
1

Frode Gundersen

Fra: Frode Gundersen
Sendt: 6. november 2012 16:24
Til: Tana kommunestyre
Kopi: Frans Eriksen
Emne: KST 081112 - VS: Tilleggsuttalelser til kommuneplanens handlingsdel 2013-2016
Vedlegg: Revidert saksfremlegg kst 08.11.2012 - to nye høringsuttalelser.doc

 
 

Fra: Frans Eriksen 
Sendt: 6. november 2012 14:35 
Til: Frode Gundersen 
Emne: Tilleggsuttalelser til kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 

Merk at administrasjonen tilrår at innspill til tiltak fra Reinbeitedistrikt 9 tas inn som C-tiltak i 
handlingsdelen. 
  
Uttalelser som ikke ble i utsendt saksfremlegg til kommunestyremøtet 8. november 
  
Uttalelse/innspill Hensynstaken/kommentarer

  
Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš 

  

Deler bekymringen for synkende folketall. 
Påpeker viktigheten av å styrke distriktene og 
opprettholde skole og barnehagetilbud i 
distriktene. Bygdene viktig for bla. 
matproduksjon, kulturlandskap, kultur og 
språk, videreforedlingsarbeidsplasser.  
De minner om planens målsetting om at 
primærnæringene skal sikres og styrkes i 
kommunen for bla. å sikre forutsigbarhet og 
utvikling. 
  

Innspillene fra reinbeitedistrikt 9 ble dessverre 
ikke registrert i kommunens sak/arkivsystem 
selv om det var sendt innen høringsfristen 
25/10. Høringsuttalelsen ble mottatt av 
saksbehandler 6.11. Det gjør at 
administrasjonen ikke har hatt tid til å vurdere 
innspillene fra reinbeitedistrikt 9 mer 
inngående enn det som fremkommer her.  

Reinbeitedistrikt 9 ønsker et eget 
innsatsområde ”Reindrift” på linje med 
”jordbruk” og foreslår en mer utfyllende 
SOFT/SWOT-analyse som omfatter reindrift. 
De kommer også med forslag til innhold i 
SOFT/SWOTanalysen og til hovedmål for 
innsatsområdet. 
  
Reindriften savner også hjelp og veiledning fra 
kommunen lik det landbruket har.  
  
  
  
  
  
  
  
Under innsatsområdet ”reindrift” foreslås det 
følgende tiltak: 

  

I dag er ”reindrift” plassert under 
innsatsområdet ”Styrke bygdene”. For å 
synliggjøre ”reindriften” mer kan det opprettes 
et eget innsatsområde tilsvarende ”landbruk”. 
Inntil det foreligger politiske signaler på det, 
så foreslår administrasjonen at ”reindrift” 
forblir under ”Styrke bygdene” som i dag. 
  
Administrasjonen ser det som ønskelig at 
reinbeitedistriktets forslag til målsettinger og 
SOFT/SWOT analyse for reindriften blir 
gjenstand for uttalelse/høring før det tas inn i 
kommuneplanen. Tiltakene kan imidlertid tas 
inn som minst C-tiltak ”vil-vente-med”, og det 
tilrår administrasjonen. Politikerne og 
aktørene har så muligheter til prioritere opp 
tiltakene ved nåværende politisk behandling 
eller ved senere rullering. 

Etablere hjelp og veiledningsordning særlig Det er et tiltak som må vurderes og utredes 
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rettet mot nyetablerere (tilsvarende som for 
landbruk). 

nærmere bla. mht. behov, kostnader, 
organisering og finansiering. Forslag: Tas inn 
som nytt C-tiltak. 

Kompetanseheving i kommunens 
administrasjon om reindrift som næring. 

Reinbeitedistrikt 9 foreslår det som et 
supplement/alternativ til kommunalt 
”reindriftskontor”. Forslag: Tas inn som nytt 
C-tiltak. 

Utviklingsprosjekt med fokus på utvikling av 
småskala matproduksjon og produktutvikling 
med biprodukter av rein. 

Kan tilknyttes prosjektideen ”Matkommunen 
Tana” som står som tiltak C – tiltak som en vil 
vente med å gjennomføre under 
innsatsområdet ”Landbruk”. At reindriften 
ønsker et slikt prosjekt og vil være med 
styrker grunnlaget for ideen slik at tiltaket bør 
kunne løftes opp til et tiltak som bør 
gjennomføres neste fire år når man kan skaffe 
ressurser til det (B-tiltak). Forslag: Tas inn 
som nytt C-tiltak. 
  

Prosjekt med synliggjøring av reindriftas 
verdiskapning og arealbehov, for å skape 
mer forståelse og forebygge konflikt. 
  

Både dette tiltaket og kompetansehevende 
tiltak for administrasjonen kan være relevant i 
forhold til rullering av kommuneplanens 
arealdel. Men reindriftens behov kan også tas 
hensyn på andre måter, bla. gjennom selve 
medvirkningsprosessen. Forslag: Tas inn som 
nytt C-tiltak 

Prosjekt med fokus på kvinnens plass i 
næringen. 

Forslag: Tas inn som nytt C-tiltak 

Få etablert nye offentlige arbeidsplasser 
innen forskning, forvaltning og 
administrasjon av reindrift. 

Forslag: Tas inn som nytt C-tiltak 

Jobbe videre med etablering av nasjonalt 
ressurs-senter for reindrift i Tana. 

Forslag: Tas inn som nytt C-tiltak 

    
  
Finnmarkseiendommen (datert 1/11/12 etter 
høringsfristen) 
  

  

  
Boligbygging 
Vi vil her minne om at kommunen bør søke 
unngått at viktige landbruksområder punkteres. 
Videre bør kommunen ha i mente at det 
eventuelt må bygges ny veg frem til tomt for ny
bolig. 
  

  
Momentene tas inn i forbindelse med rullering 
av kommuneplanens arealdel. 

Fritidsbebyggelse 
Den store utfordringen i dag er at fritids-
interessene krever tilrettelagt infrastruktur - veg 
og strøm, men også vann og avløp (til 
resipient). 
  

  
Innspill tas med inn i forbindelse med 
rullering av kommuneplanens arealdel. 

Det er på FeFo-grunn registrert et omfattende 
antall gammebygg og hytter uten 
festekontrakt, herunder laksehytter i elvedalen 
og for sjølaksefisket. Disse vil nå 

  
Det er kommunen som plan- og 
bygningsmyndighet som fatter vedtak etter 
plan- og bygningsloven. Uttalelsen fra FeFo 
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komme til behandling i samsvar med FeFos 
retningslinjer for eksisterende kontraktsløse 
byggverk i utmark, vedtatt av styret den 
20.06.2012, jf. vedlegg. 
Retningslinjene er lagt ut på www.FeFo.no 

tas til orientering.  
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Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 

 

Vedlegg 

1 Høringsutkast - 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. 

 
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: 

 



 
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. 

 

 

Høringsuttalelser: 

 

Det er innkommet to høringsuttalelser som ikke ble med i saksfremlegget som ble utsendt til 

kommunestyremøtet 8. november 2012. Det er uttalelser fra Finnmarkseiendommen og 

reinbeitedistrikt 9 Čorgaš. Uttalelsen fra FeFo kom etter høringsfristen, mens uttalelsen fra 

reinbeitedistrikt 9 ikke er registrert hos kommunen. Uttalelsene fra disse fremkommer helt til 

slutt i dokumentet og ettersendt kommunestyret pr. epost. 

 

 

Uttalelse/innspill Hensynstaken/kommentarer 

  

Tana Norsk-Finsk forening 

 

 Ønsker at den finske kulturen blir mer 

synliggjort enn i dag. Da vises det til 

kommunens målsetting om at ”Tana styrkes 

som kommune med vekst, mangfold og 

utvikling innen kulturlivet” og at kommunen 

skal ”arbeide for å synliggjøre at kommunen er 

trekulturell/flerkulturell” 

 

 

1. Skilting på finsk innenfor kommunens 

grenser 

”Tana kommune har igangsatt prosessen med å få 

vedtatt alle bygdenavn i kommunen på de tre 



språkene samisk, kvensk og norsk.  

 

Navnene ble oversendt til stedsnavntjenestene for 

foreløpig tilråding i hht. Lov om stadnamn i 

desember 2010, men så langt er det kun den 

kvenske stedsnavntjenesten som har besvart 

henvendelsen.  

 

Dersom kvenske navn blir vedtatt, er Statens 

vegvesen pliktig til å sette opp nye skilt med nye 

navn på de stedene det tidligere har stått skilt (eks. 

Boftsa og Rustefjelbma).  

 

Tana kommune vil arbeide for at så mange bygder 

som mulig får skilt med stedsnavnet på alle 

språkformene som blir vedtatt.” 

 

I tillegg kan kommunen, om det er ønskelig, ta 

initiativ til å få finske navn på kommuneskiltene 

langs hovedveinettet.  

 

Det er dette som administrasjonen betrakter som 

mest realistisk å få til mht. skilting på finsk. 

 

2. Eget kontor for turistinformasjonen Turistinformasjon står nå som A-tiltak 8 under 

næringsutvikling. Et alternativ til eget kontor for 

turistinformasjonen er å innlede et samarbeid med 

Destinasjon Varanger om drift av 

turistinformasjon. Dette er allerede omtalt i 

kommuneplanen som et C-tiltak. Eget turistkontor 

alene eller i samarbeid med Destinasjon Varanger 

er hovedsakelig et spørsmål om økonomi og som 

må prioriteres politisk. 

 

3. At finsk språk og kultur kommer på 

dagsordenen i kulturskolens program 

Kulturskolen forhold seg til elevgruppen og 

lærerne som de til enhver tid har rådighet. Dersom 

kulturskolen får henvendelse fra foreldre til minst 

åtte barn som ønsker å gå i en gruppe med finsk 

som undervisningsspråk, vil kulturskolen strekke 

seg langt for å få det til gjennom å få tak i en lærer 

med rett kompetanse. I dag er det kun 2 språkvalg 

norsk og samisk på vårt søknadsskjema. 

Kulturskolen kan vurdere å ta inn finsk på 

søknadsskjemaet. 

  

Statens vegvesen 

 

 

I forslaget er blant annet utarbeidelse av 

detaljregulering for gang- og sykkelveg på 

strekningen Tana bru til Skiippagurra nevnt 

som et tiltak som må gjennomføres i perioden 

2013 til 2016. Vegavdelingen jobber med å få 

strekningen inn i Nasjonal transportplan (NTP) 

for perioden 2014 til 2023. Foreløpig ligger 

strekningen inne i siste halvdel av perioden. 

Det vil si at per i dag så vil prosjektet tidligst 

får midler til bygging i perioden 2018 til 2023. 

 



Når det gjelder strekningen E6/E75 fra 

Samelandsbrua til Tana bru så står det i kapittel 

4.3.5 at det er nødvendig å oppgradere 

strekningen for at vogntog på opptil 25,25 

meter skal kunne kjøre på den. Dette stemmer 

ikke helt. Vegen er godkjent for vogntog på 

opptil 25,25 meter. 

Oppgradering av strekningen er likevel aktuelt, 

men det blir sannsynligvis ikke midler til 

arbeidet før tidligst i siste halvdel av NTP-

perioden 

Tiltaket foreslås tatt ut av handlingsdelen. 

 

I forslag til handlingsplan er også følgende 

tiltak nevnt i kapittel 4.3.5: 

o Bru over Tanaelva ved Hillagurra-Nourgam 

o Bru over Tanaelva i Nedre-Tana, inkludert 

forbindelse Hamningberg til Syltefjord 

(Kystveien) 

Ingen av disse to tiltakene er per i dag inne i 

forslag til NTP for perioden 2014 til 2023. 

 

  

Finnmark fylkeskommune  

    

    Vedrørende 4.3.3 og 4.3.5: 

 

    Finnmark fylkeskommune har ansvaret for 

fylkesvegene i Finnmark. Fylkeskommunen 

forholder seg til Regional samferdselsplan med 

tilhørende Handlingsprogram for fylkesveger 

når det kommer til prioriteringer på drift, 

vedlikehold og investeringer på 

fylkesvegnettet. Handlingsprogrammet rulleres 

årlig. 

 

Tas til orientering. 

Finnmark fylkeskommune forholder seg til 

dagens rutestruktur og infrastruktur. Ved 

anbudsutlysning i 2016 vil strukturen kunne bli 

noe endret. 

 

Tas til orientering. 

Finnmark fylkeskommune prioriterer ikke en 

utredning av en ambulanse -/småflyplass i 

Tana. 

Tas til orientering. 

  

 

 Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 

 

 

Innspill til planen: 

 

 

    Park eller lignende i sentrum.  

Grøntområde med banker, statue, fontene 

eller lekestativer. 

 

Vurderes i arbeidet med Detaljregulering for 

Tana bru sentrum som det er vedtatt oppstart 

av. 

   Paintballbane på grusbanen. 
Painballbane er noe ungdommen i Tana 

ønsker.  

Denne paintballbanen kan hjelpe ”KID” 

ungdomsrute med å få flere brukere.  

Ungdommen i Tana vil også bli mer aktive 

Vurderes i arbeidet med Detaljregulering for 

Tana bru sentrum som det er vedtatt oppstart 

av. 



og sosiale. Grusbanen i Tana brukes ikke nå 

til noen ting, derfor mener ungdomsrådet at 

dette er en perfekt plass å ha paintballbane 

på. Bo-lysten kan også bli økt på runn av 

denne fantastiske aktiviteten. Detter også noe 

ikke alle kommuner har, vi mener at paintball 

kan være like viktig som fortball og andre 

sporter. 

Kostnad kan bli opptil kr. 200.000,-. 

 

 Alpinheis og alpinlag ved Tana bru Må utfordre idrettsrådet/ idrettslag til å starte 

et alpinlag som kan jobbe sammen med 

kommunen om oppgradering av alpinanlegget. 

Det forutsettes at et alpinlag er på plass før det 

gås videre med arbeidet. 

 

Bedre skøyte- og ishockeytilbud Må utfordre idrettsrådet/idrettslag til å starte et 

skøytelag ta ansvar for skøytebanen ved 

Giellavealgu mánáidgárdi. Kommunen har 

ikke kapasitet til å opparbeide og vedlikeholde 

en skøytebane. Da må det være en 

innendørsbane, og et idrettslag må ta initiativ 

til lokalisering og søknad om spillemidler. 

 

 

Uttalelser som ikke ble i utsendt saksfremlegg til kommunestyremøtet 8. 

november 

 

Uttalelse/innspill Hensynstaken/kommentarer 

 

Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš 

 

Deler bekymringen for synkende folketall. 

Påpeker viktigheten av å styrke distriktene og 

opprettholde skole og barnehagetilbud i 

distriktene. Bygdene viktig for bla. 

matproduksjon, kulturlandskap, kultur og 

språk, videreforedlingsarbeidsplasser.  

De minner om planens målsetting om at 

primærnæringene skal sikres og styrkes i 

kommunen for bla. å sikre forutsigbarhet og 

utvikling. 

 

Innspillene fra reinbeitedistrikt 9 ble dessverre 

ikke registrert i kommunens sak/arkivsystem 

selv om det var sendt innen høringsfristen 

25/10. Høringsuttalelsen ble mottatt av 

saksbehandler 6.11. Det gjør at 

administrasjonen ikke har hatt tid til å vurdere 

innspillene fra reinbeitedistrikt 9 mer 

inngående enn det som fremkommer her.  

Reinbeitedistrikt 9 ønsker et eget 

innsatsområde ”Reindrift” på linje med 

”jordbruk” og foreslår en mer utfyllende 

SOFT/SWOT-analyse som omfatter reindrift. 

De kommer også med forslag til innhold i 

SOFT/SWOTanalysen og til hovedmål for 

innsatsområdet. 

 

Reindriften savner også hjelp og veiledning fra 

kommunen lik det landbruket har.  

 

 

I dag er ”reindrift” plassert under 

innsatsområdet ”Styrke bygdene”. For å 

synliggjøre ”reindriften” mer kan det opprettes 

et eget innsatsområde tilsvarende ”landbruk”. 

Inntil det foreligger politiske signaler på det, 

så foreslår administrasjonen at ”reindrift” 

forblir under ”Styrke bygdene” som i dag. 

 

Administrasjonen ser det som ønskelig at 

reinbeitedistriktets forslag til målsettinger og 

SOFT/SWOT analyse for reindriften blir 



 

 

 

 

 

Under innsatsområdet ”reindrift” foreslås det 

følgende tiltak: 

 

gjenstand for uttalelse/høring før det tas inn i 

kommuneplanen. Tiltakene kan imidlertid tas 

inn som minst C-tiltak ”vil-vente-med”, og det 

tilrår administrasjonen. Politikerne og 

aktørene har så muligheter til prioritere opp 

tiltakene ved nåværende politisk behandling 

eller ved senere rullering. 

Etablere hjelp og veiledningsordning særlig 

rettet mot nyetablerere (tilsvarende som for 

landbruk). 

Det er et tiltak som må vurderes og utredes 

nærmere bla. mht. behov, kostnader, 

organisering og finansiering. Forslag: Tas inn 

som nytt C-tiltak. 
Kompetanseheving i kommunens 

administrasjon om reindrift som næring. 
Reinbeitedistrikt 9 foreslår det som et 

supplement/alternativ til kommunalt 

”reindriftskontor”. Forslag: Tas inn som nytt 

C-tiltak. 
Utviklingsprosjekt med fokus på utvikling av 

småskala matproduksjon og produktutvikling 

med biprodukter av rein. 

Kan tilknyttes prosjektideen ”Matkommunen 

Tana” som står som tiltak C – tiltak som en vil 

vente med å gjennomføre under 

innsatsområdet ”Landbruk”. At reindriften 

ønsker et slikt prosjekt og vil være med 

styrker grunnlaget for ideen slik at tiltaket bør 

kunne løftes opp til et tiltak som bør 

gjennomføres neste fire år når man kan skaffe 

ressurser til det (B-tiltak). Forslag: Tas inn 

som nytt C-tiltak. 

 

Prosjekt med synliggjøring av reindriftas 

verdiskapning og arealbehov, for å skape 

mer forståelse og forebygge konflikt. 
 

Både dette tiltaket og kompetansehevende 

tiltak for administrasjonen kan være relevant i 

forhold til rullering av kommuneplanens 

arealdel. Men reindriftens behov kan også tas 

hensyn på andre måter, bla. gjennom selve 

medvirkningsprosessen. Forslag: Tas inn som 

nytt C-tiltak 

Prosjekt med fokus på kvinnens plass i 

næringen. 

Forslag: Tas inn som nytt C-tiltak 

Få etablert nye offentlige arbeidsplasser 

innen forskning, forvaltning og 

administrasjon av reindrift. 

Forslag: Tas inn som nytt C-tiltak 

Jobbe videre med etablering av nasjonalt 

ressurs-senter for reindrift i Tana. 

Forslag: Tas inn som nytt C-tiltak 

  

 

Finnmarkseiendommen (datert 1/11/12 etter 

høringsfristen) 

 

 

 

Boligbygging 

Vi vil her minne om at kommunen bør søke 

unngått at viktige landbruksområder punkteres. 

Videre bør kommunen ha i mente at det 

eventuelt må bygges ny veg frem til tomt for ny 

bolig. 

 

 

Momentene tas inn i forbindelse med rullering 

av kommuneplanens arealdel. 



Fritidsbebyggelse 

Den store utfordringen i dag er at fritids-

interessene krever tilrettelagt infrastruktur - veg 

og strøm, men også vann og avløp (til 

resipient). 

 

 

Innspill tas med inn i forbindelse med 

rullering av kommuneplanens arealdel. 

Det er på FeFo-grunn registrert et omfattende 

antall gammebygg og hytter uten 

festekontrakt, herunder laksehytter i elvedalen 

og for sjølaksefisket. Disse vil nå 

komme til behandling i samsvar med FeFos 

retningslinjer for eksisterende kontraktsløse 

byggverk i utmark, vedtatt av styret den 

20.06.2012, jf. vedlegg. 

Retningslinjene er lagt ut på www.FeFo.no 

 

Det er kommunen som plan- og 

bygningsmyndighet som fatter vedtak etter 

plan- og bygningsloven. Uttalelsen fra FeFo 

tas til orientering.  

  

 


