inn i sårbare naturvern-, vilt- eller friluftsområder,
eller komme i vesentlig konflikt med andre interesser.
4. Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften (MD-brev av
12.06.97).
5. Forslagene skal være begrunnet.
I tillegg til disse legger Fylkesmannen følgende til grunn ved vurdering av nye løyper:

�������



1. Forholdet til grunneier.
2. Kryssing av vei.
3. Støy.
4. Sikkerhet.

Fylkesmannen minner kommunen om følgende:
- at det skal fremgå av enhver beslutning som fattes ved utøving av offentlig myndighet 

hvordan kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er vurdert jf. 
naturmangfoldsloven §§ 8-12.

- at saken skal behandles etter forvaltningslovens kap. VII, og at det i samme lovs § 37 
fremgår at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig. Med 
dette innebærer det at alle som berøres, både offentlige og private institusjoner, 
organisasjoner og interessegrupper skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir 
endret. 

Utover dette hadde Fylkesmannen i Finnmark ingen merknader.

Finnmarkseiendommen uttaler at endring av snøskuterløypen ikke vil medføre noen ulemper for 
FeFo som grunneier og rettighetshaver. Ingen av høringsinstansene til kommunen gikk imot det 
omsøkte tiltaket. De vurderer tiltaket som positivt, særlig fordi det søkes gjennomført av hensyn 
til trafikksikkerheten i området.

Sametinget forutsetter at endring av løypetrasé gjøres i nær dialog med reindriftsnæringen som 
benytter området. Utover det har Sametinget ingen merknader.

Reinbeitedistrikt 9 har ingen merknader til saken.

Reinbeitedistrikt 13 sier i sin høringsuttalelse at de støtter forslaget til endring av forskrift om 
snøskuterløype etter alternativ ny trasé.

Reindriftsforvaltningen for Øst-Finnmark vurderer at tiltaket ikke vil være til skade eller ulempe 
for reindriften i området og har derfor ingen merknader til forslaget.

Det har også foregått en åpen høring gjennom som ble publisert på kommunens hjemmeside den 
30.04.2012, hvor alle øvrige interessenter fikk anledning til å sende inn uttalelser til kommunen.
Kommunen har ikke mottatt uttalelser fra andre øvrige interessenter.

Kommunen har i brev av 19.06.12. fra Finnmarkseiendommen (FeFo) fått grunneiertillatelse til 
endring av forskrift om snøskuterløypen slik foreslått. Dette med forutsetning om at Tana 
kommune viser tilbørlig hensyn overfor rettighetshavere i området ved gjennomføring av 
tiltaket.

Vurdering
Reelt transportbehov:
Det søkes ikke om oppretting av ny snøskuterløype, men en omlegging av Løype 1. Den nye 
traseen har i flere år vært lagt om til sørsiden av dalføret. Det at søknaden gjelder omlegging og 
ikke oppretting av ny løype tilsier at det er et reelt behov for å dekke transportbehov i området. 
Dette støttes også opp ved at samme trasè benyttes av Finnmarksløpet.

Sikkerhet:
Bakgrunnen for omleggingen er at gammel trasè ikke har vært sikkerhetsmessig tilfredsstillende 
grunnet usikker is. Rådmannen ser i tillegg av NVEs skredatlas at store deler av den gamle 
traseen ligger innenfor merkede utløsningsområder for snøskred. Den nye trasèen derimot ligger 

�������



utenfor merkede både utløsningsområder og utløpsområder for snøskred. Rådmannen anser 
dermed den gamle traseen for å være sikkerhetsmessig uforsvarlig. 

Forholdet til grunneier og andre:
Rådmannen mener saken har vært godt opplyst og at alle som måtte ønske å uttale seg i saken er 
gitt anledning til dette. Uttalelsene som er kommet inn og grunneiertillatelsen som er gitt viser at 
berørte parter har uttrykt en utelukkende positiv innstilling til forslaget.

Kryssing av vei og støy:
Forslaget til ny trasè vil ikke innebære kryssing av vei. Hva gjelder støy, så ligger den nye 
trasèen langt fra allfarvei og bebyggelse. Rådmannen forutsetter at reindriftens uttalelse om at 
den nye trasèen ikke vil være til skade eller ulempe for reindriften i område innebærer en 
vurdering av støy. Rådmannen vurderer derfor at støy ikke vil være til hinder for en omlegging 
av løypen til ny trasè.

Naturmangfoldloven:
Rådmannen har innhentet informasjon fra Nordatlas og Naturbasen vedrørende omleggingen, jf. 
NML § 8. Rådmannen kan ikke se at det finnes noen vernede områder, fredede 
kulturminner/områder eller prioriterte/truede/vernede arter eller artsforekomster. Den nye 
løypetrasèen, ca. 2/3 deler, vil derimot gå over det som i dag er registrert som inngrepsfri natur. 
Den ligger likevel noe mindre innenfor registrert (INON) område for inngrepsfri natur enn hva 
den gamle løypetrasèen gjør. Rådmannen ser dette for å være positivt. Iogmed at løypetrasèen 
skal brukes på vinterstid vil snølaget fungere som en buffer mellom mark og snøskuter som vil 
forhindre miljøforringelse og ansees derfor for å være en miljøforsvarlig teknikk og 
driftsmetode jf. NML § 12. Så fremt det eksisterer et snølag vil NML §§ 9 og 11 ikke være til 
hinder for omlegging til den nye trasèen.
På bakgrunn av den kunnskapen rådmannen innehar vurderes det dit hen jf. NML § 10, at 
løypetrasèen til dette formålet tilsier at situasjonen med hensyn til markslitasje kommer til å 
forbli uforandret og at det ikke vil foreligge risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. 

Rådmannen mener at reglene i Naturmangfoldloven i dette tilfellet ikke er til hinder for endring 
av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune, snøskuterløype 1 Leavvajohka - Leavvajávri.
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Reinbeitedistrikt 13 - Lagesduottar 
Boks 168 
9735 Karasjok        07. mai 2012 
 
 
 
Sendes til; 
 
Tana kommune  pr e-post;  postmottak@tana.kommune.no 
 
Høringsuttalelse – forslag til endring av forskrift om snøscooterløyper i Deanu gielda – Tana 
kommune 

  
Brev 30.4.12 fra Tana kommune. 
 
Vedtak, enstemmig;  
 
Distriktsstyret i Rbd 13 går inn for å støtte forslag til endring av forskrift om snøskuterløype etter 
alternativ  ny trasé. 
 
 
Johs. M. Anti   
Sekr 
 
Kopi til; 
 
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Karasjok 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 242

Arkivsaksnr: 2012/2544-1

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 51/2012 25.10.2012

Rullering - Retningslinjer for primærnæringsfond

Vedlegg
1 Retningslinjer for primærnæringsfond

Rådmannens forslag til vedtak

Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Formål

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i 
kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre 
tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i 
kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og 
sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.

Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes støtteordninger. Andre 
støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til 
primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen og 
med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens samfunnsdel.

For å prioritere en større innsats rettet mot å bevare Tana som en jordbrukskommune skal 
primærnæringsfondets midler fordeles mellom jordbruk/reindrift 70 % og fiskeri 30 % av 
fondets beholdning ved årsskiftet.
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Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan 
ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført. 

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å 
behandle søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og 
økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el)

Primærnæringsfondet evalueres i sin helhet etter 3 år.

Utbetaling av tilskudd

Fristen for å gjennomføre tiltaket er 3 år regnet fra dato for første gangs delutbetaling. 
Tilbakebetaling og ubenyttede tilsagn tilbakeføres fondet.

Det kan delutbetales 75% av tilskuddet når prosjektet er dokumentert igangsatt. Resterende 
tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og godkjent av miljø- og næringsavdelingen
kommunen.

Ved eventuelle endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent 
kostnadsoverslag i tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til 
kostnadene.

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støttemottaker flytter ut av 
kommunen eller støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål 
enn forutsatt innen fem - 5 - år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å søke 
fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette tidsrom. Etter særskilt søknad vil utbetalt 
tilskudd bli vurdert ikke krevd tilbakebetalt dersom støttemottaker selger/overdrar gården for 
videre produksjon.

Forvaltning av fondet

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget utgjør fondsstyret. Fondsmidlene plasseres på 
rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.

Retningslinjene kan bare endres av kommunestyret. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
Forøvrig må kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til: 

1. Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 1500 kr. pr. da. Tilskuddet er ikke gradert.
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Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må 
opparbeides på nytt for å kunne høstes maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om arealtilskudd 
på arealet de siste 5 år.  

Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal. Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale 
av minst 10 års varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme 
gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

2. Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20% av kjøpesummen. Øvre grense 
settes til kr. 200.000,-.

B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. Øvre grense settes 
til kr. 200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til 
kr. 300.000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever 
større strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad. 

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, 
direktesalg og markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.

Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige 
virkemiddelapparat.

5. Kjøp av melkekvoter

Ved generasjonsskifte og/eller investering i ny eller utvidet driftsbygning vil det kunne innvilges 
tilskudd til kjøp av melkekvote. Tilskudd gis med inntil kr. 2,50 pr liter.
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Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen 

Det kan gis kommunalt tilskudd til: 

1. Kjøp av fiskefartøy 

Søkeren må være oppført i fiskerimantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B. 
Fiskefartøy som skal nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret. Det kan gis 
tilskudd til kjøp av nytt eller brukte fiskefartøy. Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd 
inntil 25 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 200.000,-. Støtte til kjøp av eldre 
fartøy kan ytes dersom det er foretatt større ombygginger eller påkostninger i løpet av de siste 
3-5 årene eller at fartøyet fremstår som godt vedlikeholdt, rustet og tilpasset det fiske det skal 
driftes etter. Spesielt viktig er vurdering av framdriftsmaskineriets alder. Det kreves 
tilstandsrapport av nyere dato, ikke eldre enn 1 år. Ved kjøp av brukt fartøy kan det gis tilskudd 
inntil 15 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 100.000,-. 

Støtte til kjøp av fiskefartøy skal først og fremst bidra til at nødvendig krav til egenkapital blir 
oppfylt. 

2. Kjøp av fiskeredskaper/utstyr ol. 

Det kan gis tilskudd til fiskeredskaper, påbudt sikkerhetsutstyr eller annet obligatorisk utstyr 
som ikke er støtteberettiget i næringsfondet. Tilskudd inntil 20 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Slik støtte gis ikke til etablerte fiskere. 

3. Tilskudd til modernisering og effektivisering

Betydelige påkostninger/ombygging av fiskefartøy kan støttes dersom ombyggingen fører til et 
mer hensiktsmessig og moderne fiskefartøy. Tilskudd inntil 20 % av kostnadsoverslaget. 

4. Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon 

Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles anlegg. 
Det kan også gis støtte til drift av fellesanlegg som for eksempel drift av mottaksstasjon. En 
eventuell driftsstøtte skal medvirke til at driften vil være bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd 
til dette formål kan samfinansieres med andre offentlige støtteordninger. Maksimal 
driftsstøtte pr. år kr 50.000,-. 
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Saksopplysninger

Etter delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret den 28.06.07 og revidert av 
kommunestyret den 23.02.12 skal Miljø-, landbruks og utmarksutvalget gis myndighet til å 
avgjøre søknad om støtte fra kommunalt primærnæringsfond. Forvaltningen skal skje etter egne 
retningslinjer.

Det ble i MLU møte den 6. juni 2012 bedt om at retningslinjene for primærnæringsfondet skulle 
rulleres. Det ble ikke fremmet noen innspill på momenter som skulle inn i eller endres i 
retningslinjene, og foreslåtte endringer baseres på erfaringer fra utviklingstrender innen 
primærnæringene, tidligere tildelinger og saksbehandling av søknader. Retningslinjer for 
primærnæringsfondet ble sist rullert 2001. 

Det ble ved behandling av budsjett for 2012 i kommunestyremøte 15.12.2011 satt av 
kr.300 000,- til primærnæringsfondet. 

Følgende tabell sammenstiller bruk av primærnæringsfond i perioden 2009 – 2011. Det har i 
perioden vært tilsagn på tilsammen kr. 2 096 428,-. 

Det har i perioden kun vært en søknad fra reindrifta om midler, i 2011. Derfor er det ikke en 
egen oversikt over tilsagn til reindrifta. Det er ikke noen særbestemmelser for tilsagn til 
reindrifta eller utmarksnæringer i primærnæringsfondet. 
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Landbruk 2009 2010 2011
søkt tilsagn søkt tilsagn søkt tilsagn

Kjøp av gård 177 600 103 800 276 000 40 000 218886 204000
Kjøp av grunn 80 800
Kjøp av livdyr
Kjøp av melkekvoter 795 199 118 769 987 003 267 862
Nydyrking 154 697 42 240 345 400 161 600 6 400 6 400
Forsterking av kraftforsyning 75 425 14 260 122 000 37 200
Annet 92 000 11 580 88 000 30 000 150 000 50 000

1 375 721 290 649 1 696 403 499 462 497 286 297 600

Fiske 2009 2010 2011
søkt tilsagn søkt tilsagn søkt tilsagn

Kjøp av fiskefartøy 645 000 158 210 1 375 000 499 400 963 449 300 000
Kjøp av redskaper 156 229 10 157
Oppgradering fiskefartøy 98 680 40 950
Kjøp av fiskekvoter 151 600

1 051 509 209 317 1 375 000 499 400 963 449 300 000

2009 2010 2011
Tilsagn totalt, 
primærnæringsfond: 499 966 998 862 597 600
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Vurdering
Det er ikke kommet noen føringer på hva som ønskes endret i retningslinjene, og vurderingen er 
derfor foretatt etter erfaringer fra utviklingstrender innen primærnæringene, tidligere tildelinger 
og saksbehandling av søknader.

Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Formål

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i 
kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre 
tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i 
kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og 
sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.

Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes støtteordninger. Andre 
støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til 
primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med  målsettingen i 
strategisk næringsplan og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i 
næringsplanen og årsplan for næringsutvikling kommuneplanens samfunnsdel.

For å prioritere en større innsats rettet mot å bevare Tana som en jordbrukskommune skal 
primærnæringsfondets midler fordeles mellom jordbruk/reindrift 70 % og fiskeri 30 % av 
fondets beholdning ved årsskiftet.

Dette vil også være i tråd med det forhold innen verdiskapning som skjer mellom 
jordbruk/reindrift og fiskeri i Tana.

Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan 
ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført. 

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å 
behandle søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og 
økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el)

Primærnæringsfondet evalueres i sin helhet etter 3 år.

Merknad: 
Første setning ”Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes 
støtte ordninger..:” er noe misvisende i forhold til hvordan retningslinjene for øvrig er 
utformet. Flere av tiltakene det gis midler til fra primærnæringsfondet har andre
eksterne støtteordninger som det kan søkes midler fra (Sametinget, Innovasjon Norge 
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og Fylkeskommunen), som f eks; grøfting, tileggsnæringer innen jordbruk, kjøp av 
fiskebåt og videreutvikling/modernisering av mottaksanlegg. 

Fordeling mellom tilskudd til jordbruk/reindrift og fiskeri har vært tilnærmet 50 % de 
siste tre år. Skal fordelingen 70% / 30% vurderes fjernet?

Begrunnelse for endringsforslag:
Kommunen har ikke en strategisk næringsplan og årsplan for næringsutvikling, 
setningen bør derfor endres til å vise til kommuneplanens samfunnsdel eller tas ut.  

Utbetaling av tilskudd

Fristen for å gjennomføre tiltaket er 3 år regnet fra dato for første gangs delutbetaling. 
Tilbakebetaling og ubenyttede tilsagn tilbakeføres fondet.

Det kan delutbetales 75% av tilskuddet når prosjektet er dokumentert igangsatt. Resterende 
tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og godkjent av miljø- og næringsavdelingen
kommunen.

Ved eventuelle endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent 
kostnadsoverslag i tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til 
kostnadene.

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støttemottaker flytter ut av 
kommunen eller støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål 
enn forutsatt innen fem - 5 - år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å søke 
fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette tidsrom. Etter særskilt søknad vil utbetalt 
tilskudd bli vurdert ikke krevd tilbakebetalt dersom støttemottaker selger/overdrar gården for 
videre produksjon.

Forvaltning av fondet

Formannskapet Miljø-, landbruks og utmarksutvalget utgjør fondsstyret. Administrasjonen 
gis fullmakt til å avgjøre søknader hvor støttebeløpet er mindre enn kr. 20.000,-.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.

Retningslinjene kan bare endres av kommunestyret. Hvert år innen utgangen av februar skal 
det utarbeides en årsrapport om bruk av primærnæringsfondet til kommunestyret. Gjenpart av 
denne meldingen skal sendes fylkeskommunen sammen med en rapport om det øvrige 
næringsutviklingsarbeidet.

Begrunnelse for endringsforslag:
Foreslår at setningen ”Administrasjonen gis fullmakt…” tas ut. Det settes av 
begrensede midler til primærnæringsfondet. Tilsagn fra primærnæringsfondet er derfor 
på mindre beløp. Alle søknader har i de senere år vært fremmet for behandling i FSK. 
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Setningen ”Hvert år innen utgangen av februar…” og ut hele stykket tas ut. Den viser til 
det forhold at midlene til primærnæringsfondet en gang kom som øremerkede midler 
som skulle rapporteres til fylkeskommunen. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
Forøvrig må kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til: 

1. Nydyrking og grøfting/profilering oppdyrking av tidligere dyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 1500 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og 
gjødsel første år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært 
oppdyrket og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må 
opparbeides på nytt for å kunne høstes maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om 
arealtilskudd på arealet de siste 5 år. 

Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal. Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale 
av minst 10 års varighet.

Grøfting/profilering gjelder også leid areal hvor leieforholdet er regulert i skriftlig avtale av 
minst 10 års varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme 
gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

Begrunnelse for endringsforslag:
Kostnader for oppdyrking har steget siden retningslinjene ble skrevet. Andre kommuner 
i Finnmark som har primærnæringsfondsmidler har kr 1 500,- pr daa til nydyrking. 
Foreslår at beløp økes til kr 1500,-. 

Det kan søkes midler til grøfting fra bygdeutviklingsmidlene hos Fylkesmannen i 
Finnmark derfor foreslås at setningen om tilskudd til grøfting/profilering tas ut. 

Det er et stort behov for dyrkede arealer i nærhet til de store 
melkeproduksjonsdriftssenhetene i kommunen. Foreslår at begrensningen på 40 da 
økes til 100 da i en 5 års periode. 

�����	�



2. Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20% av kjøpesummen. Øvre grense 
settes til kr. 200.000,-.

B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. Øvre grense settes 
til kr. 200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til 
kr. 300.000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

Kommentar:

Det kan ikke søkes om andre tilskuddsmidler til kjøp av gård eller buskap. 
Det er gitt tilsagn fra primærnæringsfondet til de som bygger ny driftsbygning. Det står 
ikke noe i retningslinjene om dette, bør det tas med? Det kan søkes tilskudd til bygging 
av nye driftsbygninger fra Innovasjon Norge og Sametinget. 

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever 
større strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad. 

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, 
direktesalg og markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.

Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige 
virkemiddelapparat.

5. Kjøp av melkekvoter

Ved generasjonsskifte og/eller investering i ny eller utvidet driftsbygning vil det kunne 
innvilges tilskudd til kjøp av melkekvote. 

For å styrke mulighetene for maksimal melkeproduksjon pr. bruk vil det kunne innvilges 
tilskudd som en del av en samfinansiering for kjøp av melkekvoter. 

Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker:
1. De som ønsker å øke dagens kvote
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote. 

Tilskudd gis med inntil kr. 2,50 pr liter.
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Begrunnelse for endringsforslag:
Midlene i primærnæringsfondet har tidligere år i stor grad vært brukt til kjøp av statlige 
melkekvoter. Tilsagnene har vært i størrelsesorden kr 4000,- – 10 000,-. Foreslår at 
tilsagn til kjøp av melkekvoter kun gjelder ved generasjonsskifte, og for de som 
gjennomfører store investeringer i nye driftsbygninger. Kjøp av privat kvote vil ved en 
investering i driftsbygning sikre en bedre inntjening. 

Merknad: 
De statlige kvotene koster nå kr. 2,50,-/kg mot tidligere kr. 3,60,-/kg. 
Etter en omfattende kvotetildeling i senere år så har de fleste melkeprodusenter en 
kvote som er større enn de klarer å produsere. 

Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen 

Det kan gis kommunalt tilskudd til: 

1. Kjøp av fiskefartøy 

Søkeren må være oppført i fiskerimantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B. 
Fiskefartøy som skal nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret. Det kan gis 
tilskudd til kjøp av nytt eller brukte fiskefartøy. Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd 
inntil 25 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 200.000,-. Brukte fartøy bør ikke være 
eldre enn 10 år. Støtte til kjøp av eldre fartøy kan ytes dersom det er foretatt større 
ombygginger eller påkostninger i løpet av de siste 3-5 årene eller at fartøyet fremstår som godt 
vedlikeholdt, rustet og tilpasset det fiske det skal driftes etter. Spesielt viktig er vurdering av 
framdriftsmaskineriets alder. Det kreves tilstandsrapport av nyere dato, ikke eldre enn 1 år. 
Ved kjøp av brukt fartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kostnadsoverslaget, begrenset 
oppad til kr 100.000,-. 

Støtte til kjøp av fiskefartøy skal først og fremst bidra til at nødvendig krav til egenkapital blir 
oppfylt. 

Begrunnelse for endringsforslag:
De fleste brukte fartøyene som det søkes støtte til er eldre enn 15 år. Liten hensikt å ha 
en slik formulering om 10 år. Endres til 15 år eller omskrives helt der alder på fartøy 
ikke nevnes i det hele. Sametinget bruker 30 år som grense. 

2. Kjøp av fiskeredskaper/utstyr ol. 

Det kan gis tilskudd til fiskeredskaper, påbudt sikkerhetsutstyr eller annet obligatorisk utstyr 
som ikke er støtteberettiget i næringsfondet. Tilskudd inntil 20 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Slik støtte gis ikke til etablerte fiskere. 

3. Tilskudd til nyskaping/effektiviseringstiltak 
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3. Tilskudd til modernisering og effektivisering

Betydelige påkostninger/ombygging av fiskefartøy kan støttes dersom ombyggingen fører til et 
mer hensiktsmessig og moderne fiskefartøy. Tilskudd inntil 20 % av kostnadsoverslaget. 

4. Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon 

Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles anlegg 
etter målsettingene i strategisk næringsplan. Det kan også gis støtte til drift av fellesanlegg som 
for eksempel drift av mottaksstasjon. En eventuell driftsstøtte skal medvirke til at driften vil 
være bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd til dette formål kan samfinansieres med andre 
offentlige støtteordninger. Maksimal driftsstøtte pr. år kr 50.000,-. 
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Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Formål

Formålet med primærnæringsfondet er å skape en bærekraftig og lønnsom primærnæring i 
kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre 
tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i 
kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i 
primærnæringene skal prioriteres. 
Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det fra før ikke finnes støtteordninger. Andre 
støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til 
primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen i strategisk 
næringsplan og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i næringsplanen og årsplan for 
næringsutvikling.

For å prioritere en større innsats rettet mot å bevare Tana som en jordbrukskommune skal 
primærnæringsfondets midler fordeles mellom jordbruk/reindrift 70% og fiskeri 30% av fondets 
beholdning ved årsskiftet.
Dette vil også være i tråd med det forhold innen verdiskapning som skjer mellom jordbruk/reindrift og 
fiskeri i Tana.

Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan ikke gis 
tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført. 

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å behandle 
søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, 
forretningsplan el)

Primærnæringsfondet evalueres i sin helhet etter 3 år.

Utbetaling av tilskudd
Fristen for å gjennomføre tiltaket er 3 år regnet fra dato for første gangs delutbetaling. Tilbakebetaling 
og ubenyttede tilsagn tilbakeføres fondet.

Det kan delutbetales 75% av tilskuddet når prosjektet er dokumentert igangsatt. Resterende 
tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og godkjent av miljø- og næringsavdelingen.

Ved eventuelle endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent 
kostnadsoverslag i tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til kostnadene.

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støttemottaker flytter ut av 
kommunen eller støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål enn 
forutsatt innen fem - 5 - år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å søke fondet om 
tillatelse til salg eller bruksendring i dette tidsrom. Etter særskilt søknad vil utbetalt tilskudd bli vurdert 
ikke krevd tilbakebetalt dersom støttemottaker selger/overdrar gården for videre produksjon.

Forvaltning av fondet
Formannskapet utgjør fondsstyret. Administrasjonen gis fullmakt til å avgjøre søknader hvor
støttebeløpet er mindre enn kr. 20.000,-.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.

Retningslinjene kan bare endres av kommunestyret. Hvert år innen utgangen av februar skal det 
utarbeides en årsrapport om bruk av primærnæringsfondet til kommunestyret. Gjenpart av denne 
meldingen skal sendes fylkeskommunen sammen med en rapport om det øvrige 
næringsutviklingsarbeidet.
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Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis kommunalt tilskudd til: 

1. Nydyrking og grøfting/profilering av tidligere oppdyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med 800 kr. pr. da. Dette vil stort sett dekke utgifter til frø, kalk og gjødsel første 
år. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært oppdyrket 
og tidligere oppdyrket jord som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides på nytt for å 
kunne høstes maskinelt. 

Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal. Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale av 
minst 10 års varighet.

Grøfting/profilering gjelder også leid areal hvor leieforholdet er regulert i skriftlig avtale av minst 10 års 
varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking.

Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder 
drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 40 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

2. Etableringstilskudd v/ generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20% av kjøpesummen. Øvre grense settes 
til kr. 200.000,-.
B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr. 
200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til kr. 
300.000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever 
større strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60% av kostnad. 

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, direktesalg og 
markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.
Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30% av godkjent 
kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige 
virkemiddelapparat.

5. Kjøp av melkekvoter

For å styrke mulighetene for maksimal melkeproduksjon pr. bruk vil det kunne innvilges tilskudd som 
en del av en samfinansiering for kjøp av melkekvoter. Tilskuddet prioriteres slik til støttemottaker:
1. De som ønsker å øke dagens kvote.
2. De som ønsker å kjøpe ny kvote.

Tilskudd gis med inntil kr. 2,50 pr liter.
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Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen

Det kan gis kommunalt tilskudd til:

1. Kjøp av fiskefartøy

Søkeren må være oppført i fiskerimantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B. Fiskefartøy
som skal nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret.

Det kan gis tilskudd til kjøp av nytt eller brukte fiskefartøy. Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis 
tilskudd inntil 25 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 200.000,-. 

Brukte fartøy bør ikke være eldre enn 10 år. Støtte til kjøp av eldre fartøy kan ytes dersom det er 
foretatt større ombygginger eller påkostninger i løpet av de siste 3-5 årene eller at fartøyet fremstår 
som godt vedlikeholdt, rustet og tilpasset det fiske det skal driftes etter. Spesielt viktig er vurdering av 
framdriftsmaskineriets alder. Det kreves tilstandsrapport av nyere dato, ikke eldre enn 1 år. Ved kjøp 
av brukt fartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kostnadsoverslaget, begrenset oppad til kr 100.000,-.

Støtte til kjøp av fiskefartøy skal først og fremst bidra til at nødvendig krav til egenkapital blir oppfylt. 

2. Kjøp av fiskeredskaper/utstyr ol.

Det kan gis tilskudd til påbudt sikkerhetsutstyr eller annet obligatorisk utstyr som ikke er 
støtteberettiget i næringsfondet. Tilskudd inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag. Slik støtte gis ikke 
til etablerte fiskere.

3. Tilskudd til nyskaping/effektiviseringstiltak

Betydelige påkostninger/ombygging av fiskefartøy kan støttes dersom ombyggingen fører til et mer 
hensiktsmessig og moderne fiskefartøy. Tilskudd inntil 20 % av kostnadsoverslaget.

4. Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon

Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles anlegg etter 
målsettingene i strategisk næringsplan. Det kan også gis støtte til drift av fellesanlegg som for 
eksempel drift av mottaksstasjon. En eventuell driftsstøtte skal medvirke til at driften vil være 
bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd til dette formål kan samfinansieres med andre offentlige 
støtteordninger. Maksimal driftsstøtte pr. år kr 50.000,-. 

Vedtatt av Kommunestyret i 1998. Endret den 27.09.2001
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Q52

Arkivsaksnr: 2012/2227-3

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 52/2012 25.10.2012

Trafikkforholdene i forbindelse med scooterløype 1

Vedlegg
1 Kart

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Det vises til interpellasjon fra Tor Asle Varsi om trafikkforholdene opp Doaresluohkka i Sirma 
og påfølgende diskusjon om muligheter for å forbedre trafikkforholdene langs veien.

Den aktuelle veien går fra E6, opp gjennom boligområdet, deler seg og ender mot jordbruksvei 
og parkeringsplass/gammel søppelfylling.
Kommunestyret har tidligere bevilget femti tusen for å utvide parkeringsplassen, dette arbeidet 
har startet. Fefo har gitt tillatelse til denne utvidelsen under forutsetning at den kommunale 
veien inklusiv parkeringsplassen registreres med kommunen som grunneier. 
Videre nedover mot E6 krysser veien fire private eiendommer. For tre av disse er det tatt med i 
tinglysningen: Fri grunn til offentlig vei forbeholdes. Ifølge jordskifteprotokollen skulle veien 
planlegges av Finnmark landbruksselskap etter regler som gjelder for jordbruksveier.
Veien ble finansiert av Tana kommune og bygget av privat entreprenør.

Vurdering
Dersom det skal gjøres noe med denne veien må det først erverves grunn fra de private 
grunneierne. Et slikt grunnerverv vil måtte ta tid og koste mye. Betingelsen om fri grunn til 
offentlig vei må betraktes som oppfylt da veien ble bygget. Eventuell erverv for å gjøre veien 
bredere eller anlegg gang og sykkelvei må betraktes som en ny sak.
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Utvidelse av parkeringsplassen ved veienden er under utførelse. Dette arbeidet vil 
forhåpentligvis gjøre at det ikke parkeres langs veien slik det har vært gjort tidligere. 
Parkeringsforholdene ved flere av løypene i kommen er også vanskelige. Tilsvarende krav om 
utbedring av vei- og parkeringsforhold ved starten av de andre løypene vil sannsynligvis komme 
etter hvert.
Saken legges fram for Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget for diskusjon om hva som 
eventuelt skal skje i denne saken.
Rådmannen vil anbefale at det ikke iverksettes tiltak med utvidelse av veien eller lignende. Vi 
må se om den pågående utvidelsen av parkeringsplassen gir den ønskede effekten. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K23

Arkivsaksnr: 2011/1695-29

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 53/2012 25.10.2012

10/48 - pålegg om opprydding.

Rådmannens forslag til vedtak
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget gir rådmannen fullmakt til å utstede pålegg til Hjalmar 
Hansen om opprydding av haug med tremateriale og div. andre gjenstander på eiendom gbnr. 
10/48 i Båteng med bakgrunn i rapport av 04.01.2012. 
Det skal i pålegget forhåndsvarsles om at dersom ikke kommunen har mottatt dokumentasjon på
oppryddingen innen angitte frist, vil kommunen vurdere å ilegge Hansen en tvangsmulkt på
12 000 kr. Tvangsmulkten påløper inntil kravet i pålegget er oppfylt. Rådmannen gis med dette
fullmakt til å fatte vedtak om tvangsmulkt etter beløp satt av MLU på 12 000 kr.

Begrunnelse:
Det er gjennom rapport fra befaring av 04.01.2012 påvist at Hjalmar Hansen har en ulovlig
fylling ved eiendom gbnr. 10/48 i Båteng. Forsøplingen er i strid med forurensningsloven (lov
om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6) § 7, som oppstiller en plikt til
å unngå forurensning og § 28, som oppstiller et forbud mot forsøpling.
Ansvarlig, Hjalmar Hansen, inngikk i møte med kommunen den 12.04.12. avtale om 
opprydding/fjerning av haug med tremateriale og andre div. gjenstander ved lokalitet 3. Hansen 
var selv med og konstruerte avtalen og fikk tilstrekkelig tid til å gjøre noe med saken. Hansen 
har ikke overholdt avtalen innenfor fristen. Det fremgikk etter kontroll ved befaring av 
eiendommen den 04.10.12.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Biras-, eanadoallo- ja meahcástanlávdegoddi addá ráđđealbmái doaimmahanválddi sáddet 
čorgengáibádusa Hjalmar Hansenii, mas gáibiduvvo ahte fiellolátna ja iešguđetge eará biergasat 
opmodagas gbnr, 10/48 Fanasgiettis čorgejuvvojit. Vuođđun dása lea raporta, mii lea čállon 
04.01.2012. 
Čorgengáibádusas galgá ovdalgihtii dieđihuvvot ahte jus gielda ii leat ožžon duođaštusa das ahte 
lea čorgejuvvon namuhuvvon áigemeari sisa, de gielda árvvoštallá bákkuin sáhkohit Hansena 
12 000 kruvnnuin. Bággosáhkku lea fámus dassážii go gáibádusat čorgengáibádusas leat 
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ollašuvvon. Dákko bokte addo ráđđealbmái doaimmahanváldi dahkat mearrádusa bákkuin 
sáhkohit dainna supmiin maid BEM lea mearridan galgá leat 12 000 kruvnnu. 

Vuođustus:
Raportta bokte mii lea čállon 04.01.2012 geahčadeami vuođul, čájehuvvo ahte Hjalmar 
Hansenis lea  lobihis ruskabáiki opmodagas gbnr. 10/48 Fanasgiettis. Nuoskkideapmi rihkku 
nuoskkidanlága (láhka gáhttet nuoskkideami vuostá ja ruskkaid ektui, fápmui bidjon 
njukčamánu 13. beaivve 1981 nr. 6) § 7, mii geatnegahttá geatnegasvuođa eastadit 
nuoskkideami ja § 28, mii geatnegahttá nuoskkidangildosa. Ovddasvástideaddji, Hjalmar 
Hansen, šiehtadii gielddain čoahkkimis 12.04.12 čorget/jávkadit fiellolána ja eará biergasiid mat 
ledje 3. sajis opmodagas. Hansen lei ieš mielde hábmemis šiehtadusa ja oaččui buori áiggi 
čoavdit ášši. Hansen ii leat doallan šiehtadusa áigemeari siskkobealde. Dát bođii ovdan 
opmodaga dárkkisteamis 04.10.12.

Saksopplysninger
Saken gjelder haug med tremateriale og div. andre gjenstander ved såkalte lokalitet 3, i henhold 
til vedlagte rapport av 04.01.2012, definert som en fylling. Fyllingen inneholder en god del 
impregnert trevirke som utgjør en fare for forurensning til grunn. Kommunen har vurdert i 
samme rapport at fyllingen med ulike typer avfall ut fra dens plassering, art, funksjonsdyktighet 
og utseende fremtrer som kassert og er dermed avfall etter forurensningslovens § 27. Hjalmar 
Hansen har ikke tillatelse til å ha en fylling på eiendommen og fyllingen er dermed ulovlig.
Forsøplingen er i strid med forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og om avfall av 
13. mars 1981 nr. 6)§ 7, som oppstiller en plikt til å unngå forurensning og § 28 som oppstiller 
et forbud mot forsøpling.
Oppryddingsplikten følger av samme lovs § 28 tredje ledd:

”Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.”
og tiltaksplikten følger av § 7 annet ledd:

”Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal 
den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen 
inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige 
plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av 
tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til 
de skader og ulemper som skal unngås.”.

I møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12. kom partene til enighet og 
gjorde en muntlig avtale om sortering og opprydding av haugen med tremateriale og div. andre 
gjenstander ved såkalte lokalitet 3 på gbnr. 10/48. Av referat av 18.04.12 fra møtet fremkommer 
det at kommunens representant har forklart Hansen at materialet må sorteres og stables ryddig 
opp fra bakken. Hansen ble i møtet spurt om hva han mener er rimelig frist for å få ryddet opp i 
denne haugen. Kommunen og Hansen ble da enige om at rimelig frist for dette var innen neste 
snefall høsten 2012. I forhåndsvarsel om pålegg om opprydding på eiendom 10/48 i Båteng, 
brev av 17.04.2012, ble fristen for sortering/fjerning av haugen av tremateriale og div. andre 
gjenstander satt til innen den 01.10.12.

Fordi det var gjort en avtale mellom kommunen og Hjalmar Hansen om opprydding av denne 
haugen med tremateriale og div. andre gjenstander, ble dette pålegget ikke tatt med i 
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behandlingen av pålegg om opprydding på samme eiendom i forrige MLU saksnr. 38/2012.
Kommunen hadde grunn til å tro at det ville skje en opprydding som avtalt.

Kommunen sendte, i brev av 01.10.12, melding om befaring til Hjalmar Hansen. Formålet med 
befaringen var å kontrollere at Hansen hadde fulgt opp ovennevnte avtale.

På bakgrunn av befaring (se referat av 05.10.12.) kan rådmannen konstatere at Hjalmar Hansen 
ikke har fulgt opp avtalen som ble inngått.

Vurdering
Avtalen som ble gjort i møte den 12.04.12. ble gjort i enighet med Hjalmar Hansen. Det 
kommer frem av referatet at kommunen har presisert at materialet må sorteres og stables ryddig 
opp fra bakken. Forhåndsvarsel om pålegg om opprydding har presisert fristen for denne 
oppryddingen. Fristen ble satt på bakgrunn av hva Hansen selv mente var rimelig frist for 
oppryddingen.

Rådmannen mener Hansen har fått god anledning til å rydde opp i haugen med tremateriale og 
div. andre gjenstander uten å gå veien om pålegg og eventuell tvangsmulkt. Hansen har dermed
ikke noe grunnlag for ikke å følge opp en avtale han selv har vært med på å konstruere.

Som det kommer frem av endelig rapport fra befaring av 04.01.2012 stammer gjenstandene i 
haugen fra så langt tilbake som fra 1970-tallet. Haugen med tremateriale og div. andre 
gjenstander fremstiller fortsatt en fare for forurensning fordi den inneholder impregnert trevirke, 
og er dermed et klart brudd på forurensningslovens §§ 7 og 28.

Handlingsalternativer i videre oppfølging av saken:
Et pålegg skal også inneholde informasjon om hva følgene er dersom fristene i pålegget
oversittes. Dersom pålegget oversittes har kommunen 2 muligheter:

≠ Kommunen som forurensningsmyndighet kan selv iverksette opprydding på eiendom
10/48 med hjemmel i forurensningslovens § 74. Utgiftene for dette kan kreves dekket av
den ansvarlige for forurensning /forsøpling med hjemmel i forurensningslovens § 75.

Forurensningslovens utgangspunkt er at den ansvarlige selv skal treffe tiltak mot
ulovlige forurensninger og at den ansvarlige også skal ha plikt til å rydde opp i sitt avfall.
§ 74 blir gjerne brukt i situasjoner hvor den ansvarlige ikke etterkommer pålegg etter § 7
fjerde ledd eller § 37 første og annet ledd, dersom saken haster og et pålegg vil forsinke
gjennomføringen, eller dersom det er uvisst hvem den ansvarlige er.

Vurdering: Rådmannen vurderer at det ut i fra sakens art ikke er snakk om akutt
forurensning og at det derfor ikke haster all den tid det ikke er snakk om store mengder 
utslipp. Faren for noe forurensning er likevel tilstedeværende og et brudd på 
forurensningsloven. Det legges her stor vekt på et ønske om at forurenser selv skal treffe
tiltak med opprydding. Rådmannen vurderer derfor at denne løsningen ikke er passende i
dette tilfellet.

≠ Kommunen som forurensningsmyndighet kan ilegge tvangsmulkt ved forhold i strid med
loven jf. forurensningslovens § 73.

Tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsbeløp som påløper når fristen for å 
gjennomføre vedtaket er oversittet, eller som en løpende mulkt med et beløp som påløper
per dag, uke eller måned etter at fristen for retting er utløpt.
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Det er også mulig å kombinere de to tvangsmulktformene. For eksempel ved at det først
fastsettes en engangsmulkt, som så går over til en løpende mulkt dersom fristen for
engangsmulkten overskrides.

Engangsmulkt er enklest å fastsette og administrere, og er klart best egnet når det er
særlig viktig at det settes press bak gjennomføringen av et tiltak innen en frist. Klima- og
forurensningsdirektoratet (Kliff) anbefaler at engangsmulkt anvendes i sin veileder for
forurensningsmyndigheten TA 2758 (2011) ”Bruk av tvangsmulkt”1.

En løpende mulkt kan være mer fleksibel, men krever mer administrasjon og oppfølging
fra myndighetens side. Den bør kreves inn med korte tidsintervaller, og
tilsynsmyndigheten må etablere rutiner for å revurdere løpende tvangsmulkt som har løpt
en tid, slik at den ikke løper så lenge at beløpet blir urimelig stort i forhold til
tiltaket/plikten. Man kan også endre form fra løpende tvangsmulkt til engangsmulkt
underveis dersom dette fremstår mer hensiktsmessig.

Et vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak der reglene i forvaltningsloven om
saksbehandling kommer til anvendelse. Vedtak om tvangsmulkt kan påklages til
Fylkesmannen. Det er skattemyndighetene som krever inn tvangsmulkten. Innkreving av
mulkt skjer på anmodning fra den som har ilagt gebyret. Tvangsmulkten tilfaller staten.

Formålet med en tvangsmulkt er at den ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en
økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsatt. Tvangsmulkt bør
brukes når det etter forurensningsmyndighetens skjønn er viktig og nødvendig å bruke et
ekstra pressmiddel for å få gjennomført de kravene som er brutt. Tvangsmulkt er ikke
straff, og det skal alltid være mulig for den ansvarlige å unngå tvangsmulkten.
Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt om den ansvarlige innretter seg etter pålegget
slik at han ikke må betale. Bruk av tvangsmulkt fritar ikke den ansvarlige fra plikten til å
gjennomføre det aktuelle kravet. Tvangsmulkt er heller ikke til hinder for at den
ansvarlige blir politianmeldt for overtredelsen hvis saken er alvorlig nok til det.

Vurdering: Når det gjelder valget mellom løpende mulkt og engangsmulkt, så vil
rådmannen anbefale engangsmulkt. Dette fordi den er enklere å administrere og høyst
sannsynlig vil ha en større virkning i forhold til å kunne oppnå lovlig tilstand i dette
tilfellet.

Rådmannen mener det i denne fasen er nødvendig med en økonomisk motivasjon for at Hjalmar 
Hansen skal etterkomme et pålegg. Den økonomiske motivasjonen i form av en engangsmulkt 
blir i så tilfelle forhåndsvarslet i pålegget.

Tvangsmulktens størrelse:
Tvangsmulktens størrelse vil måtte bero på en skjønnsmessig helhetsvurdering i det enkelte
                                               

1 Link til Klima- og forurensningsdirektoratets veileder ”Bruk av tvangsmulkt”:
http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2011/Februar/Bruk-av-tvangsmulkt/
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tilfellet av hva som er et rimelig tvangsmulktbeløp. Tvangsmulkten bør være så stor at den
eliminerer de fordeler som den ansvarlige kan ha av en overtredelse. Den må overfor den
ansvarlige utgjøre et reelt oppfyllelsespress med et rimelig økonomisk påslag. Det skal ikke
lønne seg å betale mulkten og fortsette som før uten å gjennomføre det aktuelle kravet. Den
nedre grense for tvangsmulkten vil være det en sparer på ikke å etterkomme kravet. Mulkten må
samtidig ikke være så stor at den får urimelig utslag i forhold til viktigheten av det kravet som
skal gjennomføres. I en helhetsvurdering vil det være rom for å ta hensyn til alvorligheten i den
konkrete saken og hvor viktig det er å få gjennomført tiltaket. I forhold til hva som regnes som
et rimelig tvangsmulktbeløp vil det også kunne tas hensyn til den ansvarliges økonomiske
situasjon.

Vurdering:
På bakgrunn av de opplysninger rådmannen har i saken og som utgangspunkt i vurderingen av
tvangsmulktens størrelse har rådmannen gjort et grovt anslag over hva det vil koste for den
ansvarlige å utføre oppryddingen:
Tiltak Pris Stk. Sum (NOK)
Tilhengerlass med 
avfall til ØFAS2

350,- stk 10 3 500,-

Transportkostnader 3,90,-
(bil)+0,70(tilhenger)

4,60,- pr. km (50 mil)
3

2 300,-4

Totalsum 5 800,-

5 800 kr. er altså det ansvarlig forurenser kommer til å spare på ikke å etterfølge et pålegg, og er 
dermed tvangsmulktens nedre grense.

Saksbehandler har forhørt seg med andre kommuner om deres erfaring med fastsetting av
tvangsmulkt. Alta kommune er en kommune som har politisk vedtatte prosedyrer for fastsetting
av tvangsmulkt. I denne aktuelle sak ville den falle inn under Alta kommunes størrelse på 
foretak 1 og alvorlighetsgrad 3. I deres system vil rammen på tvangsmulkten beløpe seg til kr. 
30 000.

Rådmannen vurderer tvangsmulktens nedre grense på kr. 5 800 til å være et rimelig beløp. For at 
det ikke skal lønne seg å betale tvangsmulkten og fortsette som før uten å gjennomføre kravet, 
så mener rådmannen det vil være rimelig å tilføye 6 200 kr til tvangsmulktens str. Rådmannen 
legger stor vekt på viktigheten av at den ansvarlige selv utfører oppryddingen, og mener en 
tvangsmulkt på 12 000 kr ikke til være urimelig i forhold den konkrete saken. Rådmannen 
mener den totale summen på 12 000 kr vil gi et reelt oppfyllelsespress.

Konklusjon:
På bakgrunn av vurderinger ovenfor anbefaler rådmannen at ansvarlig, Hjalmar Hansen,
pålegges opprydding av haugen med tremateriale og div. andre gjenstander på eiendom 10/48 i 

                                               

2 Pris hentet fra ØFAS’s hjemmeside: http://www.ofas.no/asp/default.asp?ID=288&show=6&sel=75
3 Avstand fra Båteng til Gassanjárgá er 25 km.
4 Basert på satser etter statens regulativ for tjenestereiser.
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Båteng og at det i denne varsles en tvangsmulkt på 12 000 kr dersom pålegget ikke etterkommes
innen angitte frist.
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Deanu gielda – Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Referanse Dato

2011/1695-28 05.10.2012

Rapport fra befaring 04.10.2012 - Kontroll av avtalt opprydding på eiendom 
gnbr. 10/48

Tid og sted: Ved gbnr. 10/48 i Båteng den 04.10.12, kl. 09:40-10:15.
Til stede:
Svein Ottar Helander – Avdelingsleder ved Utviklingsavdelingen i Tana kommune
Ida Martine S. Nilsen – Miljøkonsulent i Tana kommune
Hjalmar Hansen – forpakter av eiendom 10/48 i Båteng

Bakgrunn
I møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12 inngikk partene en muntlig 
avtale om sortering og opprydding av haugen med trematerialer og div. andre gjenstander ved det 
nordøstlige hjørnet av jordet på gbnr. 10/48. Av referat av 18.04.12 fra møtet fremkommer det at 
Nilsen har forklart Hansen at materialet må sorteres og stables ryddig opp fra bakken. Hansen ble 
i møtet spurt om hva han mener er rimelig frist for å få ryddet opp i denne haugen. Kommunen 
og Hansen ble da enige om at rimelig frist for dette var innen neste snefall høsten 2012. Det
fremkommer av referatet at kommunen vil redigere fristen for dette i redigert forhåndsvarsel om 
pålegg om opprydding.

I forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng (red.), brev av 
17.04.2012, ble fristen for sortering/fjerning av haugen av tremateriale og div. andre gjenstander 
satt til innen den 01.10.12.

Kommunen sendte, i brev av 01.10.12, melding om befaring til Hjalmar Hansen. Formålet med 
befaringen var å kontrollere at Hansen hadde fulgt opp ovennevnte avtale.

Befaringen
Sammenlignet med bilder fra befaringen den 08.11.11. kunne kommunen ikke se at Hjalmar 
Hansen hadde fulgt opp avtalen gjort i møte den 12.04.12. innenfor den angitte fristen 01.10.12. 
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Bilder fra befaring den 08.11.11. Fotograf: Bjørnar Andersen
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Bilder fra befaring den 01.10.12. Fotograf: Svein Ottar Helander
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Nilsen viser Hansen bilder tatt fra befaringen den 08.11.11. og viser til avtalen mellom Hansen 
og kommunen. Nilsen forteller Hansen at hun ikke kan se at Hansen har gjort noe med haugen ut 
i fra bildet fra befaringen den 08.11.11.
På spørsmål om hvorfor Hansen ikke hadde ryddet opp, hevdet Hansen at han hadde tatt vare på 
det brukbare materialet som nå ligger lagret i det gule bygget på eiendommen. Hansen forteller 
også at han har fjernet datamaskinen som kommunen hevder er farlig avfall fra haugen. Hansen 
hevder han hadde tenkt å sage opp det ubrukbare materialet og frakte det vekk men at det ene 
dekket på tilhengeren har punktert. Hansen referer da til en tilhenger som står ved haugen.
Nilsen påpeker at det er bra at datamaskinen er fjernet, men at hun ikke er enig i at Hansen har 
gjort slik det var avtalt om sortering og opprydding av haugen med tremateriale og div. andre 
gjenstander. Nilsen forteller at hun høyst kan se at det er fjernet 5-8 stk planker som lå oppå 
restene av et tak.
Hansen forteller at det taket skal gjenbrukes. Helander hevder overfor Hansen at taket har toppen 
2 uker igjen så vil det være helt ubrukelig og at det egentlig slik det ligger nå allerede er 
ubrukelig.

Hansen konkluderer med at han er uenig i avtalens innhold og at han bare skulle fjerne brukbart 
trevirke.

Det konstateres at Hjalmar Hansen ikke har etterlevd avtalen om å rydde trematerialene.
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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

Hjalmar Hansen
Båteng
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/1695 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 18.04.2012

Referat fra møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12.

Tid og sted: 12.04.2012, kl. 13:00-14:00, ved Tana Rådhus.
Til stede:
Hjalmar Hansen – forpakter av eiendom 10/48 i Båteng
Svein Ottar Helander – Avdelingsleder ved Utviklingsavdelingen i Tana kommune
Ida Martine S. Nilsen – Miljøkonsulent i Tana kommune

Møtets innhold

Svein Ottar Helander referer til sist sendte brev om forhåndsvarsel om pålegg om opprydding. 
Hjalmar Hansen informerer om at han ikke har sett dette brevet før. Hansen blir dermed bedt om 
å lese gjennom brevet. 

Hansen gir fra starten av møtet uttrykk for at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene gitt i 
endelig rapport av forholdene på gården, og at kommunen opptrer urimelig i denne saken. 
Hansen uttrykker også at han føler seg utpekt av kommunen på urimelig grunnlag. Hjalmar 
Hansen hevder det ikke er påvist forurensning eller avrenning under befaring.

Helander går gjennom bildene kommunen har fra eiendom 10/48, tatt under befaringen den 08.11 
11 etter anviste lokaliteter i endelig rapport av 04.01.12, med Hansen. 

Lokalitet 1: Hansen er enig i fjerning av glavahaug, men er uenig i beskrivelse av tremateriale 
som søppel og ubrukelig trevirke. Hansen opplyser at alt trevirke ved lokalitet 1 skal gjenbrukes 
og at noe av det skal brukes til å opprette ny dør til låven.

Lokalitet 2: Hansen opplyser at gjenstandene ved denne lokaliteten er gårdens løsøre og er av 
verdi for han. Hansen er sterkt uenig i at dette er avfall og akter ikke å fjerne disse gjenstandene.

Lokalitet 3: Hansen er sterkt uenig i definisjonen av haugen med tremateriale og div. andre 
gjenstander som avfall og/eller fylling. Nilsen bemerker at det i haugen av tremateriale befinner 
seg impregnerte tremateriale og at dette er av forurensende art. Hansen sier han er klar over dette 
og opplyser om at han har planer om å sortere og rydde opp i denne haugen. Hansen blir spurt 
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hva han mener er rimelig frist for å få ryddet opp i denne haugen. Kommunen og Hansen blir 
enige om at rimelig frist for dette er innen neste snefall høsten 2012. Nilsen forklarer Hansen at 
materialet må sorteres og stables ryddig opp fra bakken. Kommunen vil redigere denne fristen i 
redigert forhåndsvarsel om pålegg om opprydding. 
Når det gjelder haugen med brostein og leca-blokker opplyser Hansen om at disse skal gis til 
hans datter til bruk i en grunnmur og at det ligger slik nå for å støtte opp skråningen. Nilsen 
opplyser Hansen om at grunnen til at haugen er definert som avfall er nettopp på grunn av 
gjenstandenes plassering, og at brosteinen og leca-blokkene burde vært stablet og plassert 
hensiktsmessig og ryddig opp fra bakken.

Lokalitet 4: Hansen er sterkt uenig i kommunens vurdering av bilene som ubrukelige og hevder 
han de fleste bilene enda er i bruk og at de som ikke er i bruk blir brukt som delebiler (Hansen 
plukker deler fra disse bilene). Under befaring ble det tatt stikk-kontroll av 3 bilvrak, hvor det ble 
funnet rester av olje, frostvæske og batterier. Hansen hevder kommunen under befaring tok 
kontroll fra en bil som han nettopp hadde fylt med bensin for å starte den, men at resten av bilene 
ikke står lagret med flytende væske i seg. Helander viser til bildet kommunen har fra befaringen 
den 08.11.11 av et bilbatteri stående uforsvarlig lagret. Dette knytter Hansen til samme hendelse 
hvor han har benyttet seg av batteriet for å få start på bilen. Hansen opplyser at dette batteriet er 
nå fjernet.

På spørsmål fra Nilsen om Hansen føler han har fått uttalt seg i sin sak gjennom møtet med 
kommunen bekrefter Hansen at han har fått uttalt seg mer i dybden.

Hansen etterlyser forhåndsvarselet, endelig rapport og fremtidige skriv oversendt på samisk. 
Kommunen skal følge opp etterspørselen.

Med seg fra møtet får Hansen endelig rapport fra befaring av eiendom 10/48 av 04.01.2012, 
forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av 13.03.2012 og utskrift av alle bilder kommunen har 
fra befaring den 08.11.11.

Kommunen vil på bakgrunn av samtalen med Hjalmar Hansen forme en ny redigert versjon av 
forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av 13.03.2012 som blir sendt til Hansen rekommandert 
så snart det står ferdig.

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder Ida Martine S. Nilsen

Miljøkonsulent

Kopi til:
Laila I. Blindseth Hansen Båteng 9845 TANA
Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavd. Damsveien 1 9815 VADSØ
Lensmannen i Tana Pb. 127 9846 TANA
Ellen M. B. Hansen Ørneveien 42 9015 TROMSØ
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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

Hjalmar Hansen
Båteng
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/1695 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 17.04.2012

Vedlegg: 
≠ Bilder fra befaring 08.11.11
≠ Endelig rapport fra befaring av eiendom 10/48 
≠ Forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng
≠ Referat fra møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12

Forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng (red.)

Det ble avholdt et møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12. Møtet kom i 
stand på grunnlag av en henvendelse pr. telefon fra kommunen til Hjalmar Hansen. I møtet ble 
det enighet om en utvidet frist for opprydding av haugen av tremateriale og andre gjenstander 
ved lokalitet 3. I møtet tilkjennega Hansen at han ikke hadde mottatt og lest forhåndsvarsel om 
pålegg om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng av 13.03.12. På bakgrunn av disse 
opplysningene har Tana kommune redigert forhåndsvarselet om pålegg om opprydding av 
eiendom 10/48 i Båteng, av 13.03.12. Forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av eiendom 
10/48 i Båteng (red.) er dermed nå endelig og gjeldende versjon:

Ved befaring den 08.11.11 har kommunen avdekket flere ulovlige fyllinger med ulike typer og
mengder avfall spredt over flere lokaliteter på din eiendom 10/48 over et område på ca. 990 m²,
viser til vedlagte rapport og kart.
Forsøplingen er i strid med forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og om avfall av
13. mars 1981 nr. 6) § 7, som oppstiller en plikt til å unngå forurensning og § 28, som oppstiller
et forbud mot forsøpling.

Kommunen viser til oppryddingsplikten som følger av § 28 tredje ledd:
” Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.”

og tiltaksplikten som følger av § 7 annet ledd:
 ”Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal

den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen
inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den
ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen
eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig
forhold til de skader og ulemper som skal unngås.”.
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Oppryddingen skal være utført i henhold til vedlagt rapport (Endelig rapport fra befaring av 
eiendom 10/48 i Båteng) av 04.01.12. Avfallet skal leveres til godkjent
avfallsmottak, og eventuelt farlig avfall skal leveres til mottak for farlig avfall. Godkjent
avfallsmottak er Øst-Finnmark Avfallsselskap Ans (ØFAS) for ikke-farlig avfall, batterier, 
EEavfall og skrapjern. Nærmeste godkjente avfallsmottak for fjerning av bilvrak er Varanger Bil
Demontering AS i Varangerbotn. For eventuelle kjøretøyer som fortsatt er i aktiv bruk må det
leveres skriftlig dokumentasjon til kommunen om dette. Gyldig dokumentasjon er en skriftlig
bekreftelse fra Statens Vegvesen på at bilen/bilene fortsatt er i aktiv bruk.

Når du har gjennomført oppryddingen skal du sende oss en skriftlig bekreftelse på dette med
≠ kvitteringer for at du har levert avfall til godkjent avfallsmottak
≠ kvittering på at du har levert bilvrak til godkjent avfallsmottak
≠ skriftlig bekreftelse fra Statens Vegvesen på biler som fortsatt er i aktiv bruk

innen den 06.07.2012.

Unntaket fra denne fristen og anføringer i vedlagt rapport av 04.01.12. gjelder avtale gjort i møte 
deg den 12.04.12 om sortering/fjerning av haugen av tremateriale og div. andre gjenstander ved 
lokalitet 3. Fristen for dette er satt som avtalt før neste snefall høsten 2012, innen den 01.10.12.
Gjeldende haug av tremateriale og div. andre gjenstander ved lokalitet 3 er beskrivelset i vedlagt 
rapport av 04.01.12. og er i tillegg merket spesielt i vedlagte bilder fra befaring 08.11.11.

Dersom det ikke er mottatt dokumentasjon innen de angitte frister på at oppryddingen er
gjennomført og at avfallet er sluttdisponert på en godkjent måte, vil kommunen pålegge deg
opprydding i medhold av forurensningslovens § 7 fjerde ledd.

Jamføre forvaltningslovens § 16 har du anledning til å uttale deg i saken. Tana kommune har 
tilfredsstilt din rett til å uttale deg ved å holde møte med deg den 12.04.12, samt fått en 
bekreftelse på dette i møtet på direkte spørsmål om du føler du har fått uttalt deg i saken.

Vedlegg: 
≠ Bilder fra befaring 08.11.11
≠ Endelig rapport fra befaring av eiendom 10/48 
≠ Forhåndsvarsel om pålegg om opprydding av eiendom 10/48 i Båteng
≠ Referat fra møte mellom Tana kommune og Hjalmar Hansen den 12.04.12

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder Ida Martine S. Nilsen

Miljøkonsulent

Kopi til:
Laila I. Blindseth Hansen Båteng 9845 TANA
Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavd. Damsveien 1 9815 VADSØ
Lensmannen i Tana Pb. 127 9846 TANA
Ellen M. B. Hansen Ørneveien 42 9015 TROMSØ
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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

Hjalmar Hansen
Båteng
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/1695 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 04.01.2012

Endelig rapport fra befaring av eiendom 10/48

Den 08.11.11 fra ca. 10:00-11:30 befarte Tana kommune eiendom 10/48. Til stede på befaringen 
var Anne Smeland og Bjørnar Andersen fra Tana kommune, og Hjalmar Hansen som er beboer 
på eiendommen. Hjalmar Hansens døtre Ellen M. B. Hansen og Laila I. Blindseth som står 
oppført som grunneiere av eiendom 10/48 ble informert om befaringen.
Saken gjelder et mulig brudd på forurensningsloven på eiendom 10/48 som kommunen ble gjort 
oppmerksom på gjennom media. Etter forurensningsloven § 28 er det forbudt å forsøple. Den sier 
at:

”Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende 
eller være til skade eller ulempe for miljøet.”

I den forbindelse har kommunen etter forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 § 48 ansvar for 
å føre tilsyn med håndteringen av avfall. For å føre tilsyn har kommunen med hjemmel i § 50 i 
forurensningsloven rett til gransking, og har med dette rett til uhindret adgang til eiendom der 
forurensning kan oppstå eller har oppstått. Kommunen så det som nødvendig, for dens gjøremål 
etter loven, i denne saken å gjøre en befaring med hjemmel i forurensningsloven § 50. 
Kommunen presiserer at alle vurderinger som gjøres gjennom rapporten er med utgangspunkt i 
Forurensningsloven. Henvisninger til Naturmangfoldloven benyttes som en øvrig begrunnelse.

Definering og omfang av forsøpling:
Kommunen har vurdert eiendommen etter 4 lokaliteter som den ser som særdeles viktig. 
Lokalitetene 1, 2, 3 og 4 finnes opptegnet i vedlagt kart.
Alle bilder i rapporten er fra befaringen av eiendom 10/48, utført den 08.11.11.

Lokalitet 1:
Ved lokalitet 1 registrerte kommunen en god del bygningsavfall. Bygningsavfallet bestod av 
delvis flere større bygningsdeler støttet opp mot hverandre stående på bar mark langsmed både 
kortsiden og langsiden av et gult bygg på eiendommen. Blandet inn i dette fant kommunen 
plastfilm, rester av gulvbelegg og Leca-blokker. I tillegg var det noen mindre biter 
bygningsavfall som lå spredt utover samt en haug med Glava delvis dekket av gulvbelegg.
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Haug med Glava dekket til. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune. Eksempel på bygningsavfall. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune.

Hansen kunne informere om at deler av bygningsmaterialene stammer fra ”Calliid lagadus” som 
Ole Anders Varsi fikk rivningstillatelse for den 21.10.2010 av kommunen. I forbindelse med 
avfallshåndteringen i denne saken ble det godkjent av kommunen at brukbare materialer ble 
levert til privatperson for gjenbruk (sak 2010/1735). Dette innebærer altså ikke spesialavfall og 
ubrukelige byggematerialer som skulle leveres til godkjent avfallsmottak. Privatpersonen i dette 
tilfellet var altså Hjalmar Hansen.
Kommunen ble opplyst om at deler av avfallet ved lokalitet 1 er satt igjen på familiegården av 
andre medlemmer.

Vurdering:
≠ Avfallet står på bar bakke. Det er ikke separert, sortert og lagt opp ryddig. Kommunen tolker det 

dermed slik at avfallet ikke er håndtert på en måte som tilsier at dette er materiell til gjenbruk. 
Kommunen klassifiserer byggemateriellet som avfall etter forurensningsloven § 27.

≠ Glava som ligger tildekket i en haug er ikke lagret og tatt hånd om korrekt og er dermed i 
ubrukelig tilstand. Haugen med Glava og gulvbelegget som delvis tildekker dette defineres som 
avfall etter forurensningsloven § 27.

≠ Avfallet er å anse som skjemmende. Det er begrenset med innsyn til området, men noe av avfallet 
er synlig for forbipasserende på E6.

≠ Kommunen kunne ikke se at noe av avfallet var nedgravd.

Lokalitet 2:
Lokalitet 2 gjelder en fylling fra 70-80 tallet. Ved denne lokaliteten registrerte kommunen 3 
bilvrak, 3 scootervrak samt annet metallskrot tilfeldig plassert i en skråning. 2 av bilvrakene 
består kun av karosseriet (metallet). 
Hansen opplyser om at kjøretøyene har vært ute av bruk i ca. 40 år. Bilene har vært lagret i 
tilsvarende lang tid, men deler fra bilene tas ikke i bruk.
Det som betegnes som annet metallskrot bestod i div. jernskrap, gjerdenetting og staur samt 
tomme oljefat.

Eksempelbilde fra lokalitet 2. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune.
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Vurdering:
≠ Bilvrakene kan være miljøsanert, men det hersker usikkerhet rundt dette. Panseret var rustet fast 

så det ble derfor ikke sjekket for oljerester osv. Det vil si at prosessen med forringing allerede er 
begynt. Dersom kjøretøyene hadde vært miljøsanert, samt stilt opp slik at de ikke forringes over 
tid, kan forurensningsfaren begrenses. Kommunen legger vekt på § 9 føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven når den vurderer at bilvrakene kan virke forurensende på miljøet. Faktorer 
som vrakenes plassering, som da er tilfeldig, og at de ikke er oppbevart på en forsvarlig måte 
forsterker kommunens vurdering av at de kan være av forurensende art. På bakgrunn av 
bilvrakenes høye alder og lange lagringstid er det sannsynlig å tro at forringelsen allerede er 
begynt. Kommunen anser bilvrakene som avfall etter § 27 i forurensningsloven.

≠ Avfallet er å anse for å være av skjemmende art, men det er begrenset innsyn til området.
≠ Avfallet som består av annet metallskrot er av kommunen å anse som inert. At avfallet er inert vil 

si at det ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. Avfallet 
ligger likevel spredt og er ikke forsvarlig eller ryddig lagret. Alle gjenstandene var nedrustet. 
Kommunen vurderer metallskrotet ut fra dens plassering, art, funksjonsdyktighet og utseende at 
det fremtrer som kassert og er med dette definert som avfall. Kommunen anser metallskrotet for å 
være avfall etter § 27 i forurensningsloven.

≠ Helhetsinntrykket av lokalitet 2 er at det bærer preg av å være en fylling. Hjalmar Hansen har ikke 
tillatelse til å ha en fylling på denne eiendommen og fyllingen er dermed ulovlig.

Lokalitet 3:
Lokalitet 3 gjelder en fylling med ulike typer avfall i utkanten av et jorde. Ved denne lokaliteten 
ble det registrert store mengder trevirke (rivningsavfall). Blant dette trevirke kunne kommunen se 
at det var store mengder impregnert trevirke. 

Haugen med trevirket og annet. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune.

Blandet med dette trevirket, som kommunen kunne se med det blotte øye, fantes det EE-avfall 
som PC og kjøleskap, lysarmaturer, isolasjonsmateriale av typen Glava, en gammel ovn, 
stålkomponenter, plastkomponenter og et teppe. I utkanten av denne fyllingen står det 2 tomme 
oljefat.
Hansen opplyser om at gjenstandene har vært der i alt fra 30 år til dags dato, og at 
rivningsavfallet stammer fra egen eiendom.
Ved siden av ligger det en haug med mursteins- og Leca-blokker som ser ut som fyllmasse.

Mursteins- og Leca-blokker. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune.
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Vurdering:
1. Avfallet er skjemmende, men det er begrenset innsyn til området. Deler av fyllingen er 

derimot synlig fra E6. Avstand fra begynnelsen av jordet til E6 er målt å være ca. 76 m. 
2. Måten gjenstandene i fyllingen på lokalitet 3 er plassert gjør at kommunen ikke fikk inntrykk 

av at de blir tatt vare på for gjenbruk. 
Kommunen vurderer altså at fyllingen med ulike typer avfall ut fra dens plassering, art, 
funksjonsdyktighet og utseende fremtrer som kassert og er med dette definert som avfall etter 
forurensningsloven § 27. Herav begrunnes betegnelsen fylling. Hjalmar Hansen har ikke 
tillatelse til å ha en fylling på denne eiendommen og fyllingen er dermed ulovlig

3. Haugen med fyllmasse som ligger ved siden av fyllingen bærer også preg av å ha blitt dumpet 
på stedet og gir ingen inntrykk av å være tatt vare på for gjenbruk. Det skiller seg i tillegg ut 
fra naturen og er å anse som skjemmende da det kan være synlig for forbipasserende på E6.
Slik mursteins- og Leca-blokkene ligger nå kan de sees på som kasserte. Kommunen anser 
derfor fyllmassen for å være avfall etter forurensningsloven § 27 av skjemmende art.

Lokalitet 4:
Ved lokalitet 4 registrerte kommunen 17 bilvrak og 3 scootervrak, inkludert oppstillinger av flere 
biler og campingvogner. Det stod også registrerte biler blandet med avfallet. Alt stod spredt 
utover et område på anslagsvis 630 m². Det ble foretatt stikk-kontroll av 3 bilvrak, hvor det ble 
funnet rester av olje, frostvæske og batterier.

Eksempelbilder fra lokalitet 4. Foto: Bjørnar Andersen, Tana kommune.

Det ble observert EE-avfall lagret inne i bilvrakene, bl.a. lysarmatur.
Andre ting som ble registrert plassert mellom bilvrakene var bilbatterier, dekk, metallbokser, 
tomme oljekanner, en landbruksmaskin og annet jernskrap støttet opp mot bilvrakene og rundt 
dem.
Hjalmar Hansen kunne opplyse kommunen om at kjøretøyene har vært ute av bruk i alt fra 5-30 
år (det varierte) og at de har vært lagret på tomten i tilsvarende mange år. Deler fra bilene tas fra 
bilene, samt metallet fra dem, for å gjenbrukes.

Vurdering:
≠ Ut fra hvordan samlingen med biler fremstår er det klart at dette er gjenstander som har stått 

veldig lenge, de fleste fungerer ikke og har allerede blitt utsatt for forringelse og slitasje uten at 
det er iverksatt tiltak for å motvirke dette. Plassen fremstår i tillegg som rotete og skjemmende. 
Kommunen vurderer på bakgrunn av dette derfor at bilene og gjenstandene rundt ut fra deres 
plassering, art, funksjonsdyktighet og utseende fremstår som kasserte. Kommunen anser dermed 
det for å være avfall etter forurensningsloven § 27.

≠ Fordi det på dette lageret av kasserte biler plukkes deler (og metall) fra og skrus på bilene, vil det 
kunne være å anse som et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Det følger da av 
avfallsforskriften kap. 4 at slik virksomhet skal ha tillatelse, og som et minimum drives i henhold 
til minimumskravene i vedlegg 1 til dette kapittelet. Hjalmar Hansen har ikke tillatelse til å drive 
et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. 
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≠ Kommunen vurderer at bilene utgjør en forurensningsfare da de ikke er miljøsanerte.
≠ EE-avfallet inne i bilvrakene er ikke forsvarlig lagret og kan med tid utgjøre en forurensningsfare.
≠ Bilbatteriene utgjør en stor forurensningsfare.

Ansvarsforhold:
Hansen informerte kommunen under befaringen om at deler av bygningsmaterialet stammer fra 
”Čálliid lágádus” som Ole Anders Varsi fikk rivningstillatelse for den 21.10.2010. Her kommer 
det klart frem i dokumenter fra sak 2010/1735 som omhandler rivningssaken at brukbare 
materialer ble levert til privatperson for gjenbruk og Hjalmar Hansens navn er ført som den som 
overtok trevirket. Hansen er dermed å anse som ansvarlig for trevirket fra ”Čálliid lágádus” som 
befinner seg på eiendommen.

Kommunen ble opplyst om at dette er en familiegård og at deler av avfallet som befinner seg på 
eiendommen er satt igjen av andre familiemedlemmer. Det viser seg også i avfallets alder at 
denne etterlatingen, tømmingen og oppbevaringen av avfall har pågått over lengre tid. Enkelte 
gjenstander har stått på eiendommen i 30-40 år. 
Grunneierne av eiendom 10/48 er Ellen B. Hansen og Laila I. Blindseth, men de bor ikke på 
eiendommen selv. Det er Hjalmar Hansen som er beboer på eiendommen.
På spørsmål under befaringen om hvem som var ansvarlig for avfallet svarte Hansen at det var
han selv. Kommunen vurderer det også til at Hjalmar Hansen som er bosatt på eiendommen er 
ansvarlig for avfallet. Hjalmar Hansen er nemlig den som hovedsakelig står for etterlatingen, 
tømmingen og oppbevaringen av avfall i strid med forurensningsloven § 28. Når det gjelder 
gjenstander som ikke er Hjalmar Hansens uttrykte han stor kjennskap til at gjenstandene var blitt 
etterlatt for oppbevaring. Med dette vurderer kommunen det dit hen at Hjalmar Hansen har vært 
klar over og tillatt forsøplingen, noe som betyr at Hjalmar Hansen kan stilles ansvarlig etter 
forurensningsloven § 7 plikt til å unngå forurensning. 

Resipientforhold og interessekonflikter:
Eiendommen 10/48 grenser til resipienten Njuorggánjohka. Det viser seg at avfall fra både 
lokalitet 2 og 3 ligger i dagen og i relativ nærhet til Njuorggánjohka. I tillegg ligger avfallet i en 
skråning som gradvis heller ned mot Njuorggánjohka. Hvis bilvrakene ved lokalitet 2 ikke er 
miljøsanert kan det ha lekket miljøgifter, noe som kan føre til sigevannsproblemer. Det samme 
gjelder gjenstander fra lokalitet 3 som også utgjør en mulig forurensningsfare. Avrenning av 
helse- og miljøfarlige kjemikalier kan medføre forurensning av grunnvann og vassdrag. Når 
helse- og miljøfarlige stoffer spres til grunnvann og vassdrag, kan de gjøre store skader lokalt 
(for eksempel ved å forringe drikkevannskvaliteten) og kan også tas opp i næringskjedene. En 
miljøsanering kan også forhindre at kjøretøyene ikke forringes over tid, og dermed begrense 
forurensningsfaren.
På grunn av avfallets størrelse og mulige risiko for forurensningsfare av alvorlig art, legger 
kommunen § 9 føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven til grunn. 

Kommunen registrerte en mulig interessekonflikt da eiendom ligger i relativ nærhet til E6. Selv 
om eiendommen ligger med noe begrenset innsyn, var det likevel klart at noe kunne sees av 
forbipasserende på E6. Det kommunen legger mest vekt på i denne interessekonflikten er at E6 er 
en europavei. Dette betyr at avfallet ikke bare i hovedsak er skjemmende for naboer. E6 forbi 
Båteng er en velbrukt kjørerute av tilreisende turister. Dermed øker antallet av interessenter som 
kan oppleve det synlige avfallet som skjemmende.
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Kommunen gjør oppmerksom på at et forhåndsvarsel om pålegg om opprydding vil komme ved 
et senere tidspunkt. Forhåndsvarselet inneholder eventuelle tiltak som må settes i gang på 
bakgrunn av vurderingene som er gjort i rapporten.

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder Ida Martine S. Nilsen

Miljøkonsulent

Kopi til:
Ellen M. B. Hansen Båteng 9845 TANA
Laila I. Blindseth Hansen Ørneveien 42 9015 TROMSØ
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-48

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 54/2012 25.10.2012

Referatsaker/Orienteringer - MLU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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