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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 16/2013 Godkjenning av innkalling
PS 17/2013 Godkjenning av saksliste

PS 18/2013 Godkjenning av protokoll fra 07.02.2013
PS 19/2013 Klage - Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 2/3, 

2/7 og 3/2 i Levajok.
2008/75

PS 20/2013 Klage på vedtak - avslag på søknad om fradeling fra 
gbnr. 13/14 i Vestre Seida.

2013/292

PS 21/2013 Ny klagebehandling - Klage på kommunens vedtak i 
sak 118/2012, Torgrim Olsen og Kirsti Joks, 
gjenoppføring av gamme i Gahpatjohka.

2011/897

PS 22/2013 12/1 - søknad om fradeling til landbruksformål 2010/2148
PS 23/2013 Søknad om tomt til selveierleiligheter i F/K 4,Tana 

bru
2013/145

PS 24/2013 Utvikling av ØFAS konsernet - strategiplan 2013/516

PS 25/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013 2013/326
PS 26/2013 Eiermelding for Tana kommune 2013. Utkast 2012/2499

PS 27/2013 Bolyst prosjekt i Tana 2013/320
PS 28/2013 Søknad om tilskudd til etablering av dressurbane 2012/2506

PS 29/2013 Referatsaker / Orienteringer - FSK 2013/96
RS 11/2013 Varsel om oppstart og utkast til planprogram 2013/344

RS 12/2013 Klage fra Fylkesmannen i Finnmark på Tana 
kommunes vedtak om tillatelse  til gjenoppføring av 
nedfalt gamme ved Njárgajávri i Tana kommune -
anmodning om oppnevning av settefylkesmann

2011/2295

RS 13/2013 Settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven 2011/2295
RS 14/2013 Foreløpig svar i forvaltningssak 2011/2295

RS 15/2013 Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i 
kommunene i 2013

2013/390

RS 16/2013 Søknad om tilskudd - Lysthuset 2013/108
RS 17/2013 3. kaffekok i Austertana - VM snøkiting 2013 2012/2745

RS 18/2013 Søknad om økonomisk støtte - VAKE 2013 2012/2935
RS 19/2013 Søknad om sponsing av idrettsesong 2013 2013/389
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PS 16/2013 Godkjenning av innkalling

PS 17/2013 Godkjenning av saksliste

PS 18/2013 Godkjenning av protokoll fra 07.02.2013



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 2/7

Arkivsaksnr: 2008/75-36

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 19/2013 07.03.2013

Klage - Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 2/3, 2/7 og 3/2 i Levajok.

Vedlegg
1 Eiendommen g/b nr 2/3 og 7 samt g/b nr 3/2 - Klage over administrativt vedtak 05.11.12

Rådmannens forslag til vedtak

Klages tas ikke til følge. Vedtak om konsesjon opprettholdes og krav om dekning av juridisk 
bistand etter forvaltningslovens § 36 avvises følgelig. 

Begrunnelse:
Det er ikke fremlagt opplysninger i klagen som kan begrunne omgjøring av vedtaket.

Klagen med saksdokumenter oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse. 

Saksopplysninger

Med hjemmel i delegasjonsreglementet ble det fattet et administrativt vedtak om å gi konsesjon på erverv 
av eiendommen gbnr 2/3, 2/7 og 3/2 i Levajok datert 05.11.2012. Vedtaket lyder:

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.03 § 2 m.v. og i henhold til gjeldende forskrifter gis 
Odd Edvard Svegaard, fødselsnr. 111159 43741 med dette konsesjon for erverv av fast eiendom 
gbnr 2/3, 2/7 og 3/2 i Tana kommune. 

Søker innvilges fritak fra boplikt da eiendomsoverdragelsen gjelder eiendom som mangler 
bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. 

Begrunnelse 

Side 5



Eksisterende bruk av eiendommene videreføres. Pris på eiendommen tilsvarer en 
samfunnsmessig forsvarlig utvikling.

Levajok Fjellstue AS, representert av advokat Jørn Eikanger, sendte en klage på fattet vedtak den 
10.12.2012. De viser til at de mottok informasjon om vedtak om konsesjon den 30.11.2012 og at klagen 
er rettidig. 

I klagen anføres det at, sitat: ”kommunen har lagt til grunn feil faktum, og anvendt rettsreglene feil”. 

De viser til at Levajok fjellstua AS fester arealene som erverves. Festekontrakten ble utstedt 15.12.1992 
og er tinglyst 31.12.1993. Festekontrakten løper i 100 år. I klagen skriver de videre at 
konsesjonsvedtakets beskrivelse av festeforholdet er feil. 

Det vises også til at feste gbnr 2/3/1 som festes av Bernt Wollman Olsen og Bodil Margareth Rushfeldt, 
er omtalt som et punktfeste på eiendom gbnr 2/3 i konsesjonssaken. Klager anfører at festet gjelder hele 
eiendommen gbnr 3/2/1 og ikke er et punktfeste. 

Klager gjører også gjeldende at den avtalte prisen på kr. 400 000,- på eiendommene er for høy. Dette i
forhold til momenter som skal legges til grunn ved en landbrukstakst. Påstanden i klagen er at grunneiers 
avkastingsverdi på eiendommen er lik den årlige festeavgiften på kr. 1,-. Videre vises det til at det ved å 
tilby selger kr 400 000,- for eiendommene vil være umulig for fester å erverve eiendommen, da drift av 
eiendommene ikke kan forsvare en slik pris. Kjøpesummen hevdes derfor å representere en 
samfunnsmessig uforsvarlig utvikling. 

Det vises til at kjøper eier en hytte på gbnr 3/2. Klager anfører at Levajok Fjellstue AS har opplevd 
problemer i forhold til noen hytteeiere på eiendom gbnr 3/2. Det anføres at klager har grunn til å tru at 
hensikten med ervervet er at eiendommen skal omreguleres til fritidsformål. 

Det hevdes videre at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon, og samtidig legge til grunn en forutsetning 
om at fester opprettholder vilkårene om fortsatt drift. 

Klager skriver at: ”Eiendommen er bebygd. Vilkårene for å frita for boplikten er derfor ikke til stede”.  
Klager ber om at konsesjonen oppheves og at nødvendige utgifter til juridisk bistand dekkes etter 
forvaltningslovens § 36. 
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Vurdering
I det følgende skal klagers påstander om at feil faktum er lagt til grunn og at rettsreglene er 
anvendt feil vurderes. 

I første påstand i klagen sies det at festeforholdet i vedtaket er beskrevet feil. At 
festekontrakten omfatter alle eiendommene i sin helhet og ikke er et punktfeste. 

I saksopplysninger i konsesjonssaken er Levajok Fjellstues festeforhold beskrevet slik: 
”Eiendommene er festet bort til ride- og turismesenter Levajok fjellstue AS”, og senere i teksten 
står det at festekontrakten gjelder frem til 2073. 

Kommunen har hentet frem de tinglyste festekontraktene, datert 15.12.1992, og der er festetid 
for eiendommene gbnr 2/3, 2/7 og 3/2 satt til 99 år, gjeldende fra 15.12.1992. Festeretten
strekker seg da frem til år 2091, og ikke 2073 som opplyst i saksutredning. Andre rettigheter til 
eiendommen som er tinglyst er: ”Bortfester skal ha rett til fri ferdsel, jakt og fiske på 
eiendommen. Overdragelse av festeretten skal godkjennes av bortfester.”

Kommunen korrigerer herved at festetid varer i 99 år, frem til år 2091. Vi kan ellers ikke se at 
vår beskrivelse av festeforholdet er feilaktig. 
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I andre påstand i klagen hevdes det at beskrivelse av festeforholdets formål og funksjon er feil. 

I LMD rundskriv M2/2009 er det utdypet hva som ligger i forståelsen av begrepet ”nyttes til 
landbruksformål” i konsesjonslovens § 9 første stykke. Her står det at ”I konsesjonsloven 
omfatter uttrykket landbruksformål jord-, skog- og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer, 
herunder turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt m.m. ”

Levajok Fjellstue AS er i saksutredning for konsesjonssaken omtalt som fester av eiendommene 
gbnr 2/3, 2/7 og 3/2 frem til 2073. Levajok Fjellstues bygninger er angitt, og virksomheten på 
eiendommene er beskrevet som ”eiendommene drives som ride- og turismesenter med 
beitearealer og hytteområde.” 

Klager viser til at det er deres klienter som, i kraft av fester, oppfyller konsesjonsvilkårene.

Fra 1.7.2009 er det kun boplikt som er hjemlet i konsesjonsloven. Driveplikten er flyttet til 
jordlovens § 8. 

Konsesjonen er gitt uten krav om personlig boplikt. Det er det flere grunner til. Ved vurdering 
av boplikt skal det bl a tas hensyn til om det på eiendommen er bygninger som er eller har vært 
brukt til helårsbolig.

Selger Levajok villmarkstue AS har ikke bygninger på eiendommene gbnr 2/3, 2/7 og 3/2 som 
har vært eller er brukt til helårsbolig. Søker har en hytte på eiendom gbnr 3/2 som ikke har vært 
brukt til helårsbolig.  De andre bygningene på eiendommene har andre eiere og omfattes ikke av 
salget. 

Boplikten på eiendommene oppfylles ved utleie, da eiendommene er bortforpaktet frem til 2091. 
I rundskriv M-2/2009 kapittel 8.4 om avslag og vilkår står det om grunnleggende krav til vedtak 
etter konsesjonsloven: ”Avgjørelsen må tas etter en individuell og konkret vurdering. En kan 
ikke gjøre vedtak som innebærer usaklig forskjellsbehandling.” Det er ved flere anledninger i 
kommunen gitt fritak fra personlig boplikt i konsesjonssaker, og der boplikten oppretthodes av 
utleie til helårsbolig. At konsesjon er gitt uten personlig boplikt begrunnes her med at det ikke er 
en helårsbolig som omfattes av salget og eiendommene er festet bort på langtidskontrakt. 

Vi kan derfor ikke se at beskrivelsen av festeforholdets formål og funksjon er feil. 

Tredje påstand handler om den festede eiendommen gbnr 2/3/1 og at den ikke er et punktfeste 
uten en eiendom. Eiendommen fremstår som et punktfeste i matrikkelen. Vi har nå hentet ikke 
tingslyst målebrev for eiendommen som styrker klagers påstand. Eiendom gbnr 2/3/1 omfattes 
ikke av denne konsesjonsbehandling, og festeforholdet er derfor ikke relevant for saken. 

Fjerde påstand i klagen er at kjøpesummen representerer en samfunnsmessig uforsvarlig 
prisutvikling. 

Etter konsesjonsloven § 9 første stykke pkt 1. skal det vurderes om den avtalte prisen tilgodeser 
en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Kommunen har ikke funnet noe som kan styrke 
påstanden fra klager om at avkastingsverdien på eiendommen kun skal beregnes som beløpet 
som mottas i årlig festeavgift, kr. 1,-.  
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Prinsippene for utarbeiding av priser for landbrukseiendommer ved konsesjon fremgår av 
landbruksdepartementets rundskriv M-3/2002.  I saksutredning er det grunngitt hvordan verdien 
på eiendommen er beregnet.

Ved beregning av konsesjonsverdi skal det ved omsetning av jord og skog brukes 
avkastingsverdi, der produktive arealer skal vurderes på bakgrunn av landbruksmessige 
produksjonsegenskaper. LMD rundskriv M-2/2009 angir også at ”påregnelig avkasting utover 
tradisjonelle landbruksinteresser må trekkes inn, herunder avkasting fra tilliggende rettigheter 
som jakt og fiske, turisme og utleie av hytter.” Dette styrker kommunens vurdering at 
eiendommenes bruk til ridesenter og turisme, samt verdien av punktfester til hytter og andre 
bygninger øker verdien til arealene, utover avkastingen fra de landbruksmessige 
produksjonsegenskapene. 

I LMD Rundskriv M-1/2010 står følgende: ”Departementet bestemmer med dette at for 
bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 1 500 000,-
skal prisvurderingen heretter unnlates.” Etter dette er det kommet et nytt LMD rundskriv, M-
2/2012 datert 21.11.2012, som er et endringsrundskriv til M-1/2010. Der settes nedre 
beløpsgrense for prisvurdering på landbrukseiendommer til kr. 2 500 000,-. Hvis bestemmelsen 
i rundskriv M-1/2010 brukes for overdragelsen av eiendommene ville det bety at det ikke skulle 
ha vært gjort en prisvurdering. 

Vi har valgt å se saken som en overdragelse av grunn uten å regne på verdien til bygningene da 
de har andre eiere. Den avtalte prisen for kjøp av eiendommene representerer derfor en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

Videre i klagen beskrives forhold mellom Levajok fjellstue AS og noen hytteeiere på eiendom 
gbnr 3/2 som problematisk. At erververs eneste formål med kjøp er å omregulere eiendommen 
til fritidsformål. 

Kommunen er kjent med at det til tider er et problematisk forhold mellom fester, grunneier og
hytteeiere, og at det har vært søkt alternative løsninger til situasjonen på eiendommen. Dette
anses som et privat forhold, og har ikke fått betydning for konsesjonssaken. 

Bruk av eiendom gbnr 3/2 er regulert i gjeldende reguleringsplan, kommunestyrevedtak 
7.4.2011. Der er områder for landbruksvirksomhet, fritidsformål, adkomster og hytter m.m 
nærmere beskrevet. Annen bruk av eiendom gbnr 3/2 enn det som er beskrevet i 
reguleringsplanen er ikke tillatt. 

Det anføres i slutten av klagen at kjøper, ved å tilby selger Levajok Villmarkstue AS 
kr.400 000,- for eiendommen, gjør det umulig for fester å erverve eiendomsrett til grunn. Og at 
det i realiteten ikke er andre kjøpere til eiendommen enn fester, når festeretten skal respekteres, 
og eiendommen drives som en landbrukseiendom.

Prisen på kr. 400 000,- kan ikke anses som ”umulig” da det i kommunen ikke har vært omsatt 
eiendom på det frie markedet med bolig/næringsbygg og/eller fritidsbebyggelse for under kr. 
400 000,- de siste 5 år. Her er det en eiendom med mange funksjoner på over 505 da som selges.
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I landbruks- og matdepartementets rundskriv M-2/2009 utdypes tolkingen av konsesjonslovens 
formål. I kapittel 8.1 i rundskrivet står det ”Ingen har krav på å få konsesjon, men konsesjon 
skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.” Kommunen har vurdert de ulike 
momentene i konsesjonsloven §§ 1 og 9 og kommet frem til at det ikke er saklig grunn til å 
avslå konsesjonssøknaden. Klagen må derfor avvises.

Forutsetningen for å kunne tilkjenne saksomkostninger til juridisk bistand etter 
forvaltningslovens § 36 er at ”vedtak blir endret til gunst for en part”. Såfremt formannskapet 
opprettholder vedtaket er det ikke grunnlag for kravet.
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Advokat Jørn Eikanger AS
Medlem av Den norske advokatforening

I kontorfellesskap med advokatene Line Hammari og Kjetil H. Nilsen

Tana kommune
Rådhusveien3
9545 Tana

Alta, 10.12.2012

Deres ref.: Arkivsaksnr 2008/75-28
Vår ref.: 1774
VEDR EIENDOMMENE GNR 2 BNR 3 OG 7 SAMT GNR 3 BNR 2 I TANA
KLAGE OVER ADMINISTRATIVT VEDTAK 5.11.2012

Jeg representerer Levajok Fjellstue AS, i forbindelse med kommunens behandling av
søknadom konsesjon for erverv av eiendommene, fra Odd Edvard Svegaard. Jeg
viser i denne forbindelse til kommunens vedtak av 5.11.2012. Vedtaket ble mottatt
av Levajok Fjellstue AS den 30.11.2012, p.g.a. feil adressering. Vedtaket påklages
med dette. Klagen er rettidig.

Det gjøres gjeldende at kommunen har lagt til grunn feil faktum, og anvendt
rettsreglene feil.

Levajok Fjellstue AS er fester av de arealer som nå søkeservervet av søker. Feste-
kontrakten ble i sin tid utstedt 15.12.1992 og tinglyst 31.12.1993. Festekontrakten
løper i 100 år. Dette er ikke et punktfeste, men omfatter alle eiendommer i sin
helhet. Vedtakets beskrivelseav festeforholdet er derfor feil

Hovedeiendommener i dag bebygget, bl.a. med stall, hytter og servicebygg.
Mine klienter fester alle eiendommer som utgjør den gamle fjellstua med ridesenter
og tilhørende landbruksjord. Eiendommeneer konsesjonspliktig og det er mine
klienter, i kraft av å være fester, som oppfyller konsesjonsvilkårene. Min klient
driver fjellstue med ridesenter og leirskole. Eiendommeneer i dag for små til å dekke
det totale behovet for beitearealer, slik at eiendommer også festes fra
Finnmarkseiendommen,og leies fra private. Den virksomhet som drives, er å
betrakte som landbruksdrift. Vedtakets beskrivelseav festforholdets formål, og
funksjon, er derfor feil.

Bernt Wollmann Olsen med familie fester gnr 2 bnr 3 fnr 1. Festegjelder hele
eiendommen, og er ikke et punktfeste. Også på dette punkt er det lagt til grunn feil
faktum i vedtaket.

eikan e alta-advokatene.no • Org. nr. 989 187 562 MVA
Apotekgården • Postboks 1043, 9503 Alta

Tlf 95 25 22 30 • Fax 78 43 04 74
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Advokat Jørn Eikanger AS

Ved avgjørelse av konsesjonssøknadenskal det vurderes hvorvidt den avtalte pris er
forsvarlig jf konsesjonslovens§9, første ledd nr 1. Det gjøres gjeldende at den
avtalte pris stor kr 400.000, er for høy. Sett hen til arealets beskaffenhet, er prisen
vesentlig høyere enn det som legges til grunn ved en landbrukstakst. Da er det ikke
tatt hensyn til at eiendommen er bortfestet. Prisenskal gjøre det mulig å forrente
kjøpesummen som landbrukseiendom. Grunneier sin avkastning på eiendommene er
lik den årlige festeavgift, kr 1. Eiendommener derfor ikke i stand til å forrente noen
kjøpesum. Kjøpesummenrepresenterer derfor en samfunnsmessiguforsvarlig
utvikling.

Kjøper eier en hytte på gnr 3 bnr 2. Levajok Fjellstue AS har de senere år opplevd
et problematisk forhold til noen av hytteeierne, som later til å ville disponere
eiendommen til skade for den virksomhet som Levajok Fjellstue driver. Det er grunn
til å tro at Svegaard har ervervet eiendommen for å få den omregulert til
fritidsformål. Det er grunn til å tro at erverver ønsker å få vekk festeretten, for å få
dette til. Om ikke dette er formålet, er det ikke noe rasjonelt motiv for erverv av
eiendomsrett til en bortfestet eiendom, hvor festeretten utløper i 2093, og årlig
festeavgift er kr 1.

Ved å tilby selger kr 400.000, gjør Svegaarddet umulig for fester å erverve
eiendomsrett til grunn. Det fordi drift av eiendommen, ikke kan forsvare en slik pris.
Det er i realiteten ingen andre kjøpere til eiendommen enn fester, når forutsetningen
er at festeretten skal respekteres, og eiendommen fortsatt skal drives som
landbrukseiendom. For Levajok Fjellstue AS, ville det vært en stor fordel å få
ervervet eiendomsrett, da det i mange år, har vært strid med grunneier, fordi denne
har prøvd å få vekk en festrett som er gunstig for fester, og gjør eiendomsretten
verdiløs. Denne uroen er til skade for driften hos Levajok Fjellstue AS. Den
beslaglegger mye tid og ressurser.

Det er rettslig sett ikke mulig å gi kjøper konsesjon for ervervet, og samtidig legge til
grunn en forutsetning om at fester fortsetter å opprettholde vilkårene om fortsatt
drift. Dette er i strid med motivene bak konsesjonsloven.

Eiendommener bebygget. Vilkårene for å frita for boplikten er følgelig ikke til stede.

Det er heller ikke grunnlag for konsesjon for å gi Svegaard konsesjon etter de øvrige
alternativer i konsesjonslovens§9.

Jeg ber derfor om at vedtak om konsesjon oppheves. Samtidig kreves nødvendige
utgifter til juridisk bistand dekket etter forvaltiningslovens §36.

Med venn ' ilsen

n Eikanger

2
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 13/14

Arkivsaksnr: 2013/292-2

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 20/2013 07.03.2013

Klage på vedtak - avslag på søknad om fradeling fra gbnr. 13/14 i Vestre 
Seida.

Vedlegg
1 13/14 V.Seida - Søknad om Tiltak - deling / oppmåling
3 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gnr 13 bnr 14.
3 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gnr 13 bnr 14
4 13/14 - søknad om fradeling av parsell til boligformål.
5 Søknad om fradeling av parsell, Tana kommune Vestre Seida
6 Høringsuttalelse - Ingvald Andreas Ravna - søknad om fradeling
7 Uttalelse vedrørende dispensasjonssøknad fradelng gnr 13/14 sør for Mohkkevajohka i 

Vestre Seda
8 Uttalelse vedrørende søknad om fradeling av 13/14, Deanu gielda/Tana kommune
9 Deanu gielda/Tana kommune - søknad om fradeling av parsell til fritidsformål i Vestre 

Seida - Ingvald Andreas Ravna
10 Svar på søknad om fradeling fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida

Rådmannens forslag til vedtak
Klagen avvises jf. forvaltningslovens § 34.

Begrunnelse:
Betingelsene for å behandle klagen foreligger ikke. Klagefristen er oversittet og klager kan selv 
lastes for forsinkelsen jf. Forvaltningslovens § 31, bokstav a. Det foreligger ikke særlige grunner 
jf. bokstav b for at klageren skulle få ny prøvelse.

Saksopplysninger
Susan Helen Ravna har i brev av 21.01.2013 fremsatt klage på vedtaket om avslag på søknad 
om fradeling fra gbnr. 13/14. Søknaden, fremmet av hjemmelshaver Ingvald Andreas Ravna 
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med Susan Helen Ravna oppført som kjøper/fester, gjaldt fradeling av ca. 3,2 daa til 
boligformål. 

Det ble den 11.12.2012 fattet følgende delegert vedtak etter jordloven:
”Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 avslås søknad fra
Ingvald Andreas Ravna til å dele ca 3,2 daa inntil Fylkesvei 98 fra eiendommen gnr 13 bnr
14 til boligformål.

Begrunnelse:
Eiendommen er del av en jordbrukseiendom. Jordlovens § 12 setter forbud mot deling av
eiendommer som er nytta eller kan nyttes til jordbruk. Formålet med delingsforbudet er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige eiere. Etter en samlet vurdering av
hovedhensyn og skjønnsmessige kriterier i jordloven ansees ikke deling forsvarlig.
Begge delingsalternativene vil berøre dyrkbar jord. Delingsalternativ 2 vil direkte berøre dyrket
mark da det må etableres vei. Delingen vil ikke gi endring av kulturlandskapet i området på
bakgrunn av at det i området er en god del bebyggelse allerede men en ny bolig på eiendommen
vil kunne skape drifts- og miljømessige ulemper for fremtidig utnytting av eiendommen i
jordbruket.”

Det ble den 30.11.2012 fattet følgende delegert vedtak etter plan- og bygningsloven:
”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, jf. plan- og bygningslovens § 11-6,
avslår Tana kommune søknaden fra Ingvald Andreas Ravna om fradeling til boligformål 
fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida.

Begrunnelse:
Den aktuelle eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som et
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) der det ikke tillates bygging eller fradeling dersom
det ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring. Ifølge kommuneplanens arealdel skal all 
utbygging på strekningen Mohkeveaijohka (Vestre Seida) – Lismajohka skje på bakgrunn av
arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplan. Kommunen kan ikke se at det finnes grunnlag som 
tilsier at det blir gitt dispensasjon til fradeling slik omsøkt.”

Klager Susan Helen Ravna, fremstiller i sitt brev til kommunen begrunnelser for hvorfor hun bør 
få fradelt tomt samt et tilbud om å gå ned på dekar hvis det hjelper saken.
Begrunnelsene hennes er i hovedtrekk:
 Klager er oppvokst på gården og ønsker å videreføre tradisjoner ved å etablere seg der.
 Foreldre føler større trygghet ved at barn bosetter seg nært
 Besteforeldre har nær mulighet for tilknytning til barnebarn.
 Generelle bosettingshensyn, samt bidrag til at bygda ikke dør ut.
 Ønske om å bo et stykke fra sentrum for å unngå støy.
 Mulig fremtidig ønske om å starte drift av eks. hest/sau. Klager har erfaring fra tidligere 

gårdsdrift/melkeproduksjon.

Vedtaket ble med fattet ved delegert fullmakt til rådmannen, jfr. Delegasjonsreglementet §12.9

Vurdering

Vedtakene etter jordloven og plan- og bygningsloven var enkeltvedtak og hadde dermed 
klageadgang. 
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Klager, Susan Helen Ravna, er i dette tilfellet ikke part i saken. Klager har likevel rettslig 
klageinteresse ved at hun har en tilknytning til saken som den som stod som kjøper/fester i 
søknaden. Klagers interesse har dermed slik art og styrke at det er rimelig å gi henne rettskrav 
på å få vedtaket overprøvd (klagerett).

Klagefristen er jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29, 3 uker regnet fra den dagen brevet kom frem til 
påført adressat. Klager var i dette tilfellet ikke adressat for vedtakene. I slike tilfeller gjelder Fvl. 
§ 29 annet ledd at fristen løper fra det tidspunkt vedkommende ”har fått eller burde ha skaffet 
seg kjennskap til vedtaket”.

Fvl. § 30 gir nærmere regler om hva som må være gjort med klagen for at den skal kunne anses 
som fremsatt innen fristens utløp. Hvis klagefristen oversittes, kan det gis tillatelse til at klagen 
likevel tas under behandling (oppreisning, jf. § 31). Det er det organ som har truffet det 
påklagede vedtak, i dette tilfellet rådmannen, som i første omgang tar stilling til om oppreisning 
skal gis. Som utgangspunkt er avgjørelsen etter innledningen i § 31 overlatt til organets eget 
skjønn. Etter første ledd, bokstav a, er det et vilkår for oppreisning at ”parten eller hans 
fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå” – de 
er for eksempel ikke gjort oppmerksomme på klagefristen i underretningen om vedtaket, eller de
har vært forhindret fra å foreta seg noe på grunn av fravær eller sykdom. Av passusen om 
etterfølgende drøying fremgår at sjansen for å få oppreisning er større jo raskere man aksjonerer 
etter at hindringen er bortfalt. 

Klageadgangen var opplyst i vedtaksbrevet, og vedtakenes adressat var klagers far. Med en 
påregnet tid for postgang på ca. 1 uke så ville fristen for sist utsendte vedtak etter plan- og 
bygningsloven være utløpt den 28.12.2012 for adressat. Klagen er fremsatt en måned etter 
fristens utløp. Rådmannen har vurdert det slik at det er usannsynlig at klager ikke var kjent med 
vedtaket, da klagers far var adressat for vedtaket, tidsnok til å kunne fremsette en klage innen 
tidsfristen. Klager har i sitt brev til kommunen ikke gitt noen opplysninger om når hun ble gjort 
kjent med vedtakene og eventuelt begrunnelse (pga. fravær/sykdom) for hvorfor klagen ikke ble 
fremmet innenfor tidsfristen. Rådmannen har dermed konkludert med at klager selv kan lastes 
for forsinkelsen. 

I slike tilfeller kan det bare gis oppreisning når det ”av særlige grunner” er rimelig at klagen blir 
prøvet, jf. Bokstav b. Den særlige grunn kan for eksempel være at det er en velferdssak for 
klageren å få ny prøvelse. Det skal også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre 
skade eller ulempe for andre. Rådmannen har vurdert at en eventuell endring av vedtaket ikke 
vil medføre skade eller ulempe for andre, men at det ikke foreligger særlige grunner jf. Bokstav 
b for at klageren skulle få ny prøvelse.

Det er også mulig at klageren kan få spørsmålet prøvet i ny sak – hvis det dreier seg om en 
avslått søknad, kan han for eksempel søke på nytt. I enkelte slike tilfeller kan det være naturlig å 
behandle en klage som en ny søknad. Klager er i dette tilfellet ikke hjemmelshaver og har 
dermed ikke rettighet til å fremme ny søknad. Det ville likevel ikke vært naturlig å behandle 
klagen som ny søknad da det ikke er fremkommet nye opplysninger i saken som begrunner en 
omgjørelse av vedtaket.

Ifølge Fvl. § 34 første ledd skal klageinstansen avvise saken hvis betingelsene for å behandle 
klagen ikke foreligger.

Avvisningsavgjørelser er enkeltvedtak (§ 2 tredje ledd) som skal begrunnes og meddeles 
partene.
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Dersom formannskapet finner at noe bør forandres, kan de som overordnet klageinstans enten
treffe nytt vedtak eller oppheve underinstansens vedtak og sende saken tilbake til ny behandling 
der (§ 34, siste ledd). 

Konklusjon:
Rådmannen har konkludert med at betingelsene for å behandle klagen ikke foreligger og at 
klagen må avvises jf. Forvaltningslovens § 34.

Begrunnelse:
Klagefristen er oversittet og klager kan selv lastes for forsinkelsen jf. Forvaltningslovens § 31, 
bokstav a. Det foreligger ikke særlige grunner jf. bokstav b for at klageren skulle få ny prøvelse.

Side 16



Søknad om tiltak; oppretting eller endring

av matrikkelenhet (deling). Pbl § 93 h

11 Krav om matrikulering av enhet(er) som

ikke krever behandling etter Pbl§ 93 h, eller
oppmålingsforretning etter Ml  §  33.
Ml §  5,  siste ledd og matrikkelforskr. §§  43-48

Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter Pbl  §  93
h, eller
oppmålingsforretning
etter Ml  §  33.

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml  §  33.

fl Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44)

fl Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45 (2))

O Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32,ML §§34, 6(særlige grunnerer)

D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§34, 6(særlige grunnerer)

fl Annet (angi hjemmel).

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter P/5t924-

fl Grunneiendom  fl  Anleggseiendom D Jordsameie 0 Festegrunn 0 Arealoverføring

Må besvares:

A) O Ønskes gjennomført uten
ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er 16 uker etter
pb1-vedtak, § 93h + event vinter-
forskrift, matrikkel forskriften § 18.3)

Foretrukket mnd el dato for Foretrukket mnd el dato for
forretningen: forretningen:

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pb1 93h:

D Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

fl Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

D Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

D Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt

D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt  II)

D Annet (angi hjemmel):

Tana kommune
Utviklingsavdelingen

B) 0 Ønsker å utsette oppmåling
og matrikulering  til mnd angitt
nedenfor  (Kan etter rekvirentens
ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år
faller tillatelsen etter pb1 § 93.h bort.)

Journalføring/stempel:

MOTTATT

7 4 JAN 2012

C) O Ønsker etter særlige
grunner  å  gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålings-
forretningen.
(matrikkelforskriften § 25).

Kommunen fastsetter frist for
fullførin , ikke len er enn 2 år.
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Parsell nr. Areal ca. m2

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

f
SKOC

Sk-C3

Selvstendig bruksenhet

Bolighus

D Fritidshus

fl Industri/Bergverk

Arealtype Eventuelt
før deling journal nr.

D Tilleggsareal til

D Offentlig virksomhet

D Landbruk/Fiske

n Naturvern

•

Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådigheter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulering

Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester

Gnr./Bnr./Fnr./Snr.

CIL

fl Offentlig friluftsområde

O Offentlig veg

fl Kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

fl Utslippstillatelse gitt (vedlegges) r4Il< Søkn. om utslippstillatelse vedlegges 1=1 Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Nr. fra  -  til Ikke relevant

fl

fl

.1a
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Andre opplysninger
(for eksempel rettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e)

Underskrift

Hjemmelshaver(e)

Navn:

E-post:

E-post:

Underskrift Sted:

Fakturaadresse: Navn:

(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver):

E-post:

Eventuelt utfyllende merknader:

kik-3,reas

Ad7
sse: Postruy:., Sted

-

Sted:

Navn:

Se

19-e ,s-Le 4—

Dato:

R3/
/O‘

cx./ S

$u, Sa

Underskrift:  sYs

Dato: Underskrift:

Postnr: Sted:

Sted:

(3)  afrto <-\o

Tlf:

.t6tzik&,
Ttf:

Tlf:

90Je 4-(q

‘ 3 /  .a..' ex- '''‘<v-,e._ ‹-e-- Nie..t_rvf-Ot. \irar Le ( dek de+ '. ._i(._e er

0??.G:t5r* rec_r c."-:i e_k-e_ ,

_i__I3/X?) c )(--
reql, 5 Lre ri- pc), ifyLL,v‘k_ Q  u a c-j,_(
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\ied,
Kartutskrift
Målestokk 1:2000

+13 / 23

19.5

5'D

+13 / 17

+13 / 2

+13 / 14
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 13/14

Arkivsaksnr: 2012/1334-2

Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gnr 13 bnr 14.

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av delegasjonsreglementet gitt av Tana kommunestyre 23.02.12, kap. 12.3 og med 
hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 avslås søknad fra Ingvald 
Andreas Ravna til å dele ca 3,2 daa inntil Fylkesvei 98 fra eiendommen gnr 13 bnr 14 til
boligformål.

Begrunnelse:
Eiendommen er del av en jordbrukseiendom. Jordlovens § 12 setter forbud mot deling av eiendommer 
som er nytta eller kan nyttes til jordbruk. Formålet med delingsforbundet er å sikre og samle ressursene 
på bruket for nåværende og fremtidige eiere. Etter en samlet vurdering av hovedhensyn og 
skjønnsmessige kriterier i jordloven ansees ikke deling forsvarlig. 

Begge delingsalternativene vil berøre dyrkbar jord. Delingsalternativ 2 vil direkte berøre dyrket mark da 
det må etableres vei. Delingen vil ikke gi endring av kulturlandskapet i området på bakgrunn av at det i 
området er en god del bebyggelse allerede men en ny bolig på eiendommen vil kunne skape drifts- og 
miljømessige ulemper for fremtidig utnytting av eiendommen i jordbruket.

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av parsell på 3,2 daa fra eiendommen 13/14 til boligformål. Det søkes 
om deling etter to alternativer. Alternativ 1 ligger i kanten av eiendommen med avgrensing mot 
riksveg 98. Alternativ 2 ligger i skogsteig midt på eiendommen. Hjemmelshaver er Ingvald 
Andreas Ravna. Hjemmelshaver eier også eiendommen 13/15.
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Alternativ 1 og alternativ 2 som søkes fradelt eiendommen gnr/bnr 13/14 (kilde: søkers tegning)

Opplysninger om landbrukseiendom gnr 13 bnr 14.
Sted : Seida
Gnr./Bnr. : 13/14
Eiendomstype : Landbruk
Eier: Ingvald Andreas Ravna

Kommune Type Matrikkelnr Eierforhold Etablert Areal
2025 Grunneiendom 13/14 Ingvald Andreas Ravna (1/1) 02.11.1935 34 022,60

Kilde: Matrikkel

Oversiktskart:

Bilde: oversiktskart målestokk 1:25000 (kilde: skogoglandskap.no/gardskart)
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Omsøkt eiendom ligger ca 4 km fra Tana Bru mot Rustefjelbma. I driftsenheten inngår også 
15/23. Hjemmelshaver er Anna Elina Ravna 

Gnr/Bnr Fulldyrket 
Overfl. 
dyrket/

Skog 
bonitet Annet Areal i

jord innmarksbeite S og H Middels Lav areal alt
13/14 15,9 4,4 13,7 34
13/15 0 2,8 0,9 136,8
13/23 9,7 1,8 10,1 21,6

(Kilde: Gårdskart)

Kilde: Gårdskart

Faktiske opplysninger:
På eiendommen er det registret våningshus, 2 hus for dyr/landbruks lager/Silo. Etter 
kommuneplanens arealdel 2002-2013 er eiendommen i et LNF-område. Omsøkt areal ligger 
innenfor sentrumsområdet. Kommuneplanens arealdel 2012-13 har følgende retnngslinjer for 
saksbehandling: ”All utbygging på strekningen Veienden (Skiippagurra) – Luftjokdalen på 
østsiden av Tanaelva, og Mohkeveaijohka (Vestre Seida) – Lismajohka skal skje på bakgrunn av 
arealdel, regulerings – eller bebyggelsesplan.”

Parsellen som ønskes fradelt består av uproduktiv skog og har aldri vært dyrket. Begge 
alternative delinger er dyrkbare.
Parsellen skal benyttes til bolighus. Adkomst til delingsalternativ 1 etableres ved ny avkjørsel 
fra riksveg, adkomst til alternativ 2 etableres ved ny avkjørsel fra riksveg med vegrett over 
eiendom med gnr 13 bnr 14.

Lovgrunnlag
Vurdering etter jordlovens § 9 

I henhold til rundskriv M-4/2003 foreligger ingen nedre grense med hensyn til arealstørrelse for når 
reglene om omdisponering av dyrka mark får anvendelse, men en forutsetning vil være at arealet enten 
alene, eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi basis for jordbruksproduksjon. 
Mulighetene for å tilbakeføre areal til landbruksproduksjon skal også vurderes. I henhold til rundskriv 
M-4/2003 foreligger ingen nedre grense med hensyn til arealstørrelse for når reglene om omdisponering 
av dyrka mark får anvendelse, men en forutsetning vil være at arealet enten alene, eller sammen med 
annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi basis for jordbruksproduksjon. Mulighetene for å 
tilbakeføre areal til landbruksproduksjon skal også vurderes. 
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Eiendommen med gnr 13 bnr 14 er konsesjonspliktig. Dyrket areal leies ut til aktiv gårdbruker. 
Det er 2 aktive sauebruk i nærhet. De aktive brukene i området har behov for mer dyrket areal.
Da det i 2009 ble ledig jordbruksfeste i området søkte alle aktive bruk om overtakelse av denne i 
området, med begrunnelse om behov for ytterlige tilleggsjord og ønske om å utvide dagens 
produksjon.

Ved deling av eiendommen til bolig vil ikke dette kunne tilbakeføres til jordbruksproduksjon. 
Med delingsalternativ 2 vil det måtte etableres vei gjennom dyrket mark og boligen plasseres på 
dyrkbar jord. Delingsalternativ 1 vil berøre dyrkbar jord som lett kan dyrkes opp.

Etter en samlet vurdering vil begge delingsalternativene berøre dyrkbar jord.  Delingsalternativ 
2 vil direkte berøre dyrket mark da det må etableres vei. Ved bygging av ny bolig på 
eiendommen vil det gå tapt 3 daa dyrkbar jord som ikke er mulig å tilbakeføre til 
landbruksproduksjon.

Vurdering etter jordlovens § 12. Deling                                        
“Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 
samtykke fra departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar 
i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett 
til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren).
Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling 
er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom 
anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan-
og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som 
lova skal fremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen 
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som 
ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å 
dela eigedom. 
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort.”

Delingssøknader etter jordlovens § 12 skal i henhold til rundskriv M-4/2003 vurderes etter følgende to 
hovedmomenter:

- Samfunnsinteresser av større vekt. 
- Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi. 

Momenter som skal inn i den videre skjønnsmessige vurderingen er:
- Drifts- og miljømessige hensyn.
- Godkjente planer. 
- Hensynet til kulturlandskapet.
- Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens 
§ 1. 
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Samfunnsinteresser av større vekt

Rent personlige eller private interesser defineres ikke som samfunnsinteresser av større vekt. I henhold til 
rundskriv M-34/95 kan hensynet til bosettingen betraktes som samfunnsinteresser av større vekt. Omsøkt 
deling av eiendom med gnr 13 bnr 14 er personlig interesse.

Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi.

Eiendommen med gnr 13 bnr 14 har i dag sammen med eiendommen med gnr 13 bnr 23 til sammen 26 
daa dyrket areal. Alene vil ikke størrelsen på dyrket mark på driftsenheten kunne gi grunnlag for større 
landbruksproduksjon på eiendommen. Driftsenheten har en stor eiendom gnr 13 bnr 15 som består av 
137 daa uproduktiv skog som vil kunne dyrkes opp. Denne vil likevel ikke kunne gi tilfredsstillende 
mengde dyrket areal å kunne drive med større landbruksproduksjon i driftsenheten. Men det er fullt 
mulig og starte med mindre landbruksproduksjon med dagens arealgrunnlag.

Drifts- og miljømessige hensyn.
Drifts og miljømessige ulemper for eiendommen som deles vil være i form av støy, lukt og støv fra 
jordbruket. For landbruket vil det kunne være ulemper i form av tråkk, dyr på beite kan forstyrres. 
Eiendommen har ikke husdyrhold i dag, men det er driveplikt på jordbruksarealene. Driveplikten 
innebærer at det vil foregå jordarbeiding på arealene og høsting med maskiner eller beitedyr, det er ikke 
sikkert fremtidige generasjoner på fradelt parsell vil kunne ta hensyn til jordbruk.

Godkjente planer. 
I gjeldende arealplan er omsøkt område LNF. Omsøkt fradeling er i strid med planen.  Søknaden 
må behandles som søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens 
samfunnsdel er det også nevnt at ”det ikke tillates med spredt boligbygging i området Veienden 
i Skiippagurra og Luftjohka på østsiden mellom Mohkeveaijohka i Vestre Seida og Lismajohka. 
Utbygging skal skje på basis av arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplan”. 

Hensynet til kulturlandskapet.
Parsellen som ønskes fradelt ligger i et område med en del bebyggelse og en bolig av normal karakter vil 
ikke forandre kulturlandskapet nevneverdig. Kulturlandskapet i Vestres seida består av små 
landbruksteiger med bolighus i mellom, samt nyere bebyggelse oppover Mohkeveaijohka. En bolig på 
parsellen bør arkitektonisk tilpasses den øvrige bebyggelse i området.

Andre momenter som ligger innenfor rammen av de hensyn som kan tas etter jordlovens § 1. 
Den overordna målsettingen med jordloven er at arealressursene skal brukas på den måten som er best 
for samfunnet og de som har yrket i landbruket. Arealressursene skal disponeres med utgangspunkt i 
fremtidige generasjoners behov.  

Det er 2 aktive sauebruk i Vestre Seida, samt et melkebruk ca 1 km unna omsøkt parsell. Det er stor 
sannsynlighet at disse brukene drives av neste generasjon. Kommunen er også kjent med at det 
planlegges etablering av nytt sauebruk i området. Dette vil være positivt for jordbruket i området og 
resten av landbruksmiljøet i kommunen, det er derfor viktig å bevare landbruksjord i området.

Konklusjon:

Eiendommen er del av en jordbrukseiendom. Jordlovens § 12 setter forbud mot deling av eiendommer 
som er nytta eller kan nyttes til jordbruk. Formålet med delingsforbundet er å sikre og samle ressursene 
på bruket for nåværende og fremtidige eiere. Etter en samlet vurdering av hovedhensyn og 
skjønnsmessige kriterier i jordloven ansees ikke deling forsvarlig. 

Begge delingsalternativene vil berøre dyrkbar jord. Delingsalternativ 2 vil direkte berøre dyrket mark da 
det må etableres vei. Delingen vil ikke gi endring av kulturlandskapet i området på bakgrunn av at det i 
området er en god del bebyggelse allerede men en ny bolig på eiendommen vil kunne skape drifts- og 
miljømessige ulemper for fremtidig utnytting av eiendommen i jordbruket.
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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

Ingvald Andreas Ravna
Vestre Seida
9845  TANA

Delegert vedtak
- nr.

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2012/1334 Merete Sabbasen Helander, tlf.: +47 46400262 11.12.2012

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gnr 13 bnr 14

Saksopplysninger: 
Det søkes om fradeling av parsell på 3,2 daa fra eiendommen 13/14 til boligformål. Det søkes om 
deling etter to alternativer. Alternativ 1 ligger i kanten av eiendommen med avgrensing mot 
riksveg 98. Alternativ 2 ligger i skogsteig midt på eiendommen. Hjemmelshaver er Ingvald 
Andreas Ravna. Hjemmelshaver eier også eiendommen 13/15.

Vedtak:
I medhold av delegasjonsreglementet gitt av Tana kommunestyre 23.02.12, kap. 12.3: 

Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 avslås søknad fra 
Ingvald Andreas Ravna til å dele ca 3,2 daa inntil Fylkesvei 98 fra eiendommen gnr 13 bnr 
14 til boligformål.

Begrunnelse:
Eiendommen er del av en jordbrukseiendom. Jordlovens § 12 setter forbud mot deling av 
eiendommer som er nytta eller kan nyttes til jordbruk. Formålet med delingsforbundet er å sikre 
og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige eiere. Etter en samlet vurdering av 
hovedhensyn og skjønnsmessige kriterier i jordloven ansees ikke deling forsvarlig. 

Begge delingsalternativene vil berøre dyrkbar jord. Delingsalternativ 2 vil direkte berøre dyrket 
mark da det må etableres vei. Delingen vil ikke gi endring av kulturlandskapet i området på 
bakgrunn av at det i området er en god del bebyggelse allerede men en ny bolig på eiendommen 
vil kunne skape drifts- og miljømessige ulemper for fremtidig utnytting av eiendommen i 
jordbruket.

Side 27



Side 2 av 2

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Tana kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder

Merete Sabbasen Helander
Saksbehandler
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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

Reinbeitedistrikt 7
Ringveien 43
9845  TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2012/237 Bjørnar Andersen, tlf.: 46400269 03.05.2012

13/14 - søknad om fradeling av parsell til boligformål.

Høring.
Søker: Ingvald Andreas Ravna, Vestre Seida, 9845 Tana

Søknaden gjelder.
Ingvald A. Ravna har søkt om tillatelse til å fradele en parsell på ca 4 daa av gnr 13 bnr 14 til 
boligformål. Omsøkte tiltak ligger sør for Mohkkevaijohka i Vestre Seida, hvor det fra før av er 
spredt bebyggelse.  Eiendommens areal er før fradeling 21,5 daa og brukes som 
landbrukseiendom. Parsellen som søkes fradelt er skogbevokst.

Plangrunnlag.
Området er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruk-, natur- og friluftsområde hvor det 
ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknyting til stedbunden næring.
Søknaden er i strid med arealdelen og eventuell tillatelse er avhengig av dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 7.  
Se vedlegg.

Tana kommune ber om høringsuttalelse innen 03.06.2012. 

Med hilsen
Utviklingsavdelingen

Bjørnar Andersen
Avd.ing/saksbehandler
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Deanu gieldafTana kommune

Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato

Fylkesmannen viser til brev av 3. mai 2012.

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Saksbehandler/direkte telefon: Haniet Reiestad - 78 95 03 68

—^ T1

Vår ref
Sak 2012/1699
Ark 421.3

Vår dato
09.05.2012

Høringsuttalelse - Ingvald Andreas Ravna - søknad om fradeling av
parsell til boligformål - gnr. 2025/13/14 - Tana kommune

Det søkes om fradeling av to alternative boligtomter under gnr. 13 bnr. 14 i Tana kommune.
Omsøkt areal ligger ca 3,8 km nord for Tana bru.

Omsøkte areal ligger i et LNF-område, jf. kommuneplanens arealdel. Søknaden skal derfor
behandles som en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens kapittel 19.

Som det framgår av lovkommentaren til plan- og bygningsloven er kommunens adgang til å
gi dispensasjon avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres
fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det må også foreligge en klar overvekt av hensyn som taler
for dispensasjon. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Kommunen skal
også særlig vurdere konsekvensene av en dispensasjon, for eksempel om andre kan tenkes
å søke dispensasjon på samme grunnlag.

Formålet med å ha en plan som grunnlag for arealdisponeringen, er å beskytte arealene mot
inngrep som i ettertid viser seg å være uheldige. Fylkesmannen mener at det omsøkte
tiltaket er svært uheldig for jordbruket og at det på lang og kort sikt vil ha negative
konsekvenser for landbruksvirksomheten i området og for eiendommen hvor det
søkes om fradeling.

Fylkesmannen minner om at det er en klar forutseting fra statlig hold at arealdisponering
fortrinnsvis skal skje gjennom planer og ikke gjennom dispensasjoner. Fradeling av en fritt
omsettelig boligtomt innenfor en landbrukseiendom vil kunne føre til fremtidige konflikter
mellom huseier og landbruks-virksomheten (støy, lukt, støv osv.). En boligetablering i
området vil kunne komme i konflikt med de nasjonale mål om vern av dyrka jord, og være til
ulempe for drift av omkringliggende jordbruksarealer (oppstykking med vei osv.)

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmti.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Fylkesmannen vil igjen minne om de rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transporiplanlegging (Miljøverndepartementets retningslinje T-5/93), der det legges vekt på
begrensning av transportbehov, samling av naturinngrep, fortetting av boligområder med
mer. Spredt boligbygging som ikke er tilknyttet landbruket vil være i strid med disse
retningslinjene.

Det bør vektlegges at spredt bebyggelse på sikt kan bli kostbart også for kommunen. Ofte
etterfølges en slik utbyggingsform av krav om trafikksikkerhetstiltak som gatelys,
busslommer og gang- og sykkelvei. I tillegg kommer det ofte krav om offentlig infrastruktur i
form av vann og kloakk, samt offentlig vei og brøyting. En spredt utbyggingsform fører også
til behov for skoleskyss og annen offentlig transport, og at alle hjemmebaserte tjenester
(helse- og omsorgstjenester, renovasjon mv.) blir dyrere.

Ny boligbygging utenfor kommunesentra bør bare tillates når den kan:
• styrke eksisterende bygder/bosteder.
• bedre utnyttelsen av eksisterende infrastruktur, herunder også skoler, barnehager og

lokalt næringsliv
• gi gode trafikksikkerhetsløsninger
• gi gode og sikre oppvekstforhold for barn, herunder muligheter for uorganisert kontakt

med andre barn i fritiden
• ivareta jordverninteresser og ikke medføre driftsulemper eller —begrensinger for

landbruket

På bakgrunn av det overnevnte, går Fylkesmannen imot at det gis samtykke til deling
av eiendommen 13/14.

Vi minner og på at deling av eiendommer som etter jordloven defineres som landbruks-
eiendom, må ha samtykke etter jordlovens § 12 i tillegg.

Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken.

Med hilsen

Gunhild Lutnæs Harriet Reiestad
fung. seksjonsleder rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:
Finnmark fylkeskommune Henry Karlsensplass 1 9815 Vadsø
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¥ FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMARKKU FYLKKAGIELDA
Areal- og kulturvernavdelinga
Areåla- ja kultursuodjalanossodat

Tana kommune,
utviklingsavdelingen
Rådhusveien 3
9845 DEATN U-TANA

Postadresse Besøksadresse

Sentraladministrasjonen
Fylkeshuset
9815 Vadsø
postmottak@ffk.no

Med hilsen

//rie.
St-in Tage Domaas

areal- og kulturvernsjef

Var dato: 15.5.2012

Arkivkode: _;C5

Gradering: Ugradert

Telefon +47 78 96 30 00

Sentraladministrasjonen Telefaks +47 78 96 30 01
Henry Karlsens plass 1
9800 Vadsø
www.ffk.no

Vi viser til Deres brev av 03.05.2012 vedlagt søknad fra lngvald Andreas Ravna.

Vår ref: 12/00627-2

Deres ref: 2012/237/BA

Saksbehandler Jan Ingolf Kleppe
Telefon: +47 78 96 30 74
jan.ingolf.kleppe@ffk.no

UTTALELSE VEDR DISPENSASJONSSØKNAD FRADELING GNR 13/14
SØR FOR MOHKKEVAIJOHKKA I VESTRE SEIDA - TANA KOMMUNE

Søknader i strid med arealdelen skal behandles jamfør Plan- og bygningslovens kap. 19-2, ikke
§7 som referer til den gamle plan- og bygningsloven.

Areal- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det aktuelle
området og har derfor ingen merknader til tiltaket.

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes
areal- og kulturvernavdelingen, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven),
§ 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom på
at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og miljø,
Finnmark.

Kopi: Sametinget, Avdeling for rettigheter, næring og miljø, Avjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok.
ingvald A. Ravna, Vestre Seida, 9845 Tana.

Org nr 964 994 218

Bankkonto 4930 09 12051
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Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 3

9845 TANA L3(-1 MAi 7017

........._ ... ._____ _

ÅBSEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN DUJ./DERES REF. MIN DU.I./VAR REF.

Thor-Andreas Basso, +47 78 47 40 16 2012/237 12/2815 - 3

thor-andreas.basso@samediggi.no Almmut go valddet oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Âvjovårgeaidnu 50

9730 Kårååjohka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefaksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

29,05.2012

Uttalelse vedrørende søknad om fradeling av Gbnr 13/14, Deanu
gielda/Tana kommune
Sametinget viser til deres brev av 03.05.12 vedlagt søknad fra Ingvald Andreas Ravna.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Vi har ingen merknader til søknaden.

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal
utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst,
fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av
disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturrninnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven
§53 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga.

odai ui /Med hilsen

ndreas tangberg
fågajodiheaddji/ fagleder

C24-:
Thor-Andreas Basso
råddeaddi/ rådgiver

Kopiija / Kopi til:
Finnmark fylkeskommune/Finnmårkku fylkkagielda Sentraladministrasjonen 9815 VADSØ

SÅMEDIGGI  SAMETINGET
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Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

Viser til deres brev av 03.05.2012

Saksfremlegg:

Nuorta-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark

Ådreassa - Adresse Telefovdna - Telefon
Poastaboksa / Postboks 174 78468700
9735 Kärå§johka / Karasjok www.reindrift.no  

Din öuj./Deres ref: Min ådj./Vår ref: Dåhton/Dato:
2012/1361 / 14631/2012/ KAS/ 414.3 26.07.2012

Deanu gielda/Tana Kommune - Søknad om fradeling av parsell til fritidsformål i Vestre Seida
-  Ingvald Andreas Ravna

Pga. ressursmangel hos Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark, har ikke forvaltningen innen
høringsfristen kommet med høringsuttalelse til ovenfor nevnte sak. Dessverre har det blitt
kommunikasjonssvikt ifm. utsendelsen av forespørsel om utsatt høringsfrist.
Reindriftsforvaltningen håper at Tana kommune har forståelse for dette og tar
Reindriftsforvaltningen høringsuttalelse til etterretning og med i videre behandling av saken, da
reindriftsarealer og generelt reindriftsinteresser er stor betydning for bærekraftig reindrift.

Saksdokumenter:
1. Søknad oversendt av Tana kommune om fradeling av en parsell for tomt til boligformål, datert
03.05.2012
2. RF ØF oversendt Reinbeitedistrikt 7 til høring, datert 10.05.2012

Ingvald A. Ravna har søkt om tillatelse til å fradele en parsell på ca 4 daa av gnr 13 bnr 14 til
boligformål. Omsøkte tiltak ligger sør for Mohkkevaijohka i Vestre Seida, hvor det fra før av er
spredt bebyggelse. Eiendommens areal er før fradeling 21,5 daa og brukes som landbrukseiendom.
Parsellen som søkes fradelt er skogbevokst. Området er i kommuneplanens arealdel angitt som
landbruk-, natur- og friluftsområde hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke
skjer i tilknyting til stedbunden næring.
Søknaden er i strid med arealdelen og eventuell tillatelse er avhengig av dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 7.

Reindriftsagronomen har sendt saken for høringsuttalelse til reinbeitedistrikt 7 og de har kommet
med følgende uttalelse:

Ut i fra et reindriftsfaglig synspunkt har vi ingen merknader til at søknaden innvilget.

Telefåksa - Telefaks
78468701
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Vurdering:

Reindriftsagronomen vurderer at tiltaket ikke vil  være  til skade eller ulempe for reindriften i
området.

Reindriftsagronomens uttalelse:

Reindriftsagronomen har ingen merknader til søknad oversendt fra Tana kommune, på vegne av
Ingvald A. Ravna, søknad om fradeling av en parsell for tomt til boligformål som ligger sør for
Mohkkevaijohka i Vestre Seida

Begrunnelse:

Reindriftsagronomen vurderer at tiltaket ikke vil være til skade eller ulempe for reindriften i
området.

Saken er behandlet etter fullmakt gitt av Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark i sak 02/2008 til
reindriftsagronomen i Øst-Finnmark.

Dearvvuodaiguin / Med hilsen

erit Anita idjo
Fungerende Reindriftsagr om

Kopi til:
Reinbeitedistrikt 7 Ringveien 43 9845 Tana

ÅQemeannudeaddji telefovdnanr./Saksbehandlers telefon:

2

emei Anders Sara
1. Konsulent
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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

Ingvald Andreas Ravna
Vestre Seida
9845  TANA

Delegert vedtak

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2012/237 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 30.11.2012

Svar på søknad om fradeling fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida

Saksopplysninger: 
Søknaden gjelder fradeling av parsell på ca. 3,2 daa fra gbnr. 13/14 til boligformål. Omsøkte 
tiltak ligger sør for Mohkkevaijohka i Vestre Seida, hvor det fra før av er spredt bebyggelse. 
Eiendommens areal før fradeling er 21,5 daa og brukes som landbrukseiendom. Parsellen som 
søkes fradelt er skogbevokst (bjørkeskog). Parsellen ønskes fradelt til søkers datter for 
boligformål. Det er fremstilt to alternativer til parsell som ønskes fradelt. Alternativ 1 ligger på 
eiendommens sørøstre hjørne og er også parsellen det er gitt avkjørselstillatelse for fra Statens 
Vegvesen.

Omsøkte område ligger mer enn 100 meter fra elva og er utenfor område merket i Nordatlas for 
flomfare. Grunnmassene består av tykk morene. Området er ikke innenfor områder noen fare-
eller risikoområder kartlagt av NVE (skredatlas). Fylkesatlas for Finnmark (Nordatlas), Artskart i 
artsdatabanken og DNs Naturbase har ingen registrerte sårbare eller truede arter og naturtyper i 
eller nærliggende det omsøkte området.

Omsøkte område er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde 
(LNF) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning til 
stedbunden næring. I arealdelen(s. 30) heter det at ”Skiippagurra, Seida og Tana bru har utviklet 
seg til å bli sentrumsområdet i kommunen der areal er en begrenset ressurs. Kommunen tillater 
derfor ikke spredt utbygging i disse områdene. All utbygging på strekningen…Mohkeveaijohka 
(Vestre Seida) – Lismajohka, skal skje på bakgrunn av arealdel, regulerings- eller 
bebyggelsesplan…”. Søknaden er derfor i strid med arealdelen og en tillatelse er avhengig av 
dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2.

Det befinner seg et avsatt felt for boligbygging (Bo 12) ca. 600 m unna det omsøkte området som 
står ubenyttet.

Det er ikke anlagt rør for vann og avløp til den omsøkte parsellen. Det må ved en eventuell 
fradeling legges nye rør til eiendommen. Rensekapasiteten på vannet i Vestre Seida er liten, men 
det er rom for tilknytning av en ekstra husstand.
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Søknaden ble den 03.05.2012 sendt på høring til følgende instanser:
 Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavd.
 Finnmark Fylkeskommune v/areal- og kulturvernavd.
 Sametinget v/miljø- og kulturvernavd.
 Reindriftsforvaltningen for Øst-Finnmark
 Reinbeitedistrikt 7

Fylkesmannen i Finnmark anfører følgende hovedmerknader:
- Fylkesmannen mener at det omsøkte tiltaket er svært uheldig for jordbruket og at det på 

lang og kort sikt vil ha negative konsekvenser for landbruksvirksomheten i området og 
for eiendommen.

- Det er en klar forutsetning fra statlig hold at arealdisponering fortrinnsvis skal skje 
gjennom planer og ikke dispensasjoner.

- Fradeling av en fritt omsettelig boligtomt innenfor en landbrukseiendom vil kunne føre til 
fremtidige konflikter mellom huseier og landbruksvirksomhet (støy, lukt, støv osv.).

- En boligetablering i området vil kunne komme i konflikt med de nasjonale mål om vern 
av dyrka jord, og være til ulempe for drift av omkringliggende jordbruksarealer 
(oppstykking med vei osv.).

- Fylkesmannen peker på de rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transporiplanlegging (Miljøverndepartementets retningslinje T-5/93), der det legges vekt på
begrensning av transportbehov, samling av naturinngrep, fortetting av boligområder med mer. 
Spredt boligbygging som ikke er tilknyttet landbruket

- Fylkesmannen fremhever også kostnader for kommunen knyttet til spredt bebyggelse 
(infrastruktur, vann og kloakk osv.).

Sametinget minner om følgende:
” Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) 8 annet ledd.”
Utover dette har sametinget ingen merknader til søknaden.

Finnmark Fylkeskommune minner på lik linje med sametinget om aktsomhetsplikten jf. Lov av 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven). Utover dette har fylkeskommunen ingen 
merknader til søknaden.

Resterende høringsinstanser hadde ingen merknader til søknaden.

Vurderinger:
Rådmannen anser alternativ parsell 2 som uaktuell da det ligger midt i eiendommen med 
innmarksbeite og fulldyrket jord på alle kanter. Det vil i et slikt tilfelle være nødvendig med 
vegrett over annen grunneiendom og over landbruksjord. Alternativ 1 ligger nærmere riksvegen 
og vil ikke kreve vegrett over annen grunneiendom. Det er gitt avkjørselstillatelse fra Statens 
Vegvesen for alternativ parsell 1. Rådmannen vil derfor basere sin vurdering på en eventuell 
fradeling av alternativ parsell 1.

Kommuneplanens arealdel er basert på en omfattende prosess der nasjonale, regionale og 
kommunale mål, retningslinjer og føringer er lagt til grunn. Søknaden er i strid med arealdelen og 
den er for det omsøkte området klar på at kommunen ikke tillater spredt utbygging.
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Rådmannen ser det som positivt at yngre generasjoner har et ønske om bosetting i Vestre Seida, 
og det vil i dette tilfellet ikke gi endringer i kulturlandskapet i området da det allerede har en god 
del bebyggelse. 

Selv om det er rensekapasitet til en ekstra husstand er det ikke rom for noe ytterligere bebyggelse 
uten å måtte gjøre utbedringer i forhold til renseanlegget i Vestre Seida. En eventuell tillatelse vil 
skape presedens og dermed medføre kommunen kostnader ved utbedring av det offentlige 
renseanlegget. Rådmannen ønsker at boligbygging først og fremst skal skje i det avsatte området 
Bo 12.

Fradeling av en fritt omsettelig boligtomt innenfor en landbrukseiendom vil kunne føre til 
fremtidige konflikter mellom huseier og landbruksvirksomhet (støy, lukt, støv osv.).

På bakgrunn av vurderingene som er gjort er det tydelig at det er betraktelig mer som taler imot 
enn for en fradeling, og rådmannen kan ikke se at det finnes grunnlag for en dispensering fra 
plan- og bygningslovens § 19-2.

Vurdering etter naturmangfoldloven (NML) § 8-12:
Rådmannen har innhentet kunnskap fra Fylkesatlas for Finnmark (Nordatlas), artsdatabanken 
(artskart), DNs Naturbase jf. NML § 8. Rådmannen kan på bakgrunn av den vitenskapelige 
kunnskapen ikke se at det er registrert noen sårbare eller truede arter eller naturtyper. Det er 
heller ikke fremkommet andre opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg 
truede eller verdifulle arter eller naturtyper i det omsøkte området som ikke er fanget opp av 
ovennevnte registreringer. Det omsøkte området vil derfor ikke komme i konflikt med slikt 
naturmangfold. Kravet i NML § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.
Rådmannen mener området er tilstrekkelig kartlagt og rådmannen vet nok til at det ikke er behov 
for en vurdering etter NML § 9 føre-var-prinsippet.
Søknaden gjelder en dispensasjon i et område kommunen i arealdelen ikke tillater spredt
utbygging. Søknaden er derfor ikke av slik karakter at det har betydning i en vurdering etter 
NML § 10. 
Rådmannen innstiller et avslag på søknaden og mener derfor at NML § 11 og 12 ikke vil være 
relevant i dette tilfellet.

Vedtaket:

I medhold av delegert myndighet fra kommunestyret, jf. delegasjonsreglement av 28.06.07, sist 
revidert 23.02.12., er det den 30.11.2012 fattet følgende

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, jf. plan- og bygningslovens § 11-6, 
avslår Tana kommune søknaden fra Ingvald Andreas Ravna om fradeling til 
boligformål fra gbnr. 13/14 i Vestre Seida.

Begrunnelse:
Den aktuelle eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som et 
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) der det ikke tillates bygging eller fradeling dersom 
det ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring. Ifølge kommuneplanens arealdel skal all 
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utbygging på strekningen Mohkeveaijohka (Vestre Seida) – Lismajohka skje på bakgrunn av 
arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplan.
Kommunen kan ikke se at det finnes grunnlag som tilsier at det blir gitt dispensasjon til fradeling 
slik omsøkt.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Formannskapet.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder Ida Martine S. Nilsen

Miljøkonsulent

Kopi til:
Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernavd. Damsveien 1 9815 VADSØ
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 5/1

Arkivsaksnr: 2011/897-43

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 8/2013 07.02.2013
Formannskapet 21/2013 07.03.2013

Ny klagebehandling - Klage på kommunens vedtak i sak 118/2012, Torgrim 
Olsen og Kirsti Joks, gjenoppføring av gamme i Gahpatjohka.

Saksprotokoll saksnr. 8/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

Behandling
Jf. godkjenning av sakslista:

Følgende sak trekkes fra sakslista og utsettes til neste møte:
PS 8/2013 Ny klagebehandling - Klage på kommunens vedtak i sak 118/2012, Torgrim 

Olsen og Kirsti Joks, gjenoppføring av gamme i Gahpatjohka.

Votering

Vedtak

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune omgjør sitt vedtak i sak 118/2012 den 13.09.2012 slik:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6, avslår Tana kommune søknaden om 
gjenoppbygging av gamme ved Gáhpatjohka i Tana kommune, jf. Plan- og bygningslovens § 93 
første ledd a.
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Begrunnelse:
Den omsøkte gammetomta ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF - område) der det ikke tillates bygging eller fradeling
dersom det ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring. Oppføring av gamme i det aktuelle
området vil virke privatiserende og være negativt for eksisterende brukere av området, natur- og
friluftslivsinteressene.

Kommunen finner ingen særlige grunner etter plan- og bygningslovens (1985) § 7 som kan gi
grunnlag for å innvilge søknad om dispensasjon.

Saksopplysninger
Kommunen har mottatt to klager på Formannskapets vedtak i sak 118/2012 vedrørende 
gjenoppføring av gamme i Gàhpatjohka – Torgrim Olsen og Kirsti Joks.
Protokoll fra møtet er vedlagt saken.

Kommunen mottok klage fra Fylkesmannen i Finnmark i brev av 10.10.2012 hvorpå 
Fylkesmannen ber om at kommunen omgjør sitt vedtak.
Klager anfører følgende begrunnelse:
Arealdisponering
 Fylkesmannen viser til St. meld nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og 

rikets miljøtilstand hvor regjeringen har trukket opp nasjonale rammer for utvikling av 
fritidsbebyggelse. Disse rammene skal legges til grunn i kommunens planlegging og 
tilrettelegging for fritidsbebyggelse. Prinsippene er konkretisert i veilederen 
«Planlegging av fritidsbebyggelse» (Miljøverndepartementet 2005, T-1450):

”Det skal trekkes klare grenser for områder med nasjonale interesser der 
hyttebygging bør unngås. Hyttebygging bør bla. Unngås i:

Store sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep.”
Bygging av fritidsboliger bør avklares i kommuneplanens arealdel eller i 
reguleringsplaner.

 Aktuelle byggetiltak ligger i et område nesten helt uten tekniske inngrep i et område som 
må anses som et av de områdene som er minst berørt av inngrep i området mellom 
Tanadalen og Laksefjord.
Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere stortingsmeldinger de 
seneste årene og i Prp. 1 S (2010-2011) går Miljøverndepartementet klart frem men at 
inngrepsfrie naturområder som er igjen, skal tas vare på.
Direktoratet for naturforvaltning har kartlagt inngrepsfrie naturområder i Norge. 
Gàhpatjàvri ligger i følge dette i et av fylkets og dermed landets største 
sammenhengende inngrepfrie områder. Området strekker seg fra barmarksløypa fra 
Sirma til Stuorra Ilis i øst til Porsanger i vest.

 Fylkesmannen mener også at en tillatelse vil medføre økt motorferdsel utenom det åpne 
løypenettet.

Særlige grunner
 Det er ikke lagt fram dokumentasjon av næringsinntekt etter hva Fylkesmannen kan se.

Søkernes advokat har anført ”samisk kultur og levesett, både i forhold til bruk av 
gammer og tradisjonsbasert utmarkshøsting” som ”særlige grunner”. Videre har 
kommunen i sitt vedtak lagt vekt på bla. søkernes/familiens ønske om å videreføre 
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tidligere høstingstradisjoner som jakt, fiske og bærplukking og annen tradisjonell 
utmarkshøsting. Fylkesmannens vurdering er at dette er irrelevant for saken.
Fylkesmannen viser også til at administrasjonen i sin vurdering av saken har funnet at 
søknaden ikke kan innvilges på grunn av sterke motforestillinger, jf. Brev av 7. april 
2011 med vedlegg.
Fylkesmannen kan ut fra dette ikke se at det foreligger særlig grunner for å innvilge 
søknaden.

 En innvilgelse vil kunne skape presedens.
 ”Premiering” av ulovlige byggetiltak med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er 

etter Fylkesmannens syn uheldig.
 Fylkesmannen viser for øvrig til deres klage i Miennajàvri-saken som ligner denne.

Internasjonale forpliktelser
 Kommunens oppfattelse er at Fylkesmannen bryter Grunnlovens § 100 a, FNs 

konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27 og ILO-konvensjonen nr. 169 
om urfolk og stammefolk i selvstendige stater ved å overstyre lokaldemokratiet i 
gammesaker.
Fylkesmannen mener det er hans ansvar å påse at lovgivningen, også etter plan- og 
bygningsloven, er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser, og at kommunen ikke 
kan på grunnlag av egne fortolkninger utøve dispensasjonspraksis som er i strid med 
loven og uthuler intensjonen med den.
Dersom kommunen mener plan- og bygningsloven ikke oppfyller Norges internasjonale 
forpliktelser, må det tas opp med nasjonale myndigheter.

Kommuneplanens arealdel
 Kommunen skal rullere kommuneplanens arealdel i inneværende kommunestyreperiode. 

Gammebygging/hyttebygging vil bli et aktuelt tema i dette arbeidet, jf. Kommunal 
planstrategi. Dette vil være i tråd med Regjeringens anbefalinger gitt i veileder T-1450.

Kommunen mottok i brev av 03.01.2013 klage fra Reinbeitedistrikt 9 hvorpå de ber kommunen 
omgjøre sitt vedtak. RBD 9 mener deres uttalelse av 15.05.2012 ikke er tatt stilling til og 
fremmer derfor denne på nytt som en klage på kommunens vedtak.
RBD 9 anfører følgende begrunnelser:
 De vet med sikkerhet at det ikke har vært noen gamme der det nå søkes om på minst 60 

år.
 Tuften det vises til kan ikke kalles noen ”gjenoppbygging”, om det har vært noen gamme 

der så har den falt før våre dager. Søknaden må dermed betegnes som søknad om nybygg 
og avslås da området ikke er regulert til annet enn stedbunden næring (LNFR).

 Området er sentralt i vinterbeiteområdet til siidaen som vinterbeiter fra Báisvarri-
Bahtoaivi-Miennaráhppat-Gáhpatávži-Roavvárri. Området er betegnet som et 
inngrepsfritt område, og har derfor særskilt verdi som vinterbeite, og brukes på 
senvinteren i den tiden rein er mest sårbar for forstyrrelser.

 Utbyggingen vil være i strid med kommuneplanens arealdel, og RBD 9 finner ikke at det 
foreligger særskilte grunner som skulle tilsi dispensasjon fra plan- og bygningsloven.

 Gammer og hytter fører til økt ferdsel og genererer mye motorisert ferdsel, noe som gir 
store negative konsekvenser for reindriften. Dette skaper både forstyrrelse og fare for 
sammenblanding, unødvendig mye driving av rein og at man mister rein om man p.g.a. 
været ikke finner tilbake reinen som dro. RBD 9 har begrensede vinterbeiter og mener 
området skal forbeholdes stedbunden næring jf. Arealplanen.
Kommunen plikter å ta nøye hensyn til beiteområder med særverdi slik som dette 
ubebygde området.
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Klagene ble sendt til søkerne, representert ved advokatselskapet Per A. Amundsen, for uttalelse 
med frist til den 25.01.13. Kommunen har ikke mottatt noen uttalelse.

Vurdering
Rådmannen har fremmet sine vurderinger av saken hele fire ganger og vil dermed ikke gå noe 
dypt inn i Fylkesmannens vurderinger. Rådmannen vil derfor bare bekrefte at han er enig i 
Fylkesmannens vurderinger.

Hva gjelder Reinbeitedistrikt 9s klage så krever dette noen kortere vurderinger. RBD 9 viser til 
en uttalelse de har sendt inn etter et møte avholdt den 15.05.2012 som ikke ble tatt stilling til 
ved forrige behandling. Rådmannen kan dessverre ikke se å ha mottatt denne uttalelsen verken 
før eller etter saken ble behandlet sist. Dette forklarer også hvorfor siste vedtak gjort i saken 
ikke ble sendt til RBD 9. Rådmannen mener derfor at Reinbeitedistrikt 9s klage skal behandles 
da de har sendt inn klagen så snart de fikk kjennskap til vedtaket innenfor klagefristen på 3 uker.
At søknaden er i strid med kommuneplanens arealdel, at det ikke foreligger særlige grunner for 
å dispensere fra plan- og bygningsloven og at det vil medfølge uheldige virkninger ved at det 
blir økt motorferdsel har rådmannen tidligere vurdert og sagt seg enig i. 
At reindriften kan bli særlig negativt berørt av tiltaket og dermed går sterkt imot at søknaden 
innvilges skal veie tungt i vurderingen.

Rådmannen mener begrunnelsene angitt i klagene fra Fylkesmannen i Finnmark og 
Reinbeitedistrikt 9 gir sterkt grunnlag for å ta klagene til etterretning og endre vedtaket i sak nr. 
118/2012 til et avslag på søknaden.

Dersom formannskapet velger å opprettholde sitt vedtak i sak 118/2012 den 13.09.2012 vil 
vedtaket kunne formuleres slik:

1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til
gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gáhpatjohka.
2. Det utstedes gammeerklæring til Kirsti Joks og Torgrim Olsen.
3. Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som ”særlige grunner” ut i fra gammel
kulturbasert utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere
høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 artikkel 23 pkt. 1 og 2.
4. Søkerne/familien vil videreføre tidligere høstningstradisjon som jakt, fiske, bærplukking og
annen tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk
høstingstradisjon og kulturarv videreføres.
5. Gammen må restaureres etter kommunens vedtatte retningslinjer og at kravet om
torvlegging er absolutt og herunder og at gammen er åpen og tilgjengelig for andre brukere
slik det er i samisk tradisjon.
Viser her Utdrag av vedtak i Tana kommunes høringsuttalelse til Finnmarkseiendommen om
gammebygging saksnr. 51/2012 av 15.03.2012
Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det
vært bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og
bærplukking eller også i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt
inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen.
Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av
naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å
føre opp gammer i sine utmarksområder.
Tana kommune mener at det er viktig å opprettholde gammetradisjonene både med hensyn til
utformingen av byggene og høstingen av utmarka i Tana. De opprinnelige gammene var av en
slik utforming at det ikke burde være nødvendig å søke tillatelse for å oppføre disse. I dag er
disse byggverkene noe modernisert selv om de fortsatt er beskjedne byggverk. Kommunen har
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sett det nødvendig å lage retningslinjer for gammebygg i Tana, nettopp for at byggene skal være
gammer og ikke hytter. Gammene er i prinsippet åpne for alle som ferdes i utmarka og utgjør
dermed også en sikkerhet for alle som er ute i skog og mark.
Det må også i fremtiden være mulighet til å føre opp nye gammebygg i utmarka i Tana etter en
grundig prosess. Dette skal drøftes i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.
Offentlige myndigheter er forpliktet til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan
utøve og utvikle sin egen kultur. Dette følger både av Grunnloven § 110 a, FNs konvensjon om
sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater.
Fra Tana kommune sin side vil man påpeke at saken gjelder dispensasjon til gjenoppbygging,
utbedring og restaurering av eksisterende gamme i eksisterende bruksområde. Dette
innebærer at det ikke blir endring i forhold til tidligere tiders bruk av området. Tiltaket vil derfor
ikke ha vesentlig betydning i forhold til verken; naturmangfoldsloven, reindrifta og eventuelle
andre sektormyndigheter. I og med at gammene står åpne, så vil reindriftsutøvere også kunne
benytte gamma når de er i området. Søkere har også ovenfor kommunen, etter første gangs
behandling, dokumentert inntekter av utmarkshøsting som dermed også innbærer at søker kan
komme under definisjonen stedbunden næring.
Viser og her til utdrag av Tana kommunes utmarksplan vedtatt i kommunestyret 21.06.2012
Det samiske ordet meahccásteapmi omhandler tilnærmet all utmarksbruk. Dette forholdet kan føre
til misforståelser om hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Hertil vil vi trekke frem
begrepet birgejupmi. Riseth, Solbakken og Kitti (2010) viser til at ”birgejupmi er en del av samisk
tradisjonell kunnskap og at den er knyttet til landskap, miljø og økologisk system og samfunnsmessig
utvikling av identitet. Begrepet birgejupmi dreier seg så om livsutkomme, men i et holistisk perspektiv
der det inngår både de økonomiske, sosiale, kunnskapsmessige og åndelige aspektene, samt
forståelse av en bærekraftig utnyttelse av naturressursene”.
”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og
tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid” (Asplan Viak 2009).
Tana kommune er uenig med fylkesmannens vurdering, om at denne saken vil få stor
presedensvirkning. Kommunen fører en restriktiv linje i forhold til tillatelser for oppføring av
gammebygg i utmark. I praksis har man kun gitt tillatelser til gjenoppbygging for å opprettholde
de viktige tradisjoner gjennom generasjoner med høstinga av utmarka i Tana.
I forbindelse med rullering av kommunens arealplan vil gammebygg bli et viktig tema som man
ønsker å drøfte. Tana kommune er i dag i tvil om hvilken lovhjemmel gammesaker skal
behandles etter, fordi gammer ikke er nevnt i plan- og bygningsloven eller forskriftene til denne.
Tana kommune vil trekke frem noen momenter fra kommuneplanens arealdel 2002-13 pkt
2.4.2.4 fremkommer det at “det i uminnelige tider har vært bygd gammer av stedegent materiale
som krypinn i områder som er brukt til jakt, fiske og bærplukking eller i forbindelse med
reindrift. Det er lange tradisjoner for gammebygging i Tana kommune. Tana kommune har
imidlertid en prinsippiell holdning om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd
med tradisjonell bruk av gammene. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at
kommunen mener gammebygging har en plass”.
Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for gammebygg i utmark som vil hindre at man
får ”private” hytter i det som fylkesmannen definerer som inngrepsfri natur, men i stedet
beskjedne torvkledde byggverk som er viktige for å kunne opprettholde viktige lokale
tradisjoner med bruk av våre fornybare naturressurser. Kommunens retningslinjer for
gammebygg et utformet nettopp slik for at man ønsker å ta vare på naturen på en god måte.
Tana kommune er kjent med at Finnmarkseiendommen har gjort vedtak i FeFo sak 36/2012 om
behandling av gammer i utmark oppført før 1986. Praksisen de har vedtatt vil da også være
gjeldende for denne gammen.
Når det gjelder motorferdsel i utmark så kan ikke kommunen se at dette tiltaket vil medføre til
noe særlig økt aktivitet i området.
Kommunen mener også at hvis fylkesmannen i slike saker overstyrer lokaldemokratiet, så bryter
man med ILO konvensjonen 169 som sier at myndighetene skal beskytte lokalbefolkningens
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muligheter for å opprettholde kulturen, økonomiske bæreevne og utvikling. Jfr. også
Grunnlovens § 110 a og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27 (1996).
Kommunen mener at ”særlige grunner” kan anvendes i dette tilfellet. Søkerne er fastboende
samer og har sterk familietilknytning til bruksområdet og gammen.
Vedlegg til vedtak:
Artikkel 23
1. Håndverk, bygde- og lokalt basert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell virksomhet for
vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som viktige faktorer for å opprettholde
deres kultur, økonomiske bæreevne og utvikling. Når det er aktuelt, skal myndighetene sikre at slik virksomhet
blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk.
2. Når vedkommende folk ber om det, skal rimelig faglig og økonomisk bistand skaffes tilveie hvis det er mulig.
Det skal tas hensyn til disse folks tradisjonelle teknologi og kulturelle særtrekk, foruten til bærekraftig og
rettferdig utvikling.
Advokatselskapet Per A. Amundsen A/S sitt skriv til kommunen av 29. mai 2012

Begrunnelse:
Det er ikke fremkommet opplysninger i klagene fra fylkesmannen og reinbeitedistrikt 9 som 
begrunner nødvendig omgjøring av vedtaket.
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Saksprotokoll saksnr. 118/2012 i Formannskapet - 13.09.2012

Behandling
Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Frank Ingilæ og Randi Lille og 
Fe/Ol v/Hartvik Hansen og Ansgar Aslaksen:

1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til 
gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gáhpatjohka.

2. Det utstedes gammeerklæring til Kirsti Joks og Torgrim Olsen.
3. Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som ”særlige grunner” ut i fra gammel

kulturbasert utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere 
høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 artikkel 23 pkt. 1 og 2.

4. Søkerne/familien vil videreføre tidligere høstningstradisjon som jakt, fiske, bærplukking og 
annen tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk 
høstingstradisjon og kulturarv videreføres.

5. Gammen må restaureres etter kommunens vedtatte retningslinjer og at kravet om 
torvlegging er absolutt og herunder og at gammen er åpen og tilgjengelig for andre brukere 
slik det er i samisk tradisjon.

Viser her Utdrag av vedtak i Tana kommunes høringsuttalelse til Finnmarkseiendommen om 
gammebygging saksnr. 51/2012 av 15.03.2012

Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det
vært bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og
bærplukking eller også i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt 
inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. 
Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av 
naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å 
føre opp gammer i sine utmarksområder.

Tana kommune mener at det er viktig å opprettholde gammetradisjonene både med hensyn til
utformingen av byggene og høstingen av utmarka i Tana. De opprinnelige gammene var av en
slik utforming at det ikke burde være nødvendig å søke tillatelse for å oppføre disse. I dag er
disse byggverkene noe modernisert selv om de fortsatt er beskjedne byggverk. Kommunen har 
sett det nødvendig å lage retningslinjer for gammebygg i Tana, nettopp for at byggene skal være 
gammer og ikke hytter. Gammene er i prinsippet åpne for alle som ferdes i utmarka og utgjør 
dermed også en sikkerhet for alle som er ute i skog og mark.

Det må også i fremtiden være mulighet til å føre opp nye gammebygg i utmarka i Tana etter en 
grundig prosess. Dette ønsker vi at skal drøftes i forbindelse med rullering av kommuneplanens 
arealdel.

Offentlige myndigheter er forpliktet til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan
utøve og utvikle sin egen kultur. Dette følger både av Grunnloven § 110 a, FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater.

Fra Tana kommune sin side vil man påpeke at saken gjelder dispensasjon til gjenoppbygging, 
utbedring og restaurering av tidligere gamme i eksisterende bruksområde. Dette innebærer at 
det ikke blir endring i forhold til tidligere tiders bruk av området. Tiltaket vil derfor ikke ha 
vesentlig betydning i forhold til verken; naturmangfoldsloven, reindrifta og eventuelle andre 
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sektormyndigheter. I og med at gammene står åpne, så vil reindriftsutøvere også kunne benytte 
gamma når de er i området. Søkere har også ovenfor kommunen, etter første gangs behandling, 
dokumentert inntekter av utmarkshøsting som dermed også innbærer at søker kan komme under 
definisjonen stedbunden næring.

Viser og her til utdrag av Tana kommunes utmarksplan vedtatt i kommunestyret 21.06.2012

Det samiske ordet meahccásteapmi omhandler tilnærmet all utmarksbruk. Dette forholdet kan føre
til misforståelser om hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Hertil vil vi trekke frem
begrepet birgejupmi. Riseth, Solbakken og Kitti (2010) viser til at ”birgejupmi er en del av samisk
tradisjonell kunnskap og at den er knyttet til landskap, miljø og økologisk system og samfunnsmessig
utvikling av identitet. Begrepet birgejupmi dreier seg så om livsutkomme, men i et holistisk perspektiv
der det inngår både de økonomiske, sosiale, kunnskapsmessige og åndelige aspektene, samt
forståelse av en bærekraftig utnyttelse av naturressursene”.

”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og
tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid” (Asplan Viak 2009).

Tana kommune er uenig med fylkesmannens vurdering, om at denne saken vil få stor 
presedensvirkning. Kommunen fører en restriktiv linje i forhold til tillatelser for oppføring av 
gammebygg i utmark. I praksis har man kun gitt tillatelser til gjenoppbygging for å opprettholde
de viktige tradisjoner gjennom generasjoner med høstinga av utmarka i Tana.

I forbindelse med rullering av kommunens arealplan vil gammebygg bli et viktig tema som man 
ønsker å drøfte. Tana kommune er i dag i tvil om hvilken lovhjemmel gammesaker skal 
behandles etter, fordi gammer ikke er nevnt i plan- og bygningsloven eller forskriftene til denne.

Tana kommune vil trekke frem noen momenter fra kommuneplanens arealdel 2002-13 pkt 
2.4.2.4 fremkommer det at “det i uminnelige tider har vært bygd gammer av stedegent materiale 
som krypinn i områder som er brukt til jakt, fiske og bærplukking eller i forbindelse med 
reindrift. Det er lange tradisjoner for gammebygging i Tana kommune. Tana kommune har 
imidlertid en prinsippiell holdning om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd 
med tradisjonell bruk av gammene. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at 
kommunen mener gammebygging har en plass”.

Dessuten har kommunen utarbeidet egne retningslinjer for gammebygg i utmark som vil hindre 
at man får ”private” hytter i det som fylkesmannen definerer som inngrepsfri natur, men i stedet
beskjedne torvkledde byggverk som er viktige for å kunne opprettholde viktige lokale 
tradisjoner med bruk av våre fornybare naturressurser. Kommunens retningslinjer for 
gammebygg et utformet nettopp slik for at man ønsker å ta vare på naturen på en god måte.

Tana kommune er kjent med at Finnmarkseiendommen har gjort vedtak i FeFo sak 36/2012 om 
behandling av gammer i utmark oppført før 1986. Praksisen de har vedtatt vil da også være 
gjeldende for denne gammen.

Når det gjelder motorferdsel i utmark så kan ikke kommunen se at dette tiltaket vil medføre til 
noe særlig økt aktivitet i området. Det går nå en åpen snøscooterløype fra Sirma som er i rimelig 
ski avstand til gammen. Om sommeren går det like i nærheten av gammen en allerede 
eksisterende barmarkstrase til Miennajávrrit for lokale brukere. 

Kommunen mener også at hvis fylkesmannen i slike saker overstyrer lokaldemokratiet, så bryter 
man med ILO konvensjonen 169 som sier at myndighetene skal beskytte lokalbefolkningens 
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muligheter for å opprettholde kulturen, økonomiske bæreevne og utvikling. Jfr. også 
Grunnlovens § 110 a og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27 (1996).

Kommunen mener at ”særlige grunner” kan anvendes i dette tilfellet. Søkerne er fastboende 
samer og har sterk familietilknytning til bruksområdet og gammen. 

Vedlegg til vedtak:
Artikkel 23
1. Håndverk, bygde- og lokalt basert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell virksomhet for
vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som viktige faktorer for å opprettholde
deres kultur, økonomiske bæreevne og utvikling. Når det er aktuelt, skal myndighetene sikre at slik virksomhet
blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk.
2. Når vedkommende folk ber om det, skal rimelig faglig og økonomisk bistand skaffes tilveie hvis det er mulig.
Det skal tas hensyn til disse folks tradisjonelle teknologi og kulturelle særtrekk, foruten til bærekraftig og
rettferdig utvikling.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen trakk fellesforslaget.

Fe/Ol v/Hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/Frank M. Ingilæ og Randi 
Lille, Fe/Ol v/Hartvik Hansen og Ansgar Aslaksen, H v/Tone O. Kollstrøm, SP v/Fred Johnsen 
og FrP v/Rebeke Tapio:

1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til 
gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gáhpatjohka.

2. Det utstedes gammeerklæring til Kirsti Joks og Torgrim Olsen.
3. Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som ”særlige grunner” ut i fra gammel

kulturbasert utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere 
høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 artikkel 23 pkt. 1 og 2.

4. Søkerne/familien vil videreføre tidligere høstningstradisjon som jakt, fiske, bærplukking og 
annen tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk 
høstingstradisjon og kulturarv videreføres.

5. Gammen må restaureres etter kommunens vedtatte retningslinjer og at kravet om 
torvlegging er absolutt og herunder og at gammen er åpen og tilgjengelig for andre brukere 
slik det er i samisk tradisjon.

Viser her Utdrag av vedtak i Tana kommunes høringsuttalelse til Finnmarkseiendommen om 
gammebygging saksnr. 51/2012 av 15.03.2012

Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det
vært bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og
bærplukking eller også i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt 
inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. 
Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av 
naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å 
føre opp gammer i sine utmarksområder.

Tana kommune mener at det er viktig å opprettholde gammetradisjonene både med hensyn til
utformingen av byggene og høstingen av utmarka i Tana. De opprinnelige gammene var av en
slik utforming at det ikke burde være nødvendig å søke tillatelse for å oppføre disse. I dag er
disse byggverkene noe modernisert selv om de fortsatt er beskjedne byggverk. Kommunen har
sett det nødvendig å lage retningslinjer for gammebygg i Tana, nettopp for at byggene skal være 
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gammer og ikke hytter. Gammene er i prinsippet åpne for alle som ferdes i utmarka og utgjør 
dermed også en sikkerhet for alle som er ute i skog og mark.

Det må også i fremtiden være mulighet til å føre opp nye gammebygg i utmarka i Tana etter en 
grundig prosess. Dette skal drøftes i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

Offentlige myndigheter er forpliktet til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan
utøve og utvikle sin egen kultur. Dette følger både av Grunnloven § 110 a, FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater.

Fra Tana kommune sin side vil man påpeke at saken gjelder dispensasjon til gjenoppbygging, 
utbedring og restaurering av eksisterende gamme i eksisterende bruksområde. Dette 
innebærer at det ikke blir endring i forhold til tidligere tiders bruk av området. Tiltaket vil derfor 
ikke ha vesentlig betydning i forhold til verken; naturmangfoldsloven, reindrifta og eventuelle 
andre sektormyndigheter. I og med at gammene står åpne, så vil reindriftsutøvere også kunne 
benytte gamma når de er i området. Søkere har også ovenfor kommunen, etter første gangs 
behandling, dokumentert inntekter av utmarkshøsting som dermed også innbærer at søker kan 
komme under definisjonen stedbunden næring.

Viser og her til utdrag av Tana kommunes utmarksplan vedtatt i kommunestyret 21.06.2012

Det samiske ordet meahccásteapmi omhandler tilnærmet all utmarksbruk. Dette forholdet kan føre
til misforståelser om hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Hertil vil vi trekke frem
begrepet birgejupmi. Riseth, Solbakken og Kitti (2010) viser til at ”birgejupmi er en del av samisk
tradisjonell kunnskap og at den er knyttet til landskap, miljø og økologisk system og samfunnsmessig
utvikling av identitet. Begrepet birgejupmi dreier seg så om livsutkomme, men i et holistisk perspektiv
der det inngår både de økonomiske, sosiale, kunnskapsmessige og åndelige aspektene, samt
forståelse av en bærekraftig utnyttelse av naturressursene”.

”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og
tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid” (Asplan Viak 2009).

Tana kommune er uenig med fylkesmannens vurdering, om at denne saken vil få stor 
presedensvirkning. Kommunen fører en restriktiv linje i forhold til tillatelser for oppføring av 
gammebygg i utmark. I praksis har man kun gitt tillatelser til gjenoppbygging for å opprettholde 
de viktige tradisjoner gjennom generasjoner med høstinga av utmarka i Tana.

I forbindelse med rullering av kommunens arealplan vil gammebygg bli et viktig tema som man 
ønsker å drøfte. Tana kommune er i dag i tvil om hvilken lovhjemmel gammesaker skal 
behandles etter, fordi gammer ikke er nevnt i plan- og bygningsloven eller forskriftene til denne.

Tana kommune vil trekke frem noen momenter fra kommuneplanens arealdel 2002-13 pkt 
2.4.2.4 fremkommer det at “det i uminnelige tider har vært bygd gammer av stedegent materiale 
som krypinn i områder som er brukt til jakt, fiske og bærplukking eller i forbindelse med 
reindrift. Det er lange tradisjoner for gammebygging i Tana kommune. Tana kommune har 
imidlertid en prinsippiell holdning om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd 
med tradisjonell bruk av gammene. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at 
kommunen mener gammebygging har en plass”.

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for gammebygg i utmark som vil hindre at man 
får ”private” hytter i det som fylkesmannen definerer som inngrepsfri natur, men i stedet
beskjedne torvkledde byggverk som er viktige for å kunne opprettholde viktige lokale 
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tradisjoner med bruk av våre fornybare naturressurser. Kommunens retningslinjer for 
gammebygg et utformet nettopp slik for at man ønsker å ta vare på naturen på en god måte.

Tana kommune er kjent med at Finnmarkseiendommen har gjort vedtak i FeFo sak 36/2012 om 
behandling av gammer i utmark oppført før 1986. Praksisen de har vedtatt vil da også være 
gjeldende for denne gammen.

Når det gjelder motorferdsel i utmark så kan ikke kommunen se at dette tiltaket vil medføre til 
noe særlig økt aktivitet i området. 

Kommunen mener også at hvis fylkesmannen i slike saker overstyrer lokaldemokratiet, så bryter 
man med ILO konvensjonen 169 som sier at myndighetene skal beskytte lokalbefolkningens 
muligheter for å opprettholde kulturen, økonomiske bæreevne og utvikling. Jfr. også 
Grunnlovens § 110 a og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27 (1996).

Kommunen mener at ”særlige grunner” kan anvendes i dette tilfellet. Søkerne er fastboende 
samer og har sterk familietilknytning til bruksområdet og gammen. 

Vedlegg til vedtak:
Artikkel 23
1. Håndverk, bygde- og lokalt basert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell virksomhet for
vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som viktige faktorer for å opprettholde
deres kultur, økonomiske bæreevne og utvikling. Når det er aktuelt, skal myndighetene sikre at slik virksomhet
blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk.
2. Når vedkommende folk ber om det, skal rimelig faglig og økonomisk bistand skaffes tilveie hvis det er mulig.
Det skal tas hensyn til disse folks tradisjonelle teknologi og kulturelle særtrekk, foruten til bærekraftig og
rettferdig utvikling.

Advokatselskapet Per A. Amundsen A/S sitt skriv til kommunen av 29. mai 2012. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til 

gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gáhpatjohka.
2. Det utstedes gammeerklæring til Kirsti Joks og Torgrim Olsen.
3. Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som ”særlige grunner” ut i fra gammel

kulturbasert utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere 
høstingstradisjoner. Det vises herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 artikkel 23 pkt. 1 og 2.

4. Søkerne/familien vil videreføre tidligere høstningstradisjon som jakt, fiske, bærplukking og 
annen tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk 
høstingstradisjon og kulturarv videreføres.

5. Gammen må restaureres etter kommunens vedtatte retningslinjer og at kravet om 
torvlegging er absolutt og herunder og at gammen er åpen og tilgjengelig for andre brukere 
slik det er i samisk tradisjon.

Viser her Utdrag av vedtak i Tana kommunes høringsuttalelse til Finnmarkseiendommen om 
gammebygging saksnr. 51/2012 av 15.03.2012
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Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har det
vært bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske og
bærplukking eller også i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled godt 
inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til naturen. 
Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for utnyttelsen av 
naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og ønsker å ha mulighet til å 
føre opp gammer i sine utmarksområder.

Tana kommune mener at det er viktig å opprettholde gammetradisjonene både med hensyn til
utformingen av byggene og høstingen av utmarka i Tana. De opprinnelige gammene var av en
slik utforming at det ikke burde være nødvendig å søke tillatelse for å oppføre disse. I dag er
disse byggverkene noe modernisert selv om de fortsatt er beskjedne byggverk. Kommunen har 
sett det nødvendig å lage retningslinjer for gammebygg i Tana, nettopp for at byggene skal være 
gammer og ikke hytter. Gammene er i prinsippet åpne for alle som ferdes i utmarka og utgjør 
dermed også en sikkerhet for alle som er ute i skog og mark.

Det må også i fremtiden være mulighet til å føre opp nye gammebygg i utmarka i Tana etter en 
grundig prosess. Dette skal drøftes i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

Offentlige myndigheter er forpliktet til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan
utøve og utvikle sin egen kultur. Dette følger både av Grunnloven § 110 a, FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater.

Fra Tana kommune sin side vil man påpeke at saken gjelder dispensasjon til gjenoppbygging, 
utbedring og restaurering av eksisterende gamme i eksisterende bruksområde. Dette 
innebærer at det ikke blir endring i forhold til tidligere tiders bruk av området. Tiltaket vil derfor 
ikke ha vesentlig betydning i forhold til verken; naturmangfoldsloven, reindrifta og eventuelle 
andre sektormyndigheter. I og med at gammene står åpne, så vil reindriftsutøvere også kunne 
benytte gamma når de er i området. Søkere har også ovenfor kommunen, etter første gangs 
behandling, dokumentert inntekter av utmarkshøsting som dermed også innbærer at søker kan 
komme under definisjonen stedbunden næring.

Viser og her til utdrag av Tana kommunes utmarksplan vedtatt i kommunestyret 21.06.2012

Det samiske ordet meahccásteapmi omhandler tilnærmet all utmarksbruk. Dette forholdet kan føre
til misforståelser om hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Hertil vil vi trekke frem
begrepet birgejupmi. Riseth, Solbakken og Kitti (2010) viser til at ”birgejupmi er en del av samisk
tradisjonell kunnskap og at den er knyttet til landskap, miljø og økologisk system og samfunnsmessig
utvikling av identitet. Begrepet birgejupmi dreier seg så om livsutkomme, men i et holistisk perspektiv
der det inngår både de økonomiske, sosiale, kunnskapsmessige og åndelige aspektene, samt
forståelse av en bærekraftig utnyttelse av naturressursene”.

”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og
tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid” (Asplan Viak 2009).

Tana kommune er uenig med fylkesmannens vurdering, om at denne saken vil få stor 
presedensvirkning. Kommunen fører en restriktiv linje i forhold til tillatelser for oppføring av 
gammebygg i utmark. I praksis har man kun gitt tillatelser til gjenoppbygging for å opprettholde 
de viktige tradisjoner gjennom generasjoner med høstinga av utmarka i Tana.

Side 53



I forbindelse med rullering av kommunens arealplan vil gammebygg bli et viktig tema som man 
ønsker å drøfte. Tana kommune er i dag i tvil om hvilken lovhjemmel gammesaker skal 
behandles etter, fordi gammer ikke er nevnt i plan- og bygningsloven eller forskriftene til denne.

Tana kommune vil trekke frem noen momenter fra kommuneplanens arealdel 2002-13 pkt 
2.4.2.4 fremkommer det at “det i uminnelige tider har vært bygd gammer av stedegent materiale 
som krypinn i områder som er brukt til jakt, fiske og bærplukking eller i forbindelse med 
reindrift. Det er lange tradisjoner for gammebygging i Tana kommune. Tana kommune har 
imidlertid en prinsippiell holdning om at gammebygging for lokalbefolkningen bør tillates i tråd 
med tradisjonell bruk av gammene. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at 
kommunen mener gammebygging har en plass”.

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for gammebygg i utmark som vil hindre at man 
får ”private” hytter i det som fylkesmannen definerer som inngrepsfri natur, men i stedet
beskjedne torvkledde byggverk som er viktige for å kunne opprettholde viktige lokale 
tradisjoner med bruk av våre fornybare naturressurser. Kommunens retningslinjer for 
gammebygg et utformet nettopp slik for at man ønsker å ta vare på naturen på en god måte.

Tana kommune er kjent med at Finnmarkseiendommen har gjort vedtak i FeFo sak 36/2012 om 
behandling av gammer i utmark oppført før 1986. Praksisen de har vedtatt vil da også være 
gjeldende for denne gammen.

Når det gjelder motorferdsel i utmark så kan ikke kommunen se at dette tiltaket vil medføre til 
noe særlig økt aktivitet i området. 

Kommunen mener også at hvis fylkesmannen i slike saker overstyrer lokaldemokratiet, så bryter 
man med ILO konvensjonen 169 som sier at myndighetene skal beskytte lokalbefolkningens 
muligheter for å opprettholde kulturen, økonomiske bæreevne og utvikling. Jfr. også 
Grunnlovens § 110 a og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27 (1996).

Kommunen mener at ”særlige grunner” kan anvendes i dette tilfellet. Søkerne er fastboende 
samer og har sterk familietilknytning til bruksområdet og gammen. 

Vedlegg til vedtak:
Artikkel 23
1. Håndverk, bygde- og lokalt basert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell virksomhet for
vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som viktige faktorer for å opprettholde
deres kultur, økonomiske bæreevne og utvikling. Når det er aktuelt, skal myndighetene sikre at slik virksomhet
blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk.
2. Når vedkommende folk ber om det, skal rimelig faglig og økonomisk bistand skaffes tilveie hvis det er mulig.
Det skal tas hensyn til disse folks tradisjonelle teknologi og kulturelle særtrekk, foruten til bærekraftig og
rettferdig utvikling.

Advokatselskapet Per A. Amundsen A/S sitt skriv til kommunen av 29. mai 2012. 
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Klage på kommunens vedtak i sak 118/2012 - Torgrim Olsen og 
Kirsti Joks - gjenoppføring av gamme i Gáhpatjohka - Tana 
kommune 
 
 
Fylkesmannen viser til kommunens vedtak av 13. september 2012 i sak 118/2012. Følgende 
vedtak ble fattet av planutvalget:  
 

”1. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 7 innvilges det dispensasjon til 
gjenoppbygging, utbedring og restaurering av familiegammen ved Gáhpatjohka.  
2. Det utstedes gammeerklæring til Kirsti Joks og Torgrim Olsen. 
3. Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som ”særlige grunner” ut fra 
kulturbasert utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere 
høstingstradisjoner. Det visers herunder bl.a. til ILO konvensjon 169 artikkel 23 pkt. 1 
og 2.  
4. Søkerne/familien vil videreføre tidligere høstingstradisjon som jakt, fiske, 
bærplukking og annen tradisjonell utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et 
ansvar for at samisk høstingstradisjon og kulturarv videreføres.  
5. Gammen må restaureres etter kommunens vedtatte retningslinjer og at kravet om 
at torvlegging er absolutt og herunder at gammen er åpen og tilgjengelig for andre 
brukere slik det er samisk tradisjon.” 

  
Tana kommune mener at det er viktig å opprettholde gammetradisjonene i kommunen. Dette 
med hensyn til utformingen av byggene og høstingen av utmarka i Tana. Etter kommunens 
syn burde det ikke være nødvendig å søke tillatelse for oppføring av gammer, her vises det 
til at kommunen har laget retningslinjer for gammebygg. Gammebygging vil bli drøftet i 
forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel. 
 
I kommunens begrunnelse for vedtaket heter det videre: 
   

”Offentlige myndigheter er forpliktet til å legge forholdene til rette for at det samiske 
folk kan utøve og utvikle sin egen kultur. Dette følger både av Grunnlovens § 100 a, 
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjonen 
nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.”   
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Etter kommunens oppfatning bryter Fylkesmannen Grunnlovens § 100 a, FNs konvensjon 
om sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og 
stammefolk i selvstendige stater dersom lokaldemokratiet overstyres i gammesaker.   
 
Fylkesmannen mottok meldingen om kommunens vedtak den 24. september 2012.  
Fylkesmannen påklager kommunens vedtak.  
 
Kort oppsummering av saken 
Torgrim Olsen og Kirsti Joks søkte så langt tilbake som i 2005 om tillatelse til å 
gjenoppbygge gamme i Gáhpatjohka, i nærheten av Miennajávri. Saken ble først sendt på 
høring av Tana kommune den 22. november 2010.  
 
Omsøkt gammetomt ligger i et LNF-område uten bestemmelser om spredt utbygging. 
Søknaden skal av den grunn behandles som en dispensasjon fra plan og pga. tidspunktet for 
søknaden etter plan- og bygningsloven av 1985. 
 
Det har stått en gamme på stedet, men denne var helt nedfalt på midten av 1990-tallet etter 
det vi forstår ut fra saksdokumentene. Her heter det:  
 

”På begynnelsen av 1970-årene beskrives gammen ved Gáhpatávzi som fremdeles 
synlig i en høyde på ca. 1 meter, altså nesten tilbake til naturen. Alle spor forsvinner 
ikke frem til 2005.”  

 
Det ble oppført en ny gamme på stedet rundt 2005. Denne har brent ned og er gjenoppbygd 
på nytt uten tillatelse fra grunneier og kommune. Videre heter det i kommunens 
oversendelsesbrev av 22. november 2010:  
 

”Gjenoppbyggingen av gammen ved Gáhpatjávri har skjedd i samme tidsrom som det 
pågikk sak om ulovlig gjenoppbygging av gamme etter brann ved Miennajávri”. 

 
I brev fra Finnmarkseiendommen til kommunen av 2. juni 2006 heter det bl.a.: 
 

”Gammeerklæringen som ble utstedt for den opprinnelige gamme, gir ingen rett til 
gjenoppbygging etter at gamma er nedfalt. I følge Statens naturoppsyn, som foretok 
befaring på området, er det allerede oppført en ny gamme på stedet.” 

 
Fylkesmannen legger til grunn at søknaden gjelder oppføring av ny fritidsbebyggelse. Det er 
ikke vedlagt dokumentasjon på næringsinntekt fra utmarksnæring fra søkerne. 
 
En gamme er i plan- og bygningslovens forstand et byggverk på linje med ethvert annet, for 
loven er formålet med bruken et hovedpoeng ift. behandlingen og i mindre grad byggets 
tekniske utførelse. 
 
Et ufravikelig vilkår for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven (1985) er at det 
foreligger særlige grunner. Begrepet ”særlige grunner” har vært gjenstand for fortolkninger 
både fra Miljøverndepartementets og Sivilombudsmannens side, og begge har uttalt at for at 
”særlige grunner” skal være oppfylt må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en 
nærmere konkret vurdering er av en slik tyngde at de kan slå gjennom overfor de hensyn 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven, herunder arealplan, er ment å ivareta. 
 
Fylkesmannens gikk i brev av 29. november 2010 imot at søknaden ble innvilget. I vårt brev 
heter det blant annet:  
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”I følge Direktoratet for naturforvaltnings kartlegging av inngrepsfrie naturområder i 
Norge, ligger Gáhpatjávri i et av fylkets og dermed landets største sammenhengende 
inngrepsfrie områder. Området strekker seg fra barmarksløypa fra Sirma til Stuorra 
Illis i øst til Porsanger i vest. Foruten at søknaden medfører et nytt byggverk i 
området, medfører den økt motorferdsel utenom det åpne løypenettet. 
 
Fylkesmannen er på bakgrunn av at dette er et uberørt naturområde langt fra vei, og 
at en tillatelse til gamme-/hyttebygging vil kunne få stor presedensvirkning, i mot at 
det gis tillatelse i samsvar med søknaden. Tiltaket kommer etter Fylkesmannens 
vurdering i konflikt med regionale og nasjonale natur- og miljøverninteresser. 
Erfaringsvis vil omsøkt tiltak også medføre søknader om motorferdsel til området, 
både sommer og vinter.” 

 
Tana kommune ved formannskapet innvilget søknaden som omsøkt i vedtak av  
31. mars 2011 i sak 27/2011.  
 
Fylkesmannen påklaget kommunens vedtak i brev av 28. april 2011. 
 
Kommunen opprettholder sitt vedtak i FSK sak 95/2011 av 25. august 2012. 
 
Fylkesmannen i Troms, som settefylkesmann, behandlet klagen i brev av 16. januar 2012. 
Kommunens vedtak av 31. mars 2011 ble opphevet og saken returnert til kommunen for ny 
behandling. Dette fordi vedtaket var mangelfullt begrunnet og fordi vedtaket ikke viser at det 
er blitt tatt hensyn til berørte sektormyndigheters syn på saken.  
 
Tana kommune sendte saken ut på ny høring den 25. april 2012.  
 
Fylkesmannen gikk i brev av 8. mai 2012 på nytt imot at søknaden.  
 
Kommunen opprettholder sitt vedtak i møte den 13. september 2012 i sak 118/2012.  
 
Begrunnelse for klagen 
 
Arealdisponering 
Det er et nasjonalt mål at fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på 
landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Stortinget har ved behandlingen av St. meld. 
nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand trukket opp 
nasjonale rammer for utvikling av fritidsbebyggelse. De skal legges til grunn for kommunens 
planlegging og tilrettelegging for fritidsbebyggelse. Regjeringen har konkretisert prinsippene 
for en bærekraftig fritidsbebyggelse i veilederen «Planlegging av fritidsbebyggelse» 
(Miljøverndepartementet 2005, T-1450). Her heter det blant annet:  
 

”Det skal trekkes klare grenser for områder med nasjonale interesser der 
hyttebygging bør unngås. Hyttebygging bør bla unngås i:  
 
Store sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep.”  

 
Etter Regjeringens syn bør bygging av fritidsboliger avklares i kommuneplanens arealdel 
eller i reguleringsplaner.  
 
Det aktuelle byggetiltaket ligger i et område som er nesten helt uten tekniske inngrep.  Det 
ligger noen få hytter/gammer mellom 3 og 10 km unna, men området må anses som et av de 
områdene som er minst berørt av inngrep i området mellom Tanadalen og Laksefjord.   
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Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere stortingsmeldinger de 
senere årene. Blant annet i St.meld. nr. 17 (1998-99) ”Verdiskaping og miljø – muligheter i 
skogsektoren”, nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv”, nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold”, nr. 
21 (2004-2005) og nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljø-
tilstand”. I Prp. 1 S (2010-2011) Miljøverndepartementet går det klart fram at inngrepsfrie 
naturområder som er igjen, skal tas vare på. 
 
I følge Direktoratet for naturforvaltnings kartlegging av inngrepsfrie naturområder i Norge, 
ligger Gáhpatjávri i et av fylkets og dermed landets største sammenhengende inngrepsfrie 
områder. Området strekker seg fra barmarksløypa fra Sirma til Stuorra Iilis i øst til Porsanger 
i vest.  Foruten at søknaden medfører et nytt byggverk i området, medfører den økt 
motorferdsel utenom det åpne løypenettet.  
 
Særlige grunner 
Det er ikke lagt fram noen form for dokumentasjon av næringsinntekt i saken etter det 
Fylkesmannen kan se. Søkernes advokat har i brev av 29. juni 2010 har i sitt brev til Tana 
kommune angitt ”samisk kultur og levesett, både i forhold til bruk av gammer og 
tradisjonsbasert utmarkshøsting” som ”særlige grunner”. Videre kar kommunen i sitt vedtak 
blant annet lagt vekt på at søkerne/familien vil videreføre tidligere høstingstradisjon som jakt, 
fiske og bærplukking og annen tradisjonell utmarkshøsting. Dette er etter Fylkesmannens 
vurdering irrelevant for saken.  
 
Vi viser også til administrasjonen i sin vurdering av saken har funnet at søknaden ikke kan 
innvilges på grunn av sterke motforestillinger, jf. brev av 7. april 2011 med vedlegg. 
 
Fylkesmannen kan ut fra dette ikke se at det foreligger særlig grunner for å innvilge 
søknaden. 
 
En innvilgelse av søknaden kan medføre at det blir vanskelig å avslå nye søknader om nye 
fritidsbygg som ligger langt unna inngrep/bebyggelse. Å ”premiere” ulovlige byggetiltak med 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er etter vår syn uheldig. 
 
Vi viser for øvrig til vår klage i Miennajávri-saken, som ligner mye på denne. 
 
Internasjonale forpliktelser 
Etter kommunens oppfatning bryter Fylkesmannen Grunnlovens § 100 a, FNs konvensjon 
om sivile og politiske rettigheter (1966) art. 27, og ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og 
stammefolk i selvstendige stater, dersom lokaldemokratiet overstyres i gammesaker.   
 
Det er de nasjonale myndigheters ansvar å påse at lovgivningen, også etter plan- og 
bygningsloven, er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser, og kommunen kan ikke på 
grunnlag av egne fortolkninger utøve en dispensasjonspraksis som er i strid med loven og 
uthuler intensjonen med den. Dersom kommunen mener plan- og bygningsloven ikke 
oppfyller Norges internasjonale forpliktelser, må det tas opp med nasjonale myndigheter. 
 
Kommuneplanens arealdel 
Kommunen skal rullere kommuneplanens arealdel i inneværende kommunestyreperiode. 
Gammebygging/hyttebygging vil bli et aktuelt tema i kommuneplanarbeidet, jf. kommunal 
planstrategi. Dette er i tråd med Regjeringens anbefalinger gitt i veileder T-1450.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen påklager med dette kommunens vedtak og ber om at kommunen omgjør sitt 
vedtak fattet den 13. september 2012 i sak 118/2012.  
 
Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av denne saken. 
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Vi minner om at klagen skal forelegges søker for uttalelse, jf. forvaltningslovens  
§ 33, tredje ledd. 
   
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Kjønnøy 
 
 

 
 
 
 
Egil Hauge 
seksjonsleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Side 59



Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš
v/leder Johan Alexander Anti                       

Postadresse:                                                 e-poster:                                                                          telefoner:
Doaresluohkká                                         leder: jalexanti@hotmail.com                 Leder: 995 66 751
9826  Sirma                                         orohat9@gmail.com              Nestleder: 915 47 294
Org.nr: 983431089                         kasserer: nilsarvid@dunkratt.net                                     kasserer: 900 19 420                              

Tana Kommune

Fylkesmannen i Finnmark

Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 3.1.2013

Klage på vedtak - PS 118/2012 Søknad om tillatelse til gjenoppbygging av gamme Gáhpatjohka.

Styret i RBD 9 har på møte før jul vedtatt å klage på vedtak av Tana Kommune formannskapet, der 
det gis tillatelse til oppbygging av gamme. Saken har tidligere blitt påklaget, og både fylkesmann og 
settefylkesmann opphevet vedtaket sist gang. Saken skal også nå være påklagd av fylkesmann.

RBD 9 er ikke opplyst om vedtaket før man tilfeldigvis fant det på kommunens nettsider, og RBD 9 
mener seg da innenfor klagefristen, da klagefrist løper fra man får kjennskap til vedtaket.

RBD 9 vil og med dette kritisere kommunens rutiner i forhold til reindrift som sektormyndighet, der 
man får saker på høring men ingen informasjon om når saker behandles og utfallet av disse. RBD 9 
vet at reindriftsagronomen i Øst-Finnmark har rettet denne kritikken mot flere kommuner deriblant 
Tana, og man ber om at Tana Kommune nå forbedrer sine rutiner. Reindriften må informeres om 
vedtak som berører næringen direkte, spesielt der man har fremmet innvendinger, for å ivareta 
rettmessig klagemuligheten.

RBD 9 viser til tidligere uttalelse 15.5.2012:

RBD 9 har på styremøte 15.mai behandlet ny høring om gjenoppbygging av gamme Gáhpatjohka. 
Uttalelse gis innenfor gitt frist. RBD 9 går på det sterkeste imot at det tillates gammebygging. 

RBD 9 vet med sikkerhet at det ikke har vært noen gamme der det nå søkes om på minst 60 år. 
Distriktets eldste reineiere har brukt området siden krigen, både da man gikk på ski og helt til nå, og 
de sier dette. Tuften det vises til kan ikke kalles noen “gjenoppbygging”, om det har vært noen 
gamme der så har den falt før våre dager. Søknaden må betegnes som en søknad om nybygg, og 
derfor avslås, da området ikke er regulert til annet enn stedbunden næring (LNFR).

Området er sentralt i vinterbeiteområdet til siidaen som vinterbeiter fra Báisvarri-Bahtoaivi-
Miennaráhppat-Gáhpatávži-Roavvárri. Området er å betegne som et inngrepsfritt område, og har 
derfor særskilt verdi som vinterbeite, og brukes på senvinteren i den tiden rein er mest sårbar for 
forstyrrelser. 

Utbygging vil være i strid med kommuneplanens arealdel, og RBD 9 finner ikke at det foreligger 
særskilte grunner som skulle tilsi dispensasjon fra plan og bygningsloven. Det bør derimot virke 
skjerpende at noen tar seg til rette og bygger uten å søke. I 2004 tok distriktets leder kontakt med 
kommune og fylkesmannen etter at byggeverket kom opp uten å ha vært til høring. SNO dro ut og 
dokumenterte bygningen. Tillatelse ble søkt først i 2005, dette er uakseptabelt.
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Gammer og hytter fører til økt ferdsel, og generer mye motorisert ferdsel, noe som gir store negative 
konsekvenser for reindriften. Dette skaper både forstyrrelse og fare for sammenblanding. RBD 9 har 
begrensede vinterbeiter og mener området skal forbeholdes stedbunden næring jf arealplanen. 

Enstemmig vedtatt

RBD 9 står fast på dette vedtaket, og finner det beklagelig at kommunen ikke tar stilling til 
reindriftens anførsler i det hele tatt, og på den måten overser den nærings- og tradisjonsfagkunnskap 
næringen besitter, og fatter vedtak uten å ta hensyn til disse. Av saksbehandlingen fremgår det at 
reindriftens anførsler ikke tas på alvor.

Reindrift er en sårbar næring, og kommunen plikter å ta nøye hensyn til beiteområder med særverdi 
slik som dette ubebygde området. 

Kommunen sier i vedtaket : Fra Tana kommune sin side vil man påpeke at saken gjelder dispensasjon 
til gjenoppbygging,utbedring og restaurering av tidligere gamme i eksisterende bruksområde. Dette 
innebærer at det ikke blir endring i forhold til tidligere tiders bruk av området. Tiltaket vil derfor ikke 
havesentlig betydning i forhold til verken; naturmangfoldsloven, reindrifta og eventuelle andre
sektormyndigheter. I og med at gammene står åpne, så vil reindriftsutøvere også kunne benytte
gamma når de er i området. Søkere har også ovenfor kommunen, etter første gangs behandling,
dokumentert inntekter av utmarkshøsting som dermed også innbærer at søker kan komme under
definisjonen stedbunden næring.

RBD 9 mener bestemt det ikke har vært noen gamme der på minst 60 år, noe de eldre i både RBD 9 
og 13 kan vitne for, så søknaden må behandles som nybygg.  Videre ser ikke RBD 9 at det foreligger 
gode nok argumenter for å dispensere fra plan og bygningsloven, og hensynet til vinterbeite for rein 
skal veie tungt. Om en søker år om annet kan oppgi litt inntekt fra fiske og fangst er ikke dette 
automatisk «stedbunden næring», og søkere i dette tilfelle hverken bor eller jobber i kommunen.

Området har en særverdi som vinterbeite for rein, nettopp fordi det er lite forstyrrelse i området. 
Samtidig er det sårbart for forstyrrelse fordi reinflokker på vidda kan vandrer veldig langt på kort tid 
om de blir forstyrret, noe som fører til økt fare for sammenblanding, unødvendig mye driving av rein 
og at man rett og slett mister rein om man pga været ikke finner tilbake reinen som dro.

RBD 9 ber kommunen omgjøre vedtaket eller at Fylkesmannen stanser dette. RBD 9 ber og om at 
områdestyret fremmer innsigelse mot vedtaket.

Med hilsen

Johan Alexander Anti, leder RBD 9
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/1

Arkivsaksnr: 2010/2148-12

Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 22/2013 07.03.2013

12/1 - søknad om fradeling til landbruksformål

Vedlegg
1 Kartutsnitt Mannsholmen, fradeling fra gbnr. 12/1
2 SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
3 Vedtak - søknad om nydyrking på Mannsholme
4 Vedrørende nydyrking av gnr 12/1, Eadjásuolu / Mannsholmen, Deanu gielda / Tana 

kommune - uttalelse etter befaring
5 Kart
6 Høringsuttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Navet Doallu DA - Tana 

kommune
7 Návet Doallu DA - Søknad om areal til jordbruksformål, Mannsholmen - Tana kommune

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m gir Formannskapet Finnmarkseiendommen 
tillatelse til fradeling av ca. 38 daa til omsøkt formål i henhold til vedlagte kart.

Vilkår:
 Reinbeitedistrikt 7 skal kunne bruke sine nåværende flytteleier, som tidligere, og det skal 

være anledning for reinen å stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting.
 Det skal ikke føres opp permanente gjerder i området, men strømførende gjerder kan 

benyttes. Disse må tas ned for vinteren.
 Beiteområdet for bufe avgrenses til inngjerdet område.
 Det må tilrettelegges for videre bruk av eksisterende kjørespor og stier for adkomst til 

naboeiendom gbnr. 12/9 og allmenn ferdsel over eiendommen. Alternativt kan det settes 
opp port eller eventuelt bukk plassert slik at det er mulighet for å klatre over 
strømgjerdet.

Begrunnelse:
Formålet med fradelingen er i tråd med områdets status som Landbruks-, natur- og 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel.
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Tillatelsen gitt med vilkår ivaretar hensynet til reindriften, kulturminner og det biologiske 
mangfoldet.
Vilkårene ivaretar også hensynet til adkomsten til naboeiendom og eksisterende stier brukt som 
ferdselsåre ned til elven og fiskeplasser samt ved bærplukking.

Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det er innhentet kunnskap fra Direktoratet for naturforvaltnings (DN) naturbase, Rapport 2009-
34 om biologisk mangfold i Deanu gielda/Tana kommune jf. § 8. Kommunen innehar også 
erfaringsbasert kunnskap om området.

På bakgrunn av tillatelsen som er gitt vil økosystemets samlede belastning ikke være stor, i tråd 
med § 10. Kartlagt svært viktig/viktig område for biologisk mangfold og erosjonsfare er tatt 
hensyn til ved at det ikke gis tillatelse til mer enn ca. 38 daa og at i overkant av 30 meter ut fra 
det eroderte område får stå uberørt. 

Å avgrense beiteområdet for bufe vil være positivt med hensyn til tråkkskader som kan føre til 
ytterligere miljøforringelse i tråd med §§ 11 og 12.

Kommunen anser kunnskapsgrunnlaget for å være sterkt og at det ikke vil være nødvendig å 
legge § 9 føre-var-prinsippet til grunn da hensynet til kartlagte svært viktige/viktige områder for 
biologisk mangfold og ytterligere erosjon blir ivaretatt.

Kommunen konkluderer med at tillatelsen gitt med tilhørende vilkår ikke vil være i strid med 
naturmangfoldlovens bestemmelser.

Saksopplysninger
Søknaden gjelder fradeling av ca. 44 daa fra gbnr. 12/1 på Mannsholmen i Holmesund. Formålet 
med fradelingen er til landbruksformål i form av inngjerding til beite for kyr og oppdyrking til 
forproduksjon.

Mannsholmen har fra før flere oppdyrkede jordbruks- og beitearealer og er også mye brukt som 
fritidsområde for lokalbefolkning hva gjelder fiske og bærplukking. Det går i dag opptråkkede 
stier og kjørespor (synlig på kart) som benyttes til å ta seg ned til elven og naboeiendom med 
påstående fritidsbolig.

Området er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og fritidsområde (LNF-
område) hvor det ikke tillates fradeling eller bygging dersom det ikke skjer i forbindelse med 
stedbunden næring. Søknaden er ikke i strid med kommuneplanens arealdel og en tillatelse er 
dermed ikke avhengig av dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2.

Fordi søknaden er i tråd med kommuneplanens arealdel krever den heller ikke høring. Det kan 
likevel opplyses om at det i forbindelse med en søknad om nydyrking på samme parsell har vært 
en høring og fordi det er viktige samfunnsinteresser som blir berørte vil disse uttalelsene være 
aktuelle og gjeldende i fradelingssaken. 
I Den forbindelse har blant annet Sametinget foretatt befaring den 17.06.2010. Sametinget 
meldte den gang tilbake til kommunen at det ble gjort 2 nye registreringer hvorpå den nye 
registrerte gammetuften ligger ca. 7-10 meter fra skogsgrensen på nordsiden av 
nydyrkingsområdet. Sametinget konkluderte med at det ikke kan dyrkes lengre nord enn frem til 
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skogsgrensen da gammetufter regnes som automatisk fredete samiske kulturminner, jf. Lov av 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 4 annet ledd.
Kommunen fikk også viktige tilbakemeldinger i forbindelse med høringen fra Reinbeitedistrikt 
7 om at distriktet hadde hatt et avklarende møte med søkerne. Det kommer frem av 
høringsuttalelsen at RBD 7 og søkerne har blitt enige om at følgende forbehold tas med og 
tinglyses i en fremtidig festekontrakt:

1. RBD 7 skal kunne bruke sine nåværende flytteleier, som tidligere, og det skal være 
anledning for reinen å stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting.

2. Det skal ikke føres opp permanente gjerder i området, men strømførende gjerder kan 
settes opp, som tas ned om vinteren.

3. Området kan dyrkes opp som omsøkt.
Fylkesmannen i Finnmark konkluderte i sin høringsuttalelse om det omsøkte området følgende:
”En liten del av omsøkt areal ligger innenfor området for biologisk mangfold etter det vi kan se 
ut fra tilsendt kart. Fylkesmannen går imot at det gis tillatelse til nydyrking innenfor dette 
området. Vi har innen merknader til at det gis tillatelse til å nydyrke arealet som ligger utenfor 
området for biologisk mangfold.”

Søker fikk i nydyrkingssaken innvilget nydyrking i avmerket område 1. Det ble ikke gitt 
tillatelse til oppdyrking i avmerkede områder 2 og 3. Søknaden om fradeling vil derfor kun ta 
utgangspunkt i fradeling av avmerkede parsell 1.

Vurdering
Kulturminner:
Sametingets konklusjon, på bakgrunn av deres funn under befaring, at det ikke kan dyrkes opp 
lengre nord enn frem til skogsgrensen må tas til etterretning ved en eventuell tillatelse.

Erosjon:
Rådmannen registrerer at det foregår et tilfelle av erosjon langs kanten i det omsøkte området. 
Bildet under viser erosjonen sammen med det omsøkte området slik avtegnet i kartutsnittet som 
ble lagt ved søknaden. Kartutsnittet er større enn antallet dekar det søkes om, og de omsøkte 44 
daa vil ikke innbefatte det eroderte området.

Grunnen i det omsøkte området mot kanten består av fin sand og innehar svært lite vegetasjon 
langs kanten, noe som kan være årsak til at erosjonen har oppstått. Rådmannen mener at dette 
gir grunnlag for å sette krav om at et belte i overkant av 30 meter ut fra det eroderte område får 
stå uberørt. Dette for å unngå ytterligere erosjon og at deler av fremtidig oppdyrket mark skal 
rase ut i elven som følger av erosjon. Rådmannen ser det ikke som hensiktsmessig å fradele et 
område som ikke kan oppdyrkes og at en eventuell tillatelse ikke bør bli gitt til mer enn ca. 38 
daa slik vist i vedlagt kart.
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Biologisk mangfold:
Rådmannen registrerer også at det i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) naturbase er 
registrert svært viktig/viktig område for biologisk mangfold i et litt over hundre meter bredt 
belte langs tanaelva. En liten del av det omsøkte området ligger innefor det viktige naturområdet 
avmerket i naturbasen.

Svært viktig/viktig naturområde med grov avmerking i rødt det omsøkte områdets beliggenhet. Kilde: www.dirnat.no/kart/naturbase

Fylkesmannen i Finnmark påpeker også i sin høringsuttalelse nettopp dette og går imot at det 
skal tillates dyrking innenfor dette området. Det bør ikke tillates fradeling til oppdyrkingsformål 
innenfor dette området og eiendommens østlige grense bør trekkes et stykke vekk fra det viktige 
området for biologisk mangfold.

Det heter seg i rapport 2009-34 om biologisk mangfold i Deanu Gielda/Tana kommune utført av 
Miljøfaglig utredning AS om Eadjásuolu (på norsk kalt: Mannsholmen):

“Trusler:Sanddynene kan være utsatt for inngrep som oppdyrking, slitasje fra motorkjøretøy og 
gjengroing...
...Hensyn og skjøtsel: Fortsatt husdyrbeite vurderes som positivt, bare det ikke medfører store 
tråkkskader. En viss bruk av motorkjøretøy kan sannsynligvis pågå uten skadevirkninger, men 
det er da viktig å passe på at sanddynesystemer får ligge i fred. Hogst er neppe skadelig og 
kanskje positivt, mens en bør unngå ytterligere oppdyrking.”

Av rapporten kommer det frem at fortsatt husdyrbeite er positivt i det aktuelle området. Sett i 
sammenheng med det allerede eroderte område kan inngjerding av beiteområder til og med være 
med på å redusere mulighetene tråkkskader som kan føre til ytterligere erosjon.

Oppdyrking av området må også sees i sammenheng med det allerede eroderte området. I 
rapporten sies det at en bør unngå ytterligere oppdyrking. Dersom rådmannens anbefaling om en 
avstand fra det eroderte området i overkant av 30 meter fra det eroderte området og ikke mer 
enn ca. 38 daa, så vil en ha skapt en god buffer mot ytterlige skader.

Reindriftsnæringen: 
Da reinbeitedistrikt 7 bruker det omsøkte området som flyttvei bør deres merknader veie tungt i 
denne saken. Reinbeitedistriktets vilkår i deres høringsuttalelse bør derfor tas med som vilkår 
ved en eventuell tillatelse til fradeling.
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Allmenn ferdsel:
Innenfor det omsøkte området ligger det et nettverk av blant annet kjørespor og opptråkkede 
stier.

Kjøresporet som følger inn i det omsøkte området fra vest for så å ta av rett nord fører til en 
nabotomt med påstående hytte. Dette er et godt etablert kjørespor som fremkommer tydelig på 
grunnkart som vist over samt ved flyfoto. 
Rådmannen har lokal kjennskap til at stiene som går over det omsøkte området er mye brukt av 
lokalbefolkningen som ferdselsåre ned til elven og fiskeplasser samt ved bærplukking. Ved å 
gjerde inn dette området kan det for brukerne virke som en fysisk sperre mot videre bruk av 
kjøresporet og stiene. Det kan også hende at folk ikke har kjennskap til hvordan, eller føler seg 
trygg på å skulle hekte av et strømførende gjerde for å ta seg forbi. For å sikre fremtidig bruk av 
eksisterende kjørespor og stier for adkomst til naboens hyttetomt samt annen allmenn ferdsel bør 
det settes som vilkår at det tilrettelegges for allmenn ferdsel over det omsøkte området. 
Alternativer her er en port eller eventuelt bukk plassert slik at det er mulighet for å klatre over 
strømgjerdet.

Naturmangfoldloven (NML)
Rådmannen har innhentet kunnskap fra Direktoratet for naturforvaltnings (DN) naturbase, 
Rapport 2009-34 om biologisk mangfold i Deanu gielda/Tana kommune jf. § 8. Rådmannen 
innehar også erfaringsbasert kunnskap om området.

I henhold til vurderinger gjort over om biologisk mangfold vil økosystemets samlede belastning 
ikke være stor, i tråd med § 10, dersom det ikke tillates fradeling i området hvor det er kartlagt 
svært viktig/viktig område for biologisk mangfold. Samme gjelder med hensyn til erosjon 
dersom det ikke tillates fradeling nærmere enn i overkant av 30 meter fra det eroderte området.

Å avgrense beiteområdet for bufe vil være positivt med hensyn til tråkkskader som kan føre til 
ytterligere miljøforringelse i tråd med §§ 11 og 12.

Rådmannen anser kunnskapsgrunnlaget for å være sterkt og at det ikke vil være nødvendig å 
legge § 9 føre-var-prinsippet til grunn dersom hensynet til kartlagte svært viktige/viktige 
området for biologisk mangfold og ytterligere erosjon blir ivaretatt.
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Finnmarkseiendommen
Finnmårkkuopmodat

Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Vedlagt følger søknad om tillatelse etter plan og bygningsloven.

Søker til Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat (FeFo) er:
Nåvet Doallu DA, Holmesund, 9845 Tana

Søknaden gjelder:
Søknad om fradeling av ca 44 daa til jordbruksformål under gnr 12/1, jf. område 1
merket på kart.

Tana kommune har i sak 2010/2148 gitt tillatelse til nydyrking av arealet.

FeFo har innhentet uttalelser fra berørt reinbeitedistrikt og Holmesund og Gardak bygdelag. Kopi
av uttalelsene følger vedlagt.

Søker får kopi av dette brevet og underrettes hermed om at FeFo innvilger søknaden etter å
ha vurdert den i forhold til finnmarksloven og Sametingets retningslinjer. Kontrakt vil ikke bli
opprettet og tiltaket kan ikke gjennomføres før kommunen har gitt tillatelse etter plan- og
bygningsloven. Dersom kommunen gir tillatelse vil vi sende tilbudsbrev til søker.

Etter plan og bygningsloven kan søkeren ta muntlig kontakt med kommunen for å avklare
forhold rundt søknaden (forhåndskonferanse). Samtidig vil da søkeren få informasjon om
nødvendig nabovarsling og eventuelle gebyrer som kommunen krever.

Med hilsen/Dearvvuodaiguin

ver e Pavef
leder - grunn og rettigheter

MOTTATT

-1 MAR211

Kopi:
Nåvet Doallu DA, Holmesund, 9845 Tana

25.02.2011

r

g
nest eder - grunn og rettigheter

postfefo.no
www.fefo.no  

09/01731 JER
421.3 (25)

0119933007/06

jer 09975
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Reinbeitedistrikt 7
Raggonjarga

Til
Finnmarkseiendommen
Postboks 133 9811 Vadsø

Ma e Andersen si .
Leder

ocl o
())..

Tana, den 05.05.10

Hfrald Hirsti §ekretær

Kopi av dette brev til : Navet Doallu DA Holmesund, 9845 Tana .
Tana kommune, 9845 Tana

MOTTATT

0 6 MAI 2070

Søknad om areal til jordbruksformål, Mannsholmen — tana kommune.
- Deres ref 421.3 (25)

Distriktet har hatt et avklarende møte med søkerne og en ble enige om at dersom følgende
forbehold tas med og tinglyses i en fremtidig feste kontrakt .

1. Reinbeitedistrikt 7 skal kunne bruke sine nåværende flytteleier, som tidligere, og det
skal være anledning for reinen og stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting .

2. Det skal ikke føres opp permanente gjerder i området, men strømførende gjerder kan
settes opp, som tas ned om vinteren .

3. Området kan dyrkes opp som omsøkt.

Adresse: Telefon: Bank:
Ringveien 41 78 92 84 72 4944.08.02787
9845 Tana 909 19 278 Org.nr.:
E-posl: Fax: 874271152
post@tanarein.net 78 92 62 51
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Nåvet Doallu DA
Holmesund
9845 Tana

Deres ref

Med hilsen

Deanu gielda - Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Vår ref :
1.>'2

t

SLU.L1.
Svein Ottar Helande
avdelingsleder

;

Ic{

Saksbehandler:
Terese Nyborg, tlf.: 464 00 261

Melding om vedtak - søknad om nydyrking på Mannsholmen

Vedtak:

Søknad om nydyrking på 44 da på Mannsholmen (se kart område 1) innvilges med følgende forbehold:

• Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding om dette sendes Sametinget og Finnrnark
Fylkeskommune. Oppdyrking kan skje frem til skogkant, se kart fra Sametinget.

• Reinbeitedistrikt 7 skal kunne bruke sine nåværende flytteleier, som tidligere, og det skal være
anledning for reinen og stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting.

• Det skal ikke føres opp permanente gjerder i området, men strømførende gjerder kan
Benyttes. Disse må tas ned om vinteren.

Område 2 og 3 (se kart) kan benyttes til beite som omsøkt, men skal ikke oppdyrkes.

Delegert vedtak
-  nr.

Dato:

11.11.2010

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom

fram til påført adressal. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Postadresse: Besøksadresse:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3
9845 Tana
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no

Terese Nyborg
landbruksrådgiv

Telefon: Bank
-1-47 46 40 02 00 4910.12.71160
Telefaks: Org.nr.:
78 92 53 09 943.505.527
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Tana 2006 Side 1 av 1

Hjermstad  Tor Johan

Fra: Harald Hirsti [post@tanarein.net]

Sendt:  15. mars 2010 11:02

Til: Finnmarkseindommen Post

Kopi: 'tana kommune'

Emne:  Høring om jordbruks areal Mannsholmen

Til
FeFo
Postboks 133
9811 Vadsø

Finnmarkseiendonlincii
Finnniårkkuoinnodat

Sak  

Ark  

HØRING  :  SØKNAD OM AREAL TILJORDBRUKSFORMÅL VED MANNSHOLMEN
-Deres ref 09!01731 TEM —

Det vises til søknad fra Vavet doallu i ovenfor nevnte sak.

Området rundt Mannsholmen er en av de siste muligheter reindrifta har for å krysse elva, og her har
vi også inntegnet flytte leie .

Vi ber om at saken kan utsettes til vi får ta en befaring / eventuelt et møte med søkeren, for å se om
det kan finnes en løsning i saken.

Uten et avklarende møte / befaring går vi i absolutt i mot søknaden.

Magne Andersen si n.
Leder

Kopi av dette brev til : Tana kommune, 9845 Tana
Navet doallu, Holmesund, 9845 Tana

15.03.2010

Tana, den 15.03.10

H. Hirsti (sekretær)
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Holmesund og Gardak Bygdelag

Holmesund

9845 Tana

Finnmarkseiendommen

Postboks 133

9811 Vadsø

UTTALELSE  — SØKNAD OM AREAL TIL JORDBRUKSFORMÅL VED
MANNSHOLMEN, HOLMESUND  — TANA KOMMUNE

Viser til deres saksnr 09/01731.

Holmesund og Gardak Bygdelag stiller seg positiv til søknaden fra Nåvet Doallu DA

om tilleggsareal til jordbruksformål ved Mannsholmen.

Med hilsen

For Bygdelaget

Martin Ellefsen Markus HeibeJg

Tana, 02.03.2010

Finnmat-L,-1..ienkiommCn
FinntmW, kuilmffidåii

OR

Ark .. C• q,„„, j
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Finnmarkseiendommen
Postboks 133
9811 Vadsø

Deres rer.:

Søknad om feste av gbnr 12/1, Tana.

Oversender søknad om feste av grunn i Tana kommune for videre behandling.

Saksopplysninger:

Nåvet Doallu DA søker om å feste eiendom på gbnr 12/1 i tilknytning til deres eiendom med gbnr 12/199. De
arealene som onskes festet er avmerket på vedlagt kart. Ved søknadsomgangen 20.8.2009 disponerte samdri ften
1398 daa jord. Dyretallet på gården var 72 melkekyr og 69 storfe.

Kommunens uttalelse:

Arealene som ønskes festet har vært brukt til beite tidligere, og ligger gunstig i forhold til driftssenteret med gbnr
12/199. Nåvet Doallu DA er en samdrift med fire brukere som jobber fulltid med melkeproduksjon. Samdriften har
stort behov for større arealer både til beite og slått i og med at de har mange muntlige og usikre leieavtaler fra år til
år. To av arealene som ønskes festet ligger i et flomutsatt område, dette bør tas til etterretning.

Feste 1 ligger på Mannsholmen, og er ikke flomutsatt. Dette arealet brukes som utmarksbeite nå, men kan fulldyrkes.
Feste 2 og 3 ligger mer utsatt til med tanke på vårflom i Tanaelva. Disse to arealene kan tiIsås, inngjerdes og brukes
som permanent utmarksbeite.

Søknaden anbefales innvilget.

Med hilsen

Terese ybo -g
Landbruksrådgkkr

Deanu gielda - Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Vedlegg:
Søknad om feste av grunn.
Vedlegg til søknad om feste av grunn.
Kart, to stk.

Vår ref.: Saksbehandler:
2009/2088 Terje Njuolla, tlf.: 1-47 46400262

Kopi til:
Nåvet Doallu DA Holmesund 9845 TANA

Finnrnårkkuoinnotiat

Sak  ejek
1 _  

Dato:
09.11.2009

1U,

C-- \‘ "
Terje Njuolla
Konsulent

Postadresse: Besoksadresse: Telefon:
_

Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 78 92 53 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak,i1).tana.konunune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527
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/
Finnmarkseiendommen

Finnmarkkunprnodat

Søknad om feste eller kjøp av grunn  i Tana  kommune

1. Personopplysninger:

Navn Nåvet Doallu DA Personnr. (11 siffer)/ 988259918

Org.nr.
Adresse Holmesund

9845 TanaPostnr Poststed

Tlf. mob.97060105 / 90529050 / 97027728

E-post navet@start.no

2, Søknaden gjelder (Sett kryss):

Kjøp [5-‹ Feste

3. Hva skal arealet brukes til? (Sett kryss):

fl Boligtomt fl Hyttetomt Nausttomt J Jordbruk fl Reindrift

fl Næring fl Vei fl Bruksendring fl Gammetomt fl Annet

4. Beliggenhet
Legg ved kart som viser nøyaktig hvor området det søkes om ligger.
Kommunen kan være behjelpelig med kart.

5. Nærmere beskrivelse av søknaden
Det er viktig med en god beskrivelse av hva det søkes om. Gi slike opplysninger her, og
bruk gjerne et eget ark i tillegg.

Områdene det søkes om er merket av på vedlagte kart(vedlegg 1).

Nærmere beskrivelse av søknad er lagt ved(Vedlegg 2).

Antall vedlegg 2

27.10.2009 Tana

Dato Sted

fl Kjøp av feste Gnr 12 Bnr 1 Fnr

Underskrift

Søknaden sendes:
Finnmarkseiendommen/Finnmarkkuopmodat, Postboks 133, 9811 Vadsø
Tlf: 09975
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VEDLEGG TIL SØKNAD OM FESTE  AV GRUNN I TANA KOMMUNE

NÅVET DOALLU DA

Nåvet Doallu DA er  en  samdrift i rnelkeproduksjonen i Hohnesund i Tana Kommune. Vi er 4
brukere som jobber full tid i samdrifta. Vi har i dag 1173 da fulldyrka areal, men behovet er
ca 1500 da.

Vi har et stort behov for større arealer både til beite og til slått. Vi er i dag svært avhengige av
muntlige og usikre leieavtaler fra år til år. 1 tillegg har vi nettopp mistet ca 160 daa pga
odelsløsning. 1 vårt område er det ikke mulig å få tak i brakke arealer.

1 området hvor vi søker om feste av arealer, har vi allerede ca 110 daa fulldyrket areal. Vi har
brukt dette området til beite, men ser at det vil bli nødvendig med slått i deler av arcalene for
å få nok fôr til vinteren. Det er nær tilknytning til fjøset vårt, og vi vil med feste av det
omsøkte arealet få god arrondering i dette området.
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Søknad om jordbruksarealer
Tana kommune
gnr 12 bnr 1
11.01.2010
Målestokk 1 :7500 Finnmarkseiendommen
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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

Návet Doallu DA
Holmesund
9845  Tana

Delegert vedtak
- nr.

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2009/2088 Terese Nyborg, tlf.: 464 00 261 11.11.2010

Melding om vedtak - søknad om nydyrking på Mannsholmen

Vedtak:

Søknad om nydyrking på 44 da på Mannsholmen (se kart område 1) innvilges med følgende forbehold:

• Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding om dette sendes Sametinget og Finnmark 
Fylkeskommune. Oppdyrking kan skje frem til skogkant, se kart fra Sametinget. 

• Reinbeitedistrikt 7 skal kunne bruke sine nåværende flytteleier, som tidligere, og det skal være 
anledning for reinen og stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting.

• Det skal ikke føres opp permanente gjerder i området, men strømførende gjerder kan
Benyttes. Disse må tas ned om vinteren.

Område 2 og 3 (se kart) kan benyttes til beite som omsøkt, men skal ikke oppdyrkes. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Ottar Helander
avdelingsleder Terese Nyborg

landbruksrådgiver
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Kopi til:
Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda Henry Karlsensplass 1 9800 Vadsø
Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø
Norges vassdrags- og energidirektoratet Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo
Fylkesmannen i Finnmark - miljøvern. Statens hus 9815 Vadsø
Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok
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Saksutredning:

Samdriften Návet Doallu DA søkte om Finnmarkseiendommen om feste av grunn på 
Mannsholmen gbnr 12/1 den 27.10.2009. Søknad om nydyrking ble levert 05.05.2010. 
Kommunen vurderte søknaden mot § 4 i forskrift om konsekvensutredning og saken ble så sendt
på høring til Sametinget, Finnmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark – miljøvernavd., 
NVE og Reinbeitedistrikt 7. Det er innkommet høringsuttalelser fra Sametinget, Fylkesmannen i 
Finnmark – miljøvernavd. og Reinbeitedistrikt 7. 

Vurdering iht. § 4 i forskrift om konsekvensutredning

I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 3 må nydyrkingsareal som overstiger 50 dekar 
vurderes opp mot forskriftens § 4. Det skal vurderes om tiltaket vil ha vesentlige konsekvenser 
for miljø, naturressurser og samfunn. Dersom tiltaket vil medføre vesentlige konsekvenser må 
tiltaket konsekvensutredes ytterligere i henhold til bestemmelsene i forskriften. 

Etter Tana kommunes vurdering må konsekvensene av det aktuelle tiltaket vurderes opp mot 
følgende punkter i § 4:

a) Konsekvenser for vernede/ foreslått vernede landskap, naturområder og kulturminner.
b) Konsekvenser for viktige naturområder og biologisk mangfold. 
c) Konsekvenser for vernede vassdrag og viktige friluftsområder.
d) Konsekvenser for samiske utmarksnæringer.
f)   Konsekvenser for annen landbruksvirksomhet.
g)   Konsekvenser for luftforurensing, støy eller lukt.

a) Konsekvenser for vernede/ foreslått vernede landskap, naturområder og kulturminner
Kulturminnemyndigheten ved Sametinget har vært på befaring av eiendommen sommeren 2010. 
I rapport fra befaringen står at det ikke ble påvist automatisk fredete samiske kulturminner som 
skulle være til hinder for tiltaket. 

b) Konsekvenser for viktige naturområder og biologisk mangfold
Etter kontroll mot naturbase.no og artsdatabanken.no er det registrert viktige naturtyper på alle de tre 
områdene som ønskes brukt. Når det gjelder område 1 er en mindre del av det som ønskes dyrket opp 
markert som viktige naturtyper. Område 2 og 3 skal bare brukes som beite (Se vedlagt kart). 

I rapport om Biologisk mangfold i Deanu gielda / Tana kommune vurderes fortsatt husdyrbeite som 
positivt, bare det ikke medfører store tråkkskader. De skriver videre ”en viss bruk av motorkjøretøy kan 
sannsynligvis pågå uten skadevirkninger, med det er da viktig å passe på at sanddynesystemer får ligge i 
fred.” 

I svar fra Fylkesmannen går de imot at det gis tillatelse til nydyrking innenfor området som er registrert 
som viktig naturtype. Det gjelder en mindre del av område 1 og hele område 2 og 3. 

Tana kommune vurderer at tiltakene er lokalisert slik at det ikke vil medføre vesentlige negative 
konsekvenser for viktige naturområder og biologisk mangfold.
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c) Konsekvenser for vernede vassdrag og viktige friluftsområder.
Tanaelva med sideelver er vernet mot større inngrep etter verneplan for vassdrag. De 
rikspolitiske retningslinjene (RPR) gjelder for hovedelv og sideelver og bekker med et belte på 
100 meter langs disse. Festet som ønskes fulldyrket befinner seg på Mannsholmen ca. 100 meter 
fra Tanaelva, og berører ikke hovedelv, bekker eller sideelver.

De to områdene i flomløpet skal kun brukes til beite. Fylkesmannen anfør at kantvegetasjonen 
skal tas vare på, men har ellers ingen merknader til at områdene brukes til beite. 

Tana kommune er av den oppfatning at inngrepet ikke vil forringe vassdragets verneverdi, og at 
inngrepet derfor kan tillates.

e) Konsekvenser for samiske utmarksnæringer
I henhold til Finnmarkslovens retningslinjer må det vurderes om det aktuelle tiltaket vil ha 
konsekvenser for samiske næringer, samfunnsliv og kultur. Jfr. Nordatlas.no går trekkveien for 
rein gjennom flomløpet ved Mannsholmen. Návet Doallu har derfor hatt møte med 
Reinbeitedistrikt 7 og kommet fram til tre vilkår som de vil skal tinglyses i en fremtidig 
festekontrakt:

1. Reinbeitedistrikt 7 skal kunne bruke sine nåværende flytteleier, som tidligere, og det 
skal være anledning for reinen og stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting.

2. Det skal ikke føres opp permanente gjerder i området, men strømførende gjerder kan
settes opp, som tas ned om vinteren.

3. Området kan dyrkes opp som omsøkt.

Tana kommune kan derfor ikke se at det aktuelle tiltaket vil ha noen negative konsekvenser for 
samiske næringer, samfunnsliv og kultur.

f) Konsekvenser for annen landbruksvirksomhet
Tana kommune kan ikke se noen negative sider ved at Návet Doallu får bruke de to festene i 
flomløpet som permanent beite, og å dyrke opp festet på Mannsholmen.

g) Konsekvenser for luftforurensing, støy eller lukt
Arealet befinner seg i et område hvor det er mye landbruksvirksomhet fra før av, og det er stor 
avstand til nærmeste bolighus.

Vurderinger:

Søknad om nydyrking har vært på en omfattende høring. Innspill fra høringsinnstansene er tatt 
med i vurderingen og tiltaket er godkjent med følgende forbehold:

• Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding om dette sendes Sametinget og 
Finnmark Fylkeskommune. Oppdyrking kan skje frem til skogkant, se kart fra 
Sametinget. 
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• Reinbeitedistrikt 7 skal kunne bruke sine nåværende flytteleier, som tidligere, og det skal 
være anledning for reinen og stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting.

• Det skal ikke føres opp permanente gjerder i området, men strømførende gjerder kan
Benyttes. Disse må tas ned om vinteren.

Område 2 og 3 (se kart) kan benyttes til beite som omsøkt, men skal ikke oppdyrkes. 

Svein Ottar Helander
avdelingsleder Terese Nyborg

landbruksrådgiver
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Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 3

9845 TANA

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken.

M OTTATT

09 JUL 2010

ÅMEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN I.11./DERES REF. MIN L.1.1./VÅR REF.

Thor-Andreas Basso, +47 78 95 99 08 2009/2088 10/3251 - 4

thor-andreas.basso@samediggi.no Almmut go våIddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Si1MEDIGGI SAMETINGET

Åvjovårgeaidnu 50

9730 Kårååjohka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefåksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

07.07.2010

Vedrørende nydyrking av Gnr 12/1,Eadjåsuolu/Mannsholmen,
Deanu gielda/Tana kommune - uttalelse etter befaring

Sametinget ved Thor-andreas Basso og Ole Mattis Siri foretok befaring av det omsøkte
nydyrkingsområdet den 17.06.2010. Det ble under befaringen ikke påvist automatisk fredete samiske
kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket. Det ble kontrollbefart 2 kulturminnelokaliteter
som var registrert i 1972 i forbindelse med økonomisk kartverk. Utstrekningen på kulturminnefeltene
viste seg ikke å være helt korrekt avmerket. Disse ble innmålt og gitt ny kartfesting ved bruk av GPS.
På lokalitet ID 26920 (se vedlagt kartutsnitt) ble det gjort 2 nye registreringer, 1 mulig brønn og en
gammetuft som lå 65 m sørvest for den nærmeste av de tidligere registrerte gammetuftene. Denne ny
registrerte gammetuften ligger ca. 7-10 meter fra skogsgrensen på nordsiden av nydyrkingsområdet.
Det kan derfor ikke dyrkes lengre nord en frem til skogsgrensen.

Disse gammetuftene regnes som automatisk fredete samiske kulturminner, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50
om kulturminner § 4 annet ledd. Så fremt dette kulturminneområdet, jf. vedlagt kart, ikke blir direkte
berørt har vi ikke merknader til søknaden. Etter hva vi forstår så vil heller ikke dette skje da det er
den åpne småkuperte sletta som ligger i mellom gnr 12/9 og 12/22 som skal oppdyrkes.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner (kml.) 58 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem
som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4 annet
ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, garnmetufter, teltboplasser (synlig som
et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver,
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på
5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. 553 og 6.
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Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse
fra Finnmark fylkeskommune.

Dearyvuod uin

hor-Andrea s
råddeaddi/rådgive

Vedlegg:

Kopiija / kopi til:

d hilsen

Kartutsnitt med avmerking av kulturminnefelt

Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturyernavdelinga
Nåvet Doallu DA, Holmesund, 9845 Tana

2

iri
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Ny registrert gammetuft, ligger noen få meter fra
skogsgrensa mot nydyrkingsområdet

• 14

Lokalitet ID 56685 i Riksantikvarens
kulturminnedatabase

• Kulturminner
11~1.4k,45

Kulturminneområde
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Eadjåsuolu/Mannsholmen
Vår ref: 10/3251
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SAMEDIGGI SAMETINGET
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Deanu gieldafTana kommune

Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato

MOTTATT

23 jUN 2010

Saksbehandler/direkte telefon: Harriet Reiestad - 78 95 03 68

Vår ref
Sak 2010/2179
Ark 423.1

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Var dato
17.06.2010

Høringsuttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking -
Nåvet Doallu DA - Tana kommune

Fylkesmannen viser til brev fra kommunen i forbindelse med søknad fra Nåvet Doallu om
godkjenning av plan for nydyrking. Videre søkes det om tillatelse til å bruke to områder til
beite.

Planstatus
Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område. Nydyrking og beite er derfor i
tråd medoverordnet plan.

Tiltaket faller ikke inn under konsekvensutredningsforskriftens bestemmelser i følge
kommunen.

Biologisk mangfold
Omsøkte arealer ligger helt (område 2 og 3) eller delvis (område 1) innenfor et viktig område
for biologisk mangfold (A). I Naturbasen er området beskrevet slik:

"Tana renner rolig nedenfor Polmak og danner flere steder store sandbanker i og inntil elva.
Lokalt opptrer også sanddynesystemer, slik som her. Gjennomgående er løsmassene
finkornede med mest sand. Kombinert med de ganske store vannstandsendringene som elva
har gjennom året fører dette til partier med mer eller mindre vegetasjonsfrie sandører, samt
innslag av gras- og urterik elvebredd/flomløp uten trær og busker. Naturtyper og utforminger: I
flomløpet er det en god del gras- og urterik ør, samt innslag av bekkesig/flomløp og grunne
tjern (som dannes ved lav vannstand). Det er også en del sandstrandspregede miljøer, samt
velutviklede, aktive sanddynesystemer både inn mot land i sørvest og på østsiden av
Eadjasuolu. En kunne her ha skilt ut flomdammer, flomløp med gras- og urterik ør, samt
sanddynene, og fått en håndfull lokaliteter av tre ulike naturtyper, men miljøet er
sammenhengende og det er her valgt å se det som en enhet.

Artsmangfold: Selv om miljøet er meget stort og virker biologisk spennende, ble det ikke påvist
særlig mange kravfulle og sjeldne arter her under besøket. Potensialet for interessante
insektarter er høyt, men ble ikke undersøkt. Av karplanter opptrer bl.a. litt fjellmarinøkkel (NT),
samt arter som knopparve, fjellsnelle, tanatimian og dvergjamne. Arter som kvitkløver og
følblom vitner om beitepåvirkningen. Også strandarve ble så vidt funnet. 1 den største
flomdammen er det mye klovasshår, hestrumpe, vass-soleie, grastjønnaks og antatt flotgras. 1
kanter til flomdammer arter som flaskestarr og nordlandsstarr. Fuktengpregede partier har

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak©fmfi.no http://www.fyikesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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arter som bjønnbrodd og jåblom. I stabilisert sanddyne er det mest lyngarter, som krekling,
tyttebær og mjølbær, samt arter som smyle, einer og dvergbjørk. I aktive sanddyner er det
primært arter som strandrug og antatt smårørkvein. Beitemarkssopp opptrer sparsomt, med
vanlige arter som kjeglevokssopp og antatt tjærerødskivesopp.

Trusler: Sanddynene kan være utsatt for inngrep som oppdyrking, slitasje fra motorkjøretøy og
gjengroing.

Verdisetting: Dette er en stor og ganske variert lokalitet. Selv om ingen spesielt sjeldne arter
så langt er påvist, tilsier både størrelse og velutviklethet, samt et forholdsvis intakt miljø, at det
får en klar verdi som svært viktig (A). Området bør absolutt undersøkes nøyere, kanskje ikke
minst insektfaunaen. Hensyn og skjøtsel: Fortsatt husdyrbeite vurderes som positivt, bare det
ikke medfører store tråkkskader. En viss bruk av motorkjøretøy kan sannsynligvis pågå uten
skadevirkninger, men det er da viktig å passe på at sanddynesystemer får ligge i fred. Hogst
er neppe skadelig og kanskje positivt, mens en bør unngå ytterligere oppdyrking.

Omsøkt tiltak
Område 1.
Omsøkt areal er på 44 dekar og skal fulldyrkes. En liten del av omsøkt areal ligger innenfor
området for biologisk mangfold etter det vi kan se ut fra tilsendt kart. Fylkesmannen går imot
at det gis tillatelse til nydyrking innenfor dette området. Vi har innen merknader til at det gis
tillatelse til å nydyrke arealet som ligger utenfor området for biologisk mangfold.

Område 2 og 3
Omsøkte areal skal benyttes til beite. I følge Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase
så vil "Fortsatt  husdyrbeite vurderes som positivt, bare det ikke medfører store tråkkskader''.

Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold. Kantvegetasjon langs
elvestrenger står her i en særstilling. De fungerer som viktige landskapselement, som
levested for svært mange planter og dyr, særlig fugl, og dessuten som fangområde for
avrenning fra landbruksarealer. Kantsoner langs vassdrag motvirker også erosjon i
elvebredden, er le mot kulturmark og vil være en naturlig flomdemper. Det er derfor viktig å
bevare et belte med kratt og vegetasjon langs elvestrengen. Vi viser her også til
vannressursloven § 11 som pålegger at slike belter skal opprettholdes.

Under forutsetning av at kantvegetasjonen tas vare på langs bredden av "vassdrag med
årssikker vannføring", jf. vannressursloven § 11, så har Fylkesmannen ingen merknader til at
omsøkte områder benyttes til beite.

Klimagassutslipp
Landbruks- og matdepartementet har foreslått endring av nydyrkingsforskriften. Det foreslås
nå å forby nydyrking på myr. Det foreslås videre at det ved avgjørelse om tillatelse til
nydyrking skal tas særlig hensyn til om tiltaket kan medføre klimagassutslipp. Krav om
avveiing av klimamessige forhold følger også av Statlig planretningslinje for klima og
energiplanlegging i kommunene, vedtatt 4. september 2009. Planretningslinjen forutsetter at
kommunene ved myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven og ved enkeltvedtak etter
annen lovgivning, herunder nydyrkingsforskriften, skal bidra til reduksjon av klimautslipp.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven trådde i kraft 1. juli 2009. I lovens § 8 framgår det at offentlige
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter
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og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede
belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig
kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges
til grunn, jf. § 9.

Lovens § 1 og kapittel 11 Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk har betydning for
kommunens avgjørelser etter blant annet jordloven og forskrift om nydyrking.

Til sist minner vi om at søknader om godkjenning av plan for nydyrking skal skrives på
skjema fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken.

Med hilsen

' r
k.(1-

MrgareMi W. Sundfør
kst. seksjonsleder

1-1 rriet Reiestad
rådgiver
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Reinbeitedistrikt 7
Raggonjarga

Til
Finnmarkseiendommen
Postboks 133 9811 Vadsø

MOTTATT

MAI 2010

Søknad om areal til jordbruksformål, Mannsholmen — tana kommune.
- Deres ref 421.3 (25) -

Distriktet har hatt et avklarende møte med søkerne og en ble enige om at dersom følgende
forbehold tas med og tinglyses i en fremtidig feste kontrakt .

1. Reinbeitedistrikt 7 skal kunne bruke sine nåværende flytteleier, som tidligere, og det
skal være anledning for reinen og stoppe opp for å beite i forbindelse med flytting .

2. Det skal ikke føres opp permanente gjerder i området, men strømførende gjerder kan
settes opp, som tas ned om vinteren .

3. Området kan dyrkes opp som omsøkt.

Ma e Andersen si .
Leder

Tana, den 05.05.10

arld Hirsti •Sekretær

Kopi av dette brev til : Navet Doallu DA Holmesund, 9845 Tana .
Tana kommune, 9845 Tana

Adresse: Telefon: Bank:
Ringveien 41 78 92 84 72 4944.08.02787
9845 Tana 909 19 278 Org.nr.:
E-post: Fax: 874271152
post@tanarein.net 78 92 62 51
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L83

Arkivsaksnr: 2013/145-2

Saksbehandler: Veselina Jakobsen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 23/2013 07.03.2013

Søknad om tomt til selveierleiligheter i F/K 4,Tana bru

Vedlegg
1 13/28 Søknad om tomt til selveierleiligheter Tana bru - Næringsdrift AS
2 Utbyggingsområde F/K 4 i Tana bru sentrum innlagt på ortofoto
3 Bygging av leiligheter i området F/K 4,Tana bru. Saken avsluttes.
4 Reguleringsplan for Tana bru sentrum - utdrag av planbestemmelsene

Rådmannens forslag til vedtak

1. Formannskapet gir tilsagn om tomt på om lag 2 daa til bygging av selveierleiligheter i
område F/K 4 ved siden av eiendom 13/ 315 i Tana bru til Næringsdrift AS (område C 
på vedlagte kartutsnitt).

2. Tomtepris, eks. refusjon for veg, vann og kloakk, er fastsatt til 27,81 kr/ m2.

3. Eventuelt feste vil bli beregnet med utgangspunkt i 1,11 kr/ m2 / år.

4. Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/ fester.

5. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomssalget og fastsetter den 
endelige utstrekningen av tomtene.

6. Tomtetilsagnet er gyldig i 18 måneder fra melding om vedtak er mottatt. Dersom
kommunen ikke har mottatt byggesøknad innen denne fristen, bortfaller tilsagnet uten
forutgående varsel. 

Side 89



Saksopplysninger
Saken gjelder søknad om fradeling av parsell på ca. 2 daa fra gbnr.13/28 i Tana kommune.
Næringsdrift AS søkte den 11.01. 2013 tomteareal ved siden av eiendom 13/315 i Tana 
kommune(område C på vedlagte kartutsnitt).
Bakgrunnen for søknaden er planer om bygging av selveierleiligheter ut fra samme «modell» 
som på eiendom 13/309 og 13/315 men i en etasje og med mindre BTA. 

Området omfattes av reguleringsplanen for Tana bru sentrum vedtatt 22.5.2003, og en 
reguleringsendring vedtatt av fast utvalg for plansaker 26.2.2009. De relevante utdragene av 
planbestemmelsene er vedlagt og planstatus framgår av kartutsnittet.

Tidligere saksbehandling

Formannskapet(FSK) vedtok i sitt møte den 4.3.2010 å tildele Fossebygg AS tomt for oppføring 
av konsentrert boligbebyggelse i område F/K 4 (område C på vedlagte kartskisse).
Tomtetilsagnene er gyldig i ett (1) år fra melding om vedtak er mottatt.

Søknaden fra Næringsdrift AS gjelder den samme parsellen.
Tana kommune kontaktet Fossebygg AS den 18.2.2013 pr. telefon og 
daglig leder Roy Aslaksen bekreftet at de ikke ønsker å fortsette byggeprosessen.

Vurdering

Rådmannen ser, på samme måte som søker, potensialet som ligger i selveierleiligheter sentralt
plassert ved Tana bru. 

Utfordringen for kommunen som plan- og bygningsmyndighet, er å gi et areal for formålet som 
ikke kommer i konflikt med andre, viktige formål for utviklingen av Tana bru tettsted.

I tidligere søknad om selveierleiligheter fra Næringsdrift AS den 12.10.2011 sto blant annet 
følgende:

Ut fra vår kjennskap til boligmarkedet i Tana kommune merker vi en økende interesse fra 
mennesker som ønsker og bosette seg ved Tana bru utenom de tradisjonelle boligfeltene. Dette 
gjelder i hovedsak mennesker fra andre deler av kommunen som er kommet i ”satt alder” og 
som overlater sine eiendommer, gardsbruk osv. til neste generasjon, men også andre grupper ut 
fra ulike behov og tilknytning. Felles for disse er at de ønsker sentrumsnærhet samtidig som det 
ønskes god beliggenhet og helst i boforhold som krever minimal egeninnsats til drift og 
vedlikehold. Leilighetsbebyggelse er vanlig inne i sentrum av tettsteder /byer og på landsbasis 
er det en stigende etterspørsel etter slike bo alternativer. Vi har ut fra disse forhold sett på 
muligheten for å kunne bygge selveierleiligheter ved Tana bru og da i attraktive omgivelser.

Den aktuelle tildelingen er i all hovedsak i tråd med reguleringsplanen for Tana bru sentrum.
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Deanu gielda - Tana kommune
Målestokk 1:1000
23.02.2010
Utsnitt av Tana bru sentrum
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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

Fossebygg v/Roy Aslaksen
Alleknjarg
9845 TANA

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2010/153 Veselina Jakobsen, tlf.: 464 00 266 19.2.2013

Bygging av leiligheter i området F/K 4,Tana bru. Saken avsluttes.

Viser til telefonsamtale den 18.2.2013 med Roy Aslaksen, daglig leder i Fossebygg AS. 

I medhold av delegert myndighet fra FSK og vedtak datert 4.3.2010 pkt.7 er tomtetilsagnene   

gyldig i ett(1) år fra melding om vedtak er mottatt.

I telefonsamtalen ble klart at Dere ikke ønsker å fortsette bygnings prosessen.

Med dette avslutter Tana kommune saken. 

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder

Veselina Jakobsen
Oppmålingsingeniør
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REGULERINGSPLAN FOR TANA BRU SENTRUM - UTDRAG AV
PLANBESTEMMELSENE

FORMÅL
Reguleringsplanen for Tana bru sentrum har som mål å:
1. legge forholdene til rette for at Tana bru sentrum utvikler seg til et tettsted med særpreg og 
identitet.
2. legge til rette for utvikling av næringslivet i sentrum.
3. legge forholdene til rette for fotgjengere, for å gi hele befolkningen, også barn og
funksjonshemmede, mulighet til å ferdes trygt.
4. sikre forskjønning av sentrumsområdet og en ordnet og planmessig utnytting og utbygging i
sentrum.

PLANBESTEMMELSER
§ 1 Fellesbestemmelser
1. Søknad om tiltak
Søknader om tiltak skal i tillegg til dokumentasjonskravene stilt i Forskrift om saksbehandling og
kontroll i byggesaker å inneholde plan for den ubebygde delen av tomta i målestokk 1:500
(utomhusplan). Utomhusplanen skal vise eksisterende og framtidig vegetasjon, parkering og
atkomst. Kommunen kan kreve at det utarbeides tegninger som viser tilpasningen av bebyggelsen
(også m.o.t. høyde) til de omkringliggende bygningene og vegetasjonen, før byggesøknaden
godkjennes. Det kan kreves at disse tegningene skal være utarbeidet av arkitekt.
(…)
3. Tilgjengelighet i sentrum
Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder barn og
funksjonshemmede. Alle uteoppholdsarealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår
av hele befolkningen. Ved alle tiltak i sentrumsområdet skal hensynet til bevegelseshemmede og
deres behov innarbeides. Ved ombygging av eksisterende bygg og oppføring av nye bygninger,
skal anlegget og alle dets fasiliteter bli tilgjengelig for alle, uavhengig av grad av
funksjonsdyktighet.
4. Utearealer
Utearealer skal opparbeides i tråd med Illustrasjonsplan for Tana bru sentrum. Fellesarealer og
ubebygde deler av tomta skal gis en tiltalende utforming. Trafikkarealer skal avgrenses og
parkeringsplasser merkes. Den eksisterende vegetasjonen skal beholdes i størst mulig grad.
Spesielt gjelder det trær. Uteområder som ikke er i aktiv bruk skal tilsås/ tilplantes.
Grøntområder skal avgrenses. Utearealene skal være ferdigstilte i henhold til utomhusplanen
innen et år etter at bygningene er tatt i bruk.
(…)
6. Byggeskikk
All ny-, på-, til- og ombygging skal tilpasses den omkringliggende bebyggelsen når det gjelder
dimensjonering, byggelinje, materialvalg, tak form og farge. Utvendige farger skal godkjennes av
plan- og bygningsmyndighetene. Bygg i Tana bru sentrum skal fortrinnsvis ha jordfarger og/
eller nyanser av hvitt. Bygningene skal ha saltak eller annen skrå takflate med vinkel mellom 220

og 350. Gesimshøyden skal være maksimalt 8 meter. Det tillates ikke bygd mer enn 2 fulle etasjer
over bakken.
Retningslinje:
Tana kommune vil arbeide for at det etableres en lokal byggeskikk med utgangspunkt i
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Miljøbygget, Banken og kontorfløyen av Tanatorget. Disse byggene angir en sentrumsbyggeskikk
med særpreg som kommunen ønsker skal gjenspeile seg i flere bygg i sentrums-området. Dette
kan bidra til å gi Tana bru sentrum en identitetsskapende byggeskikk. Kommunen ønsker ikke at
noen bygg i sentrum skal bli for dominerende, derfor er gesimshøyden satt til maksimalt 8 meter,
og det tillates ikke bygd i mer enn 2 etasjer, kjeller/underetasje og loft unntatt. For å skape et
helhetlig sentrum ønsker kommunen at alle bygg får jordfarger og nyanser i hvitt. Kun
signalbygg som rådhuset, bør være ensfarget hvite.
7. Elektrisitetsforsyning
Alle anlegg for elektrisitetsforsyning skal utføres som jordkabelanlegg. Trafoer skal som
hovedregel bygges inne, ikke føres opp som frittstående bygg.
§ 2 Bygeområder
1. Tilgjengelighet i sentrum
Arealer foran forretningsinnganger og andre publikumsinnganger, samt viktige gangforbindelser
til disse, skal tilrettelegges for gående og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal. Langs alle
forretningsfasader skal det være gangareal. Utearealene forbeholdt fotgjengere skal utformes slik 
at de fungerer tilfredsstillende for alle typer fotgjengere.
(…)
9. Utendørs lagring tillates ikke. Søppelbeholdere og -containere skal skjermes fra
publikumsområder, slik at de ikke virker skjemmende.

 VEDTAK I FAST UTVALG FOR PLANSAKER, SAK 15/09

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7, vedtar fast utvalg for plansaker en mindre
vesentlig endring av Reguleringsplan for Tana bru sentrum egengodkjent av kommunestyret
22.05.2003. Endringen framgår av vedlagte plankartutsnitt, samt bestemmelsene nedenfor og
innebærer at deler av område FK 4, totalt 8 da, omreguleres fra kombinert forretnings- og
kontorformål til det kombinerte formålet bolig/forretning/kontor.
Nye bestemmelser:
§ 2.11
I området FK4, som er regulert til det kombinerte formålet bolig/forretning/kontor, kan det
føres opp både rene bolig-, forretnings- og kontorbygg, eller bygg som kombinerer disse
formålene. Dersom det føres opp rene boligbygg, skal det være i form av konsentrert
småhusbebyggelse med flere boenheter i hvert bygg.
§ 2.12
I området FK4, skal søknad om tillatelse til utbygging av boliger vise hvor det finnes/ skal
avsettes areal til lek og opphold for barn, og hvordan disse skal sikres mot forurensing, støy,
trafikkfare og annen helsefare, jf. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen.”
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 026

Arkivsaksnr: 2013/516-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 24/2013 07.03.2013

Utvikling av ØFAS konsernet - strategiplan

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune er positiv til en eierskapsstrategi for ØFAS ANS. Det framlagte forslag til 
eierskapsstrategi fremstår som godt skrevet og oversiktlig. Kommunen har imidlertid følgende 
merknader og endringsforslag til eierskapsstrategien (endringene i kursiv):

1. Innledning
Nytt kulepunkt:

 Bidra til høy kildesorteringsgrad og hindre forsøpling gjennom brukervennlige 
løsninger og god informasjon til publikum. 

2.1 Visjon
Nytt kulepunkt

 Ved å bidra til høy grad av kildesortering gjennom god og målrettet informasjon
til innbyggerne samt brukervennlige åpningstider for gjenvinningsstasjoner og 
andre anlegg.

2.5 Miljøstasjoner.
Tillegg: 

Miljøstasjoner skal plasseres i sentrumsnær område og skiltes slik at tilgang blir 
enkel.

2.5 Gjenvinning og miljø
Tana kommune ønsker en nærmere definisjon av gjenvinningsstasjon og miljøstasjon.

Tillegg til setningen ”I den grad det etableres andre gjenvinningsanlegg….”:

I disse tilfellene skal ulike gjenvinningsløsninger vurderes opp mot et fullstendig 
klimaregnskap, hvor blant annet energibruken knyttet til transport inngår. 

Side 97



2.6 Driftsmessige løsninger
Nytt tillegg:

Ved valg av ulike gjenvinningsløsninger skal vurderes i forhold til et fullstendig 
klimaregnskap hvor blant annet energibruken knyttet til transport inngår.

3.5 Miljø
Nytt avsnitt:

 ØFAS skal basere miljøløsninger på samfunnsnytte der kostnadseffektivitet og 
miljøregnskap inngår. Miljøkostnader ved valg av løsninger skal dokumenteres 
ved et fullstendig klimaregnskap. 

3.8 Utbytte
Endret avsnitt:

 Selskapet kan utbetale utbytte til eierne fra tjenester som ikke er lovpålagte 
(næringsavfall og lignende) dersom selskapets økonomiske stilling tilsier det. 
Styret foreslår utbyttestrategi.

4.3.2 Materialgjenvinning
Tillegg –

 og/eller har stor miljøeffekt.

Saksopplysninger
Båtsfjord, Berlevåg og Nesseby kommune har uttalt seg til forslag til eierstrategi for ØFAS 
ANS. 

Nesseby og Berlevåg kommuner har følgende tilegg under visjon punkt 2.:

Det skal vises stor varsomhet med engasjement utenfor konsernets kjerneområder.
Bidra til lave gebyrer for kommunenes innbyggere.
Kostnadseffektiv drift forsøkes oppnådd i samarbeid med andre aktører i bransjen.

Nesseby ønsker at:
ØFAS skal ha miljøstasjoner tilgjengelig i hver av eierkommunene. Fram til en slik løsning er på 
plass, så vil innbyggere i kommuner uten miljøstasjon kunne levere avfall gratis på Gassanjarga-
anlegget. Åpningstider tilpasses brukernes behov

Nessebys vurderinger:

Endringer i pkt. 2.1 Visjon
Det foreslås en presisering i forhold til at ØFAS bør konsentrere seg om selskapets
kjernevirksomhet som er avfalls- og slamhåndtering for. Det er en betydelig risiko for
kommunene som eier, hvis et kommunalt eid selskap engasjerer seg i virksomhet hvor selskapet ikke 
har tilstrekkelig kompetanse.

Det må presiseres et ett av eierens formål med selskapet er lave kostnader for brukere.
Visjonen bør også åpne for samarbeid med andre renovasjonsselskap og andre samarbeidsparter
hvor dette er strategisk.
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Endringer i pkt 2.5 Miljøstasjoner
Her bør prinsippet om at alle kommuner behandles likeverdig mht. miljøstasjon i egen kommune tas 
inn. Fram til en slik løsning er på plass så tilstås gratis levering av avfall for innbyggere i Nesseby 
kommune.

Uttalelse fra Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune ønsker styret i ØFAS utreder en utbyttestrategi. Båtsfjord kommune har 
ingen øvrige merknader til eierskapsstrategien.

Vurdering

Det er ønskelig at ØFAS tar økt ansvar for kildesorteringsgrad gjennom bedre informasjon og 
gode løsninger for publikum. Det er også viktig for kommunen at ØFAS tilbyr løsninger for 
håndtering av næringsavfall. Næringslivet har behov for et tilbud. Dersom det ikke finnes tilbud 
kan det forventes flere problemer. 

Miljøeffekter av drift/tiltak bør kunne dokumenteres gjennom et helhetlig klimaregnskap. Det er 
ikke tilfredsstillende å skrive at transport krever energi. Det bør også vurderes i forhold til 
klimainnsparinger ved ulike løsninger for avfallshåndtering og deretter opp mot kostnader og 
kostnadseffektivitet. 

Nesseby og Berlevåg har som tillegg at det skal vises stor ”varsomhet” med engasjement utenfor 
konsernets ”kjerneområder”. Her savnes en nærmere klargjøring av hva som blir lagt i 
begrepene ”varsomhet” og ”kjerneområder. Nesseby ser ut til å knytte varsomhet til 
”kompetanse”, men ”kompetansemangel” kan også være en risiko for ”kjernevirksomheten”, så 
administrasjonen tilrår ikke at kommunen slutter seg til en slik formulering. 

”Lave gebyrer for kommunens innbyggere” er dekket gjennom at de politiske målsetningene er 
at gebyrene skal ligge under gjennomsnittet for regionen mht. KOSTRA, jfr. 3.1 Politiske 
målsettinger, slik at administrasjonen anser dette for en unødvendig formulering i visjonen. Det 
er også sentralt at ØFAS har et handlingsrom til å utføre gode tjenester for publikum som har lav 
klimapåvirkning og som er rimelig kostnadseffektive når en sammenligner med andre regioner 
og tilsvarende selskaper. 

Båtsfjord foreslår at styret utarbeidet en utbyttestrategi. Det slutter Tana kommune seg til. 
Samtidig ønsker kommunen å presisere seg at det knytter seg til tjenester som ikke er pålagt å 
følge selvkostprinsippet. Et alternativ til utbytte er en strategi som medfører at kundene, 
hovedsakelig næringsliv, får bedre og mer kostnadseffektiv tjeneste. Det bør i så fall legges en 
strategi/plan for det. Men som et overordnet prinsipp om dersom virksomheten skal drives 
forretningsmessig i et marked, så er det også rimelig at virksomheten kan utbetale utbytte til sine 
eiere. 
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Postadresse: Telefon:    78 92 54 80 Org.nr: 962 372 767
Tanatorget Fax:           78 92 54 89 Hjemmeside:  www.ofas..no
9845 Tana E-post:      post@ofas.no

Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Vardø kommue
Utsjok kommune

  Vår ref. Saksbehandler: Deres ref. Dato:
06/234 Arve Øverland, 22.02.2013

Utvikling av ØFAS konsernet-strategi plan

Vedrørende representantskapsmøte 14.februar 2013 

Medlemmene i representantskapet har ikke kommet med noen innsigelser til protokollen 
(vedlagt) og denne vil ble sendt ut for signering.

Vi gjør oppmerksom på protokollens punkt vedrørende eierskapsstrategi:

Representantskapet vedtok å sette ny frist for de kommuner som ikke har gitt innspill til 
eierskapsstrategi til 1.april 2013. 
Representantskapet vedtok at forslag til eierskapsstrategi samt innkomne innspill fra 
Unjàrgga Gielda / Nesseby kommune, Båtsfjord og Berlevåg skal oversendes til kommuner 
som ikke har gitt innspill. Rådmenn skal også være kopiert inn på e-posten.
Styret og administrasjonen skal med bakgrunn i innspill fra kommunene utarbeide en revidert 
eierskapsstrategi som behandles i representantskapsmøte 18.juni 2012.

Således ønsker man at følgende kommuner skal komme med innspill:

 Sør-Varanger
 Vardø
 Tana
 Utsjok

Mvh
Arve Øverland
Direktør
ØFAS ANS

Vedlegg 1: Protokoll (usignert)
Vedlegg 2: Eierskapsstrategi
Vedlegg 3: Innspill fra Unjàrgga Gielda / Nesseby kommune
Vedlegg 4: Innspill fra Båtsfjord kommune
Vedlegg 5: Innspill fra Berlevåg kommune
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Postadresse: Telefon:    78 92 54 80 Org.nr: 962 372 767
Tanatorget Fax:           78 92 54 89 Hjemmeside:  www.ofas..no
9845 Tana E-post:      post@ofas.no

Tana Kommune
Rådhusveien 3Tana kommune
Vardø kommue
Utsjok kommune

  Vår ref. Saksbehandler: Deres ref. Dato:
06/234 Arve Øverland, 22.02.2013

Utvikling av ØFAS konsernet-strategi plan

Vedrørende representantskapsmøte 14.februar 2013 

Medlemmene i representantskapet har ikke kommet med noen innsigelser til protokollen 
(vedlagt) og denne vil ble sendt ut for signering.

Vi gjør oppmerksom på protokollens punkt vedrørende eierskapsstrategi:

Representantskapet vedtok å sette ny frist for de kommuner som ikke har gitt innspill til 
eierskapsstrategi til 1.april 2013. 
Representantskapet vedtok at forslag til eierskapsstrategi samt innkomne innspill fra 
Unjàrgga Gielda / Nesseby kommune, Båtsfjord og Berlevåg skal oversendes til kommuner 
som ikke har gitt innspill. Rådmenn skal også være kopiert inn på e-posten.
Styret og administrasjonen skal med bakgrunn i innspill fra kommunene utarbeide en revidert 
eierskapsstrategi som behandles i representantskapsmøte 18.juni 2012.

Således ønsker man at følgende kommuner skal komme med innspill:

 Sør-Varanger
 Vardø
 Tana
 Utsjok

Mvh
Arve Øverland
Direktør
ØFAS ANS

Vedlegg 1: Protokoll (usignert)
Vedlegg 2: Eierskapsstrategi
Vedlegg 3: Innspill fra Unjàrgga Gielda / Nesseby kommune
Vedlegg 4: Innspill fra Båtsfjord kommune
Vedlegg 5: Innspill fra Berlevåg kommune
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Postadresse: Telefon:    78 92 54 80 Org.nr: 962 372 767
Tanatorget Fax:           78 92 54 89 Hjemmeside:  www.ofas..no
9845 Tana E-post:      post@ofas.no

Vardø kommune
Tana kommune
Vardø kommue
Utsjok kommune

  Vår ref. Saksbehandler: Deres ref. Dato:
06/234 Arve Øverland, 22.02.2013

Utvikling av ØFAS konsernet-strategi plan

Vedrørende representantskapsmøte 14.februar 2013 

Medlemmene i representantskapet har ikke kommet med noen innsigelser til protokollen 
(vedlagt) og denne vil ble sendt ut for signering.

Vi gjør oppmerksom på protokollens punkt vedrørende eierskapsstrategi:

Representantskapet vedtok å sette ny frist for de kommuner som ikke har gitt innspill til 
eierskapsstrategi til 1.april 2013. 
Representantskapet vedtok at forslag til eierskapsstrategi samt innkomne innspill fra 
Unjàrgga Gielda / Nesseby kommune, Båtsfjord og Berlevåg skal oversendes til kommuner 
som ikke har gitt innspill. Rådmenn skal også være kopiert inn på e-posten.
Styret og administrasjonen skal med bakgrunn i innspill fra kommunene utarbeide en revidert 
eierskapsstrategi som behandles i representantskapsmøte 18.juni 2012.

Således ønsker man at følgende kommuner skal komme med innspill:

 Sør-Varanger
 Vardø
 Tana
 Utsjok

Mvh
Arve Øverland
Direktør
ØFAS ANS

Vedlegg 1: Protokoll (usignert)
Vedlegg 2: Eierskapsstrategi
Vedlegg 3: Innspill fra Unjàrgga Gielda / Nesseby kommune
Vedlegg 4: Innspill fra Båtsfjord kommune
Vedlegg 5: Innspill fra Berlevåg kommune
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Postadresse: Telefon:    78 92 54 80 Org.nr: 962 372 767
Tanatorget Fax:           78 92 54 89 Hjemmeside:  www.ofas..no
9845 Tana E-post:      post@ofas.no

Utsjok kommune
Tana kommune
Vardø kommue
Utsjok kommune

  Vår ref. Saksbehandler: Deres ref. Dato:
06/234 Arve Øverland, 22.02.2013

Utvikling av ØFAS konsernet-strategi plan

Vedrørende representantskapsmøte 14.februar 2013 

Medlemmene i representantskapet har ikke kommet med noen innsigelser til protokollen 
(vedlagt) og denne vil ble sendt ut for signering.

Vi gjør oppmerksom på protokollens punkt vedrørende eierskapsstrategi:

Representantskapet vedtok å sette ny frist for de kommuner som ikke har gitt innspill til 
eierskapsstrategi til 1.april 2013. 
Representantskapet vedtok at forslag til eierskapsstrategi samt innkomne innspill fra 
Unjàrgga Gielda / Nesseby kommune, Båtsfjord og Berlevåg skal oversendes til kommuner 
som ikke har gitt innspill. Rådmenn skal også være kopiert inn på e-posten.
Styret og administrasjonen skal med bakgrunn i innspill fra kommunene utarbeide en revidert 
eierskapsstrategi som behandles i representantskapsmøte 18.juni 2012.

Således ønsker man at følgende kommuner skal komme med innspill:

 Sør-Varanger
 Vardø
 Tana
 Utsjok

Mvh
Arve Øverland
Direktør
ØFAS ANS

Vedlegg 1: Protokoll (usignert)
Vedlegg 2: Eierskapsstrategi
Vedlegg 3: Innspill fra Unjàrgga Gielda / Nesseby kommune
Vedlegg 4: Innspill fra Båtsfjord kommune
Vedlegg 5: Innspill fra Berlevåg kommune
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Protokoll fra representantskapsmøte 14. februar 2013 1

Møteprotokoll

Representantskapsmøte i ØFAS ANS

Møtested: Elva Hotell, Tana Bru
Dato: Torsdag 14. februar 2013
Tidspunkt: 11:00 – 12:00

Representantskapet
Følgende medlemmer møtte: 
Geir Knutsen Leder representerte Båtsfjord, dvs, 2 stemmer
Tove Alstadsæter Nestleder representerte Sør-Varanger, dvs, 5 stemmer
Frank M. Ingilæ Medlem representerte Tana, dvs, 2 stemmer
Knut Store Medlem representerte Unjarga-Nesseby, dvs, 1 stemme
Lasse Haugom Medlem representerte Vardø, dvs, 2 stemmer
Karsten Schancke Medlem representerte Berlevåg, dvs, 1 stemme

Følgende medlemmer møtte ikke: 
Tauno Johansen Medlem Utsjok, dvs, 1 stemme

Totalt var 13 av 14 stemmer representert tilsvarende 92.86% av stemmene

Styret
Følgende styremedlemmer møtte
Leif Astor Bakken, Jarle Andreassen, Kjellaug Rasmussen, Merete Pedersen og Jon Arild 
Aslaksen 

Følgende styremedlemmer møtte ikke
Raimo Hekkanen

Administrasjonen / Andre
Fra administrasjonen møtte: Arve Øverland
Fra Sør-Varanger kommune: Rådmann Bente Larssen
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Protokoll fra representantskapsmøte 14. februar 2013 2

SAK 1/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak:
Representantskapet godkjente innkallingen og saklisten enstemmig. 

Leder foreslo ny sak til sakslisten, orientering fra styreleder og direktør, som gjennomgås før 
sak 3. Dette ble vedtatt enstemmig. 

Det ble foreslått at orientering fra Styreleder og Direktør skal være fast sak på 
Representantskapsmøtet. Dette ble vedtatt enstemmig.

SAK 2/13 Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll

Vedtak:
Frank M. Ingilæ og Knut Store ble valgt til å signere protokoll.

SAK 4/13 Orienteringer
Styreleder og direktør gjennomgikk orienteringsforhold herunder foreløpig status for 2012, 
kort om investeringsplaner 2013, status omorganisering samt deponi og forholdet mot Vadsø 
kommune.

Vedtak:
Representantskapet tok informasjon til orientering. Representantskapet vedtok at neste 
Representantskapsmøte skal avholdes 18.juni 2013.

SAK 3/13 Eierskapsstrategi
Innspill til eierskapsstrategi er blitt gitt av Unjàrgga Gielda / Nesseby kommune, Båtsfjord og 
Berlevåg.

Vedtak:
Representantskapet vedtok å sette ny frist for de kommuner som ikke har gitt innspill til 
eierskapsstrategi til 1.april 2013. 

Representantskapet vedtok at forslag til eierskapsstrategi samt innkomne innspill fra Unjàrgga 
Gielda / Nesseby kommune, Båtsfjord og Berlevåg skal oversendes til kommuner som ikke 
har gitt innspill. Rådmenn skal også være kopiert inn på e-posten.
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Protokoll fra representantskapsmøte 14. februar 2013 3

Styret og administrasjonen skal med bakgrunn i innspill fra kommunene utarbeide en revidert 
eierskapsstrategi som behandles i representantskapsmøte 18.juni 2013.
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Protokoll fra representantskapsmøte 14. februar 2013 4

SAK 4/13 Selskapsavtalens § 6.2
Forhandlingsutvalget hadde oversendt følgende endringsforslag til Sør-Varanger kommune:

2. Hvert medlem representerer 1 stemme pr påbegynt 1500 innbyggere
[kommentar - endres fra 2000 innbyggere] til sin eierkommune, basert på 
folketall pr. 1. januar i det år det avholdes kommunevalg. Dette gir pr 
01.01.2011 følgende stemmefordeling:

- Sør-Varanger kommune 7 stemmer [kommentar - endres fra 5 stemmer]
- Tana kommune 2 stemmer
- Vardø kommune 2 stemmer
- Båtsfjord kommune 2 stemmer
- Berlevåg kommune 1 stemme
- Nesseby kommune 1 stemme
- Utsjok kommune 1 stemme

Vedtak:
Representantskapet vedtok enstemmig endring i selskapsavtalens punkt 6.2.

Tana, 14. februar 2013

Frank M. Ingilæ Knut Store
Medlem Medlem
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M70

Arkivsaksnr: 2013/326-1

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 10/2013 07.02.2013
Formannskapet 25/2013 07.03.2013

Plan for aktuelle brannverntiltak 2013

Saksprotokoll saksnr. 10/2013 i Formannskapet - 07.02.2013 

Behandling
Jf. godkjenning av sakslista:

Følgende sak trekkes fra sakslista og utsettes til neste møte:
PS 10/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013

Votering

Vedtak

Rådmannens forslag til vedtak

Tana formannskap vedtar den framlagte plan for aktuelle brannverntiltak 2013.  
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Saksopplysninger
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-2 c fastsetter at det hvert år skal utarbeides 
en plan over aktuelle brannverntiltak og at det herunder skal beskrives gjennomføring av tilsyn 
med særskilte brannobjekter samt feiing og tilsyn med fyringsanlegg for det etterfølgende år.  
Tana kommune har de siste årene ikke lagt fram en slik plan for formannskapet slik vi er pålagt.  
Dette er et av de avvik som er funnet gjennom tilsyn fra DSB. Planen for 2013 skulle vært 
behandlet før årsskiftet, men gjennomføres nå.

Planen omhandler kun det forebyggende arbeidet og ikke beredskaps- og slukketjenesten. Til 
tross for at plandokumentet ikke har vært utarbeidet, så følger brannvesenet i hovedsak sine 
forpliktelser slik de er fastsatt i loven. 

I årsberetningen for 2012 tar en sikte på å legge fram for politisk behandling i hvilken grad 
kravene i lov og forskrift er oppfylt.  
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Deanu gielda - Tana kommune

Plan for aktuelle 
brannverntiltak

2013
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PLAN OVER AKTUELLE BRANNVERNTILTAK FOR 
2013

1. Innledning

1.1. Hjemmel

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med 
farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Det overordnede grunnlaget for kommunens plan over aktuelle brannverntiltak ligger i lov av 14. 
juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (Brann og eksplosjonsvernloven).  I § 11 gis kommunene ansvar for:

a) å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for 
brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og 
andre akutte ulykker

b) å gjennomføre brannforebyggende tilsyn

c) å gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering 
av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane

d) å utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver 
i krigs- og krisesituasjoner

---

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke 
svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd.

Departementet kan gi forskrifter om brannvesenets oppgaver.

Videre er det i lovens § 13 fastsatt at:

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, 
områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange 
liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i 
første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal 
omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder 
bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske 
brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av 
brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan 
tilsyn med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller 
bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp.
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Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme 
at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av 
første ledd.

Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Forskrifter som nevnt i siste setning i lovens §§ 11 og 13 er gitt i ”forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn” datert 26.juni 2002.

§ 5 - 2 Planer, rapportering m.m

      Kommunen skal sørge for at: 

a. en tilstrekkelig del av brannvesenets samlede ressurser disponeres til 
forebyggende og kontrollerende arbeid

b. det foreligger ajourførte fortegnelser over særskilte brannobjekter og 
fyringsanlegg

c. det hvert år utarbeides en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder 
gjennomføring av tilsyn med særskilte brannobjekt og feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg for det etterfølgende år. Planen skal inngå i kommunens 
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

d. det innen 1. mars hvert år utarbeides en rapport over hvilke tiltak, 
herunder tilsyn med særskilte brannobjekt og feiing og kontroll med 
fyringsanlegg som er gjennomført det foregående år, samt om hvordan 
eiere/brukere av brannobjekter i kommunen gjør framskritt med 
brannvernarbeidet. Rapporten skal inngå i kommunens systematiske 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

§ 5 - 3. Motivasjons- og informasjonstiltak 

Kommunen skal sørge for at brannvesenet gjennomfører motivasjons- og 
informasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann. 

1.2. Plandokumentets hovedinnhold

Planen tar sikte på å beskrive omfanget av kommunens brannforebyggende tiltak 
bl a ut fra forebyggendeforskriftens kapittel 5.

 Målsetning for det forebyggende brannvernarbeidet
 Oversikt over særskilte brannobjekter og fyringsanlegg.
 Tilsyn av særskilte brannobjekter etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 

13.
 Feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
 Motivasjons- og informasjonstiltak 
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2. Målsetninger

2.1.Hovedmål

Tana brannvesen har som hovedmål å redusere antall branner og konsekvensene av disse 
gjennom et godt informasjons-, saksbehandlings-, tilsyns- og feiearbeid.

Brannvesenets forebyggende arbeid vil fokusere på eiers ansvar og legge hovedvekten på at 
internkontrollen skal fungere hos eier/bruker av bygningen. I arbeidet vil en legge vekt på
resultatoppnåelse gjennom dialog og konstruktivt samarbeid med eiere/brukere.

2.2. Delmål

a. Tana brannvesen skal gjennomføre tilsyn i samtlige av kommunens 
brannobjekter registrert etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 13.  Dette 
tilsynet skal gjennomføres i samsvar med forebyggendeforskriftens kapittel 6 
og med en hyppighet i samsvar med § 6-3.

b. Kommunen vil, innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, arbeide for 
interkommunale løsninger der dette gir bedre brannfaglige løsninger enn 
kommunen kan klare selv.

c. Tana brannvesen skal gjennomføre faste arrangementer som bidrar til bedre 
forståelse for forebygging av brann og ulykker blant befolkningen.

d. Tana brannvesen vil legge spesiell vekt å sikre at de mest risikoutsatte 
brannobjektene gjennomfører gode analyser i forhold til egen risiko.  
Kommunens egne lokaler prioriteres i denne sammenheng.

3. Tiltak

3.1. Tilsyn og feiing

Kap. Beskrivelse Måltall 2013
Antall tilsyn

Måloppnåelse 2012
%

3.11 Tilsyn i særskilte brannobjekter
A-objekter: 21 67
B-objekter: 4 50
C-objekter: 2/4 0

3.12 Feiing 1034 97
3.13 Tilsyn av ildsteder og fyringsanlegg
3.14 Tilsyn med utsalgssteder for fyrverkeri 2 100

3.2. Informasjon og opplæringstiltak

Kap. Beskrivelse Målsetting 2013 Tidsrom
3.21 Brannvernopplæring 

for hjemmetjenesten 
og for eier av 
omsorgsboliger.

Informasjonsopplegg for 
omsorgsboligene i
Maskevarreveien

Samtlige ansatte i hjemmetjenesten 
skal få tilbud om 
brannvernopplæring etter Norsk 

Juni 2013

September 2013
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brannvernforenings opplegg. 
3.22 Brannvernopplæring for 

institusjoner
Polmak og Austertana prioriteres 
selv om disse anleggene 
planlegges nedlagt i løpet av første 
kvartal 2014. 

Mai 2013

3.23 Brannvernopplæring innen 
landbruket

Det planlegges 
brannvernopplæring i samarbeid 
med Landbrukets HMS-tjeneste og 
Tana bondelag med hovedfokus på 
utfordringene i store samdriftsfjøs.

3.24 Brannvernopplæring ved større 
bedrifter (Elkem, LNS, Tine o.a.)

3.25 Brannvernopplæring ved Tana 
videregående skole

3.3. Motivasjonsarbeid

Kap. Beskrivelse Målsetting 2013 Tidsrom
3.31 Besøk på skoler Samtlige grunnskoler skal i løpet 

av skoleåret få tilbud om besøk av 
brannvesenet.

Hele året

3.32 Besøk i barnehager Samtlige barnehager skal i løpet av 
året få tilbud om besøk av 
brannvesenet.

Hele året

3.33 Brannvernuka 2013 Brannvesenet vil gjennomføre 
”åpen dag” på brannstasjonen

September

3.34 Aksjon boligbrann Tana brannvesen vil delta i den 
nasjonale aksjonsuka i desember.

Desember 2013

4. Interkommunalt samarbeid

Tana kommune ønsker å inngå i et interkommunalt samarbeid både om beredskap og om 
brannforebyggende arbeid.  Et slikt samarbeid har vært diskutert siden slutten av 90-tallet uten at det er 
kommet vesentlig lengre.  Etter initiativ fra Nesseby kommune er det skissert en samarbeidsmulighet 
for de to kommunene. Dette arbeidet er ikke kommet til planstadiet, men administrasjonen vil bringe 
problemstillingen til politisk nivå så snart det er klart at Nesseby ønsker å gå videre med en slik ide.

Tana 29. januar 2013. 

Kjell Nilssen
Brannsjef
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 037

Arkivsaksnr: 2012/2499-1

Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 160/2012 29.11.2012
Formannskapet 26/2013 07.03.2013

Eiermelding for Tana kommune 2013. Utkast. Utkast til drøfting

Vedlegg
1 Eiermelding for Tana kommune 2013
2 Firmapresentasjoner samlet for eiermeldingen.

Saksprotokoll saksnr. 160/2012 i Formannskapet - 29.11.2012 

Behandling
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet utsettelseforslag: 

Saken utsettes til neste møte. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til neste møte. 

Rådmannens forslag til vedtak
Utkast til eiermelding for Tana kommune 2013 fremlegges for kommunestyret for endelig 
vedtak.
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Saksopplysninger
Rådmann fremlegger herved utkast til eiermelding for drøfting.

Vurdering
Det forutsettes at formannskapet drøfter innholdet i utkastet til eiermelding, eventuelt 
omarbeider innholdet og formidler det til kommunestyret for endelig vedtak. 
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Eiermelding for Tana kommune
Utkast 3. oktober 2012
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 2
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 3

Forord
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 4
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Eiermelding for Tana kommune – utkast 3. oktober 2012 Side 5
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1. Kommunens eierskap i selskaper

Kontrollutvalget har oversendt rapporten om eierskapskontroll i Indre Finnmark 
Utviklingsselskap AS til kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak:

”Deanu gielda/ Tana kommune bør utarbeide eierskapsstrategier som fremkommer i 
anbefalingene fra KS Eierforum, herunder:

o Eierskapsmelding, som kommunens overordnede styringsinstrument for utskilte 
virksomheter/selskap.

o En klar og presis eierstrategi for oppfølging av selskapene hvor eiers forventninger til 
det enkelte selskap formuleres.

o Gjennomføre, som en del av folkevalgtopplæringen, obligatoriske kurs og/eller 
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av 
utskilt virksomhet.”

Kommunen har eierskap i følgende selskaper:

Bibliotekbussen
Biblioteksentralen AL
Deanu ja Várjjat museasiida / Tana og Varanger museumssiida
Finnmark Kommunerevisjon IKS
Gjeddevann vannverk AL
IKAF Interkommunalt arkiv Finnmark
Indre Finnmark utviklingsselskap AS
Nora-senteret IKS
Tanahall AS
Samisk nærings- og utredningssenter AS
Tana arbeidsservice AS
Tana kommunale eiendomsselskap AS
Varanger Kraft AS
Øst-Finnmark avfallsselskap ANS

En nærmere beskrivelse av selskapene fremgår i vedlagt Firmapresentasjon. 

Eiermelding – definisjon
Denne eiermeldingen omhandler selskaper / foretak som helt eller delvis eies direkte og 
indirekte av Tana kommune. Meldingen er ment å skape en forventning om at eierne, der det 
ikke allerede er gjort, skal påbegynne arbeid for å utforme strategier for enkeltselskapene
nevnt ovenfor. Nærmere informasjon om selskapene fremgår i vedlegg av utskrift fra 
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Purehelp.no Eiermeldingen er en melding fra kommunestyret til selskapene / foretakene om 
kommunens forventninger. Den skal følgelig behandles og vedtas av kommunestyret. 

Eierstrategi – definisjon
Styret i det enkelte selskap har ansvar for å utarbeide strategier for de enkelte selskaper / 
foretak. En eierstrategi skal ha i seg eiers formål med selskapet og utdype denne for å sikre at 
nødvendige og overordnede styringssignal blir ivaretatt i selskapet. Det vil danne grunnlaget
for selskapets arbeid fremover og ha i seg bakgrunnen for hvorfor kommunene eier selskapet, 
definering av kjernevirksomheten, forutsetningene for å eie, reguleringer ifht bestiller, 
kundeforhold, kommunikasjonslinjer mellom eierne og selskap, øvrige rammebetingelser og 
føringer eierne ønsker å legge til grunn. Eierorganet (generalforsamlingen / 
representantsakapet) vedtar den felles eierstrategien, etter behandling i kommunestyret i hver 
eierkommune.

2. Eierstyring – sentrale felles prinsipper:

Indirekte politisk styring

Direkte politisk styring er styringsprinsippet innenfor kommuneorganisasjonen hvor 
kommuneloven utgjør rammen for styring. Når oppgaver skilles ut i egne selskaper, vil det 
juridiske ansvaret for aktivitetene ligge i selskapene og selskapene vil være unntatt fra de 
alminnelige styringslinjene etter kommuneloven. 

Det å etablere selskaper er en annen måte å løse oppgaver på. Hvordan oppgaveløsningen skal 
skje, er for en stor del opp til kommunen som eier, enten selskapet eies av kommunen alene 
eller sammen med andre kommuner eller private aktører. 

Demokratisk legitimitet

Å eie og styre selskaper er noe annet enn den tradisjonelle demokratiske måten å styre 
kommunen på og det er andre juridiske rammer som styrer forholdet mellom kommunen og 
selskapene.  Det er viktig at omgivelsene oppfatter at aktivitetene i selskapene er 
identifiserbar med hva kommunen ellers befatter seg med. Dersom selskapene ikke oppfattes 
å ha sterke identifiserbare relasjoner med kommunen så er det risiko for at selskapene ikke har 
demokratisk legitimitet. Hvis en slik situasjon inntreffer så vil det kunne ramme kommunens 
omdømme. 

Omdømme og samfunnsansvar

Omdømme kan kortfattet beskrives som summen av de egenskapene man blir tillagt av 
omgivelsene eller av andre. Dette innbefatter de oppfatningene interessentene har om 
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kommunen. Slike interessenter er innbyggerne i kommunen, brukerne av kommunale 
tjenester, arbeidssøkere, media, næringsliv, frivillige organisasjoner m.fl..  Deres oppfatning 
blir formet av erfaringer, dialog med ansatte eller folkevalgte, medieomtale, informasjon gitt 
av kommunen og rykter som verserer.  Kjernen i utvikling av eget omdømme er å skape gode 
erfaringer og sørge for god informasjon. I denne sammenheng er omdømme viktig fordi 
disposisjoner og hendelser i selskapene kan identifiseres med kommunen, selv om kommunen 
ikke har noe direkte ansvar i situasjonen. 

Samfunnsansvarlig eierskap og samfunnsansvarlig forretningsdrift kan generelt knyttes til 
forventninger fra samfunnets side om at virksomheter og deres eiere tar et ansvar som går ut 
over kortsiktig profitt. Hensyn til de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser av 
virksomhetens aktiviteter bør være en del av virksomhetens strategi. Hovedfokuset bør være 
på tjenesten og ikke fortjenesten. 

Kommunalt eide selskaper og foretak er opprettet for å levere tjenester på en annen måte enn 
innenfor den tradisjonelle forvaltningen. Dette innebærer at selskapene også må ivareta et 
samfunnsansvar. Hensynet til innbyggernes behov og samfunnets felles verdier må kunne 
kombineres med effektivitet og lønnsomhet. Dette er sentralt ved utøvelsen av eierstyringen 
og viktig i forhold til hvordan bedriftene opererer og kommuniserer med innbyggerne, eierne 
og andre interessenter.

Det forventes i dag at selskaper og offentlige eiere i økende grad integrerer samfunnsansvar i 
forretningsdriften og i utøvelse av eierstyring. Interessentene til selskapene har forventninger 
til at kommunen er opptatt av etiske, miljømessige og sosiale forhold relatert til virksomheten. 
Dette gjennom en erkjennelse av at virksomhetene er en integrert del av samfunnet.  

Strategisk eierstyring

Eiermeldingen skal vise hva Tana kommune vil oppnå med sin deltakelse i selskaper. 
Kommunen skal som eier ha strategisk fokus på den enkelte tjeneste og dens plass i 
kommunens totale tjenestetilbud.  I dette perspektivet er det i kommunens og mottakernes 
interesse at kommunen utøver strategisk eierstyring for at selskapene skal kunne utvikle seg 
til det beste for kommunens innbyggere. I praksis betyr dette at kommunens folkevalgte og 
selskapsaktørene anerkjenner oppgave- og ansvarsinndelingen mellom eier og selskap, og at 
samhandlingen mellom eier og selskap utvikles etter disse prinsippene. 

Eiermeldingen og prinsippene for god eierstyring skal angi hvordan kommunen skal eie 
selskaper. Meldingen skal bidra til åpenhet, gjennomsiktlighet og demokratisk legitimitet. 
Eneste grunn til å holde noe skjult i kommunale selskaper er at informasjonen eventuelt kan 
påvirke konkurransemessige forhold. 

Kommunestyret som eier

Kommunestyret som kollegialt organ er kommunens reelle eier. Folkevalgte er ikke eiere som 
enkeltpersoner og eierrollen utøves kun som medlem av kommunestyret. Dette kommer til 
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uttrykk gjennom at politiske disposisjoner rundt selskapet avgjøres i kommunestyret med 
alminnelig flertallsvedtak. 

Det er viktig her å skille mellom eierstyring som er generelle eierprinsipper for alle 
selskapene kommunen deltar i og selskapsstyring som overordnet strategi som gjelder én 
eierposisjon eller ett selskap. Selskapsstyring kan være et uheldig begrep i forhold til en 
kommune som eier sammen med andre da kommunestyret som eier ikke har anledning til å 
benytte direkte politisk styring av selskapet, men må styre gjennom sine deltakere i selskapets 
operative eierorgan. 

Kommunestyret oppnevner kommunens deltaker(e) i operative eierorganer som 
representantskap og generalforsamlinger og kommunestyret kan gjennom flertallsbeslutninger 
instruere sine deltakere i de operative eierorganene. Dette forutsetter at kommunestyret på 
forhånd gis anledning til å diskutere sakene i kommunestyret og at det etableres rutiner for et 
slikt system i kommunen.  På den måten kan kommunen unngå at håndteringen av selskapene 
og eierinteressene blir tilfeldig.

Kommunestyret bør derfor avsette tid i ett møte i året for refleksjon om strategisk eierstyring 
og informasjon om drift og utvikling i de selskapene som kommunen eier. Alternativt kan 
kommunestyret avsette en hel møtedag for formålet og betegne dagen som den årlige 
eierdagen. Til denne dagen bør da kommunestyret invitere selskapene, styreleder og daglig 
leder, til å informere. 

Operative eierorgan

Representantskap/generalforsamling benevnes som det operative eierorgan. Det er gjennom 
dette organet deltakerne eller aksjonærene utøver sin eierstyring. Det operative eierorganet er 
selskapets øverste myndighet og fatter beslutninger på vegne av alle eierne innenfor de 
juridiske rammene som gjelder for selskapet. 

Deltakere i operative eierorgan kan velges på fritt grunnlag og må ikke nødvendigvis være 
folkevalgt i kommunen.  De som blir valgt har uansett i oppgave å ivareta kommunestyrets 
samlede interesser på møtene i det operative eierorganet. De representerer kommunen som 
eier i selskapet.  

Den enkelte deltaker i et operativt eierorgan har et selvstendig ansvar for å innhente 
tilstrekkelig informasjon for å kunne utøve sin rolle som eierrepresentant for kommunen i det 
aktuelle selskapet. For at deltakerne skal kunne ivareta kommunes eierinteresser, er det 
nødvendig med gode rutiner for dialog mellom dem og kommunestyret. Det må derfor 
etableres rutiner for informasjon og dialog mellom kommunestyret og de respektive 
deltakerne i operative eierorgan. 

Det sies gjerne at den viktigste oppgaven til det operative eierorganet, er å velge det rette 
styret til selskapet fordi det er denne gruppen mennesker som skal forvalte selskapet på vegne 
av alle deltakerne frem til neste møte. Generalforsamlinger i aksjeselskap har normalt ett møte 
i året og representantskap i IKS har to møter. Det er fullt mulig for kommunen å be om at det 
operative eierorganet innkaller til ekstraordinært møte for å drøfte en sak. Om det er misnøye 
med forvaltning av selskapet er det generalforsamlingen eller representantskapets flertall som 
avgjør om hele eller deler av styret skal byttes ut. 
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Styret i selskapet

Styret er selskapets øverste forvalter. Styret er ansvarlig for drift og utvikling innenfor 
rammen av selskapets formål slik dette er formulert i vedtektene eller selskapsavtalen. Styret 
har også ansvar og oppgaver tillagt dem gjennom lov og forskrifter. Styret i selskapet må 
videre rette seg etter formelle vedtak og beslutninger fattet i det operative eierorganet og ikke 
ta føringer og signaler fra andre organer eller enkeltpersoner.

Styret i selskapet har et kollektivt ansvar for å drifte og utvikle selskapet i alle eiernes 
interesse. Hvert enkelt styremedlem har likevel et personlig ansvar for sine avgjørelser og 
disposisjoner som styremedlem. Styret bør evaluere sitt arbeid årlig og utarbeide en 
styreinstruks som angir styrets egne kjøreregler for sitt arbeid. Alle selskaper hvor Tana 
kommunen har eierinteresse bør ha utarbeidet styreinstruks. 

Vervet som styremedlem er et frivillig personlig verv, og enhver som takker ja til et styreverv 
er selv ansvarlig for å tilegne seg den kompetanse som er nødvendig for å utøve rollen. 
Gjennom valgkomiteen bør likevel det operative eierorganet unngå å velge styremedlemmer 
som ikke forstår hva vervet går ut på og som ikke har, eller er villig til å tilegne seg 
nødvendig kompetanse for å utføre vervet til det beste for selskapet. Et styremedlem kan når 
som helts trekke seg fra vervet, begrunnelsen skal etter loven være ”særlige forhold”.

Styret i selskapet har ansvar for å utarbeide strategier for selskapet. Kommunen som eier bør 
kunne forvente at strategiene til det enkelte selskap er forankret i det operative eierorganet. 
Det bør videre kunne forventes at styret i selskapet holder kommunestyret som eier orientert 
om utviklingen i selskapet. Dette kan gjøres på den årlige eierdagen. 

Styret er selskapets øverste myndighet i arbeidsgiversaker og har ansvar for å ansette og 
eventuelt si opp daglig leder. 

Daglig leder

Daglig leder har ansvar for daglig drift og utvikling av selskapet. Styret bør påse at det 
utarbeides en arbeidsbeskrivelse/instruks for daglig leders ledelse av selskapet som utdyper 
myndigheten til daglig leder som i henhold til loven begrenses til saker som ikke er av uvanlig 
art eller stor betydning for selskapet. Innenfor dette området har daglig leder et selvstendig 
juridisk ansvar. 

Styret som kollegium i selskapet er daglig leders overordnede, men praktisk ordnes dette 
gjerne ved at styreleder får fullmakt til på vegne av styre å utøve arbeidsgiverrollen overfor 
daglig leder. Det er daglig leder som utøver arbeidsgiverrollen i selskapet i den daglige 
driften. 

Kommunens administrasjon – rådmannen
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Ansvaret for eierstyring er politisk og derfor ikke en del av det daglige arbeids- og 
ansvarsområde til kommunens administrasjon med rådmannen som øverste leder. Rådmannen 
har ingen formell rolle knyttet til kommunens eierskap og eierstyring, men som kommunens 
øverste administrative leder har rådmannen ansvar for at saker som skal til politisk behandling 
er forsvarlig utredet. Dette inkluderer også saker vedrørende eierstyring. 

Det vil være naturlig at også rådmannen er en del av saksforberedelsene i de sakene som 
behandles på formannskaps-/kommunestyrenivå. Dette kan løses praktisk ved at rådmannen 
tar del i eiersekretariatet, for eksempel som sekretær. Det vil derfor være klokt å beskrive 
hvilket ansvar og forventinger de folkevalgte har til rådmannen i kommunen i tilknytning til 
eierstyring. 

Når det gjelder kommunens administrasjon forøvrig, har de ikke noe ansvar eller oppgaver i 
forbindelse med kommunens eierstyring med mindre det gjøres beslutning i enkelttilfeller. I 
de fleste tilfeller kommunens administrasjon befatter seg med selskapene, er i forbindelse 
med selskapets tjenesteutøvelse og da ut fra bestillerrollen. Det er politikerne som skal 
kommuniserer eierstyring, ikke administrasjonen. 

3. Strategisk eierskap i enkeltselskaper

Kommune bør vite hva de vil med det enkelte selskap, og herunder hvorfor de eier selskapet. 
Ulike selskaper eies ulikt. For noen selskaper er det viktig med tett politisk oppfølging, mens i 
andre selskaper deltar kommunen av finansielle grunner. En måte å differensiere eierskapet på 
er å gruppere selskapene på bakgrunn av formålet med kommunens eierskap. 

Finansielt formål

Dersom hovedmålsetning med eierskapet er økonomisk avkastning, defineres eierskapet som 
finansielt. Selskaper med finansielt formål kan ha virksomhet på områder av politisk 
betydning, men da ivaretas behovet for politisk styring gjennom ulike former for 
myndighetsutøvelse, bl.a. gjennom konsesjoner, og ikke gjennom eierskapet som sådan. Selv 
om formålet ved finansielt eierskap primært vil være å oppnå høyest mulig avkastning på 
innskutt kapital, kan kommunen ha en utviklings- og vekststrategi for selskapet som medfører 
at kommunen ikke tar ut overskudd for at selskapet på sikt skal kunne oppnå en samlet sett 
bedre økonomisk avkastning. En annen finansiell strategi kan være en høstningsstrategi. 
Dersom selskapet er ferdig med vekstfasen og kapitalbehovet fremover er mindre, vil det 
være naturlig at eier tar ut en større del av de årlige overskuddene som løpende utbytte. 

Politisk formål

Dersom selskapet betraktes som et gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver, 
defineres eierskapet som politisk. Selskapenes formål er utelukkende å realisere politiske 
målsetninger eller ivareta kommunale oppgaver. Dersom formålet med eierskapet er å ivareta 
eller utføre kommunale kjerneoppgaver under politisk ansvar, defineres eierskapet som 
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politisk. Eksempler på slik virksomhet som i dag er skilt ut som egne selskaper er sosial 
boligforsyning, renovasjon og sysselsetting av personer som ikke på ordinære vilkår kan ta 
del i arbeidslivet. 

Eierstrategi ut fra formål

Det er en del generelle føringer som er retningsgivende ved etableringen av en eierstrategi. 
Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av bakgrunnen for involvering i det 
aktuelle selskapet samt utviklingen siden etablering. Deretter bør strategien inneholde momenter til 
vurderingen for et fremtidig eierskap. Noen eksempler på slike kriterier ved vurderingen av eierskapet 
er følgende: 

 Samfunnsmessig betydning. Stor samfunnsmessig nytte innenfor for eksempel bolig, 
sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap. 

 Lønnsomhet i dag og i fremtiden. God lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt 
eierskap attraktivt. 

 Virksomhetsområdets utvikling og risiko. Stort omstillingsbehov og høy risiko gjør 
fortsatt eierskap mindre attraktivt. 

 Oppfølgings- og investeringsbehov. Stort behov for aktiv oppfølging med fokus på 
blant annet ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, anses ikke å være ønskelig for 
kommunen. 

 Kapitalbinding. Stor kapitalbinding anses ikke å være ønskelig for kommunen. 

4. Kompetanse og tiltak

Årlig eierdag

Årlig eierdag bør innføres som fast ordning i kommunen med virkning fra 2013. Hensikten 
med denne ordningen er å gi de folkevalgte i kommunestyret kompetanse i eierrollen og 
informasjon om drift og utvikling i selskapene. Dagen bør benyttes til refleksjon og diskusjon 
i formelle rammer om kommunens eierskap. Ordføreren er ansvarlig for å invitere de 
selskapene kommunestyret ønsker å møte. Hensikten med den årlige eierdagen er enkelt sagt; 
å styrke kompetansen og innsikten til de folkevalgte om hva som skjer i selskapene. 

Evaluering av eiermeldingen

Denne eiermeldingen vedtas av kommunestyret høsten 2012. Det betyr ikke at alt 
eiermeldingen beskriver innføres med virkning fra kommunestyrets beslutning. 
Implementering av eiermeldingen vil ta tid. Eiermeldingen er heller ikke uforanderlig. Dette 
dokumentet må endres når det inntreffer endringer i ytre juridiske eller faktiske rammer. 
Likedan  når kommunens praksis på et område som omfattes av eiermeldingen endres. 
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Eiermeldingen bør evalueres årlig. Ansvar for evaluering av eiermeldingen kan tillegges 
eiersekretariatet og kan skje i forbindelse med den årlige eierdagen.

5. Eieravtaler

Kommune eier selskaper alene, sammen med andre kommuner og private. I aksjeselskap er 
det vanlig med aksjonæravtale. Aksjonæravtalen er en avtale mellom aksjeeierne og omfatter 
som oftest avtale om selskapets utbyttepolitikk, fordeling av styreplasser, 
omsetningsmuligheter og konfliktløsning. Aksjonæravtaler er ikke hjemlet i aksjeloven, men 
er en privatrettslig avtale aksjonærene imellom. En eieravtale i interkommunale selskaper er 
gjerne noe mer enn en tradisjonell aksjonæravtale. Den vil beskrive og regulere forholdet 
mellom kommunene som eiere av selskapet og beskrive eierperspektiver som det ikke er 
naturlig å regulere i selskapets vedtekter eller selskapsavtale. 

Eieravtale bør inngås mellom alle eierne, og ikke mellom enkelteiere. Om det er behov for å 
regulere felles strategi for mindre kommuner i eierkonstellasjoner med større 
kommuner/private, bør dette nedtegnes og bekjentgjøres. 

6. Valgkomiteer oppnevnt av det operative eierorgan

Å velge den rette sammensetting av styre til selskapet er det operative eierorganets viktigste 
oppgave. Styresammensetningen bør reflektere selskapets stilling i dag og fremover. Ved 
utvelgelsen bør eierne, selskapet, innbyggernes og andre interessenters behov og forventinger 
ballanseres. En grundig prosess rundt identifisering og forslag til kandidater vil kunne ivaretas 
gjennom etablering av en valgkomité. Valgkomiteens arbeid bør nedfelles i retningslinjer 
hvor blant annet valgkomiteens arbeid samt kompetanse og kvalifikasjoner som er viktig for 
valg av nye styremedlemmer til dette selskapet er nedfelt. 

Hensikten med valgkomité og skriftlige retningslinjer for denne, er å gi et mandat som skaper 
grunnlag for saklige og adekvate avveininger i valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå de 
beste kandidatene til styreverv. Personer som ønsker å utvikle selskapet, og som har den rette 
kompetanse og egenskaper for å fylle ut styret med de eksisterende medlemmene. Det 
operative eierorgan må sikre at valgkomiteens arbeid er gjennomsiktig, forutsigbart og 
etterprøvbart. En viktig oppgave for valgkomiteer i offentlig eide selskaper er å bidra til at 
man unngår uheldige dobbeltroller og interessekonflikter mellom deltakerne, styret og 
selskapet. 

Det operative eierorganet i selskapet tar de formelle beslutninger på vegne av alle eierne. I 
denne sammenheng betyr det å velge styrets medlemmer. Siden valgkomiteen innstiller til det 
operative eierorganet bør valgkomiteen utgå fra dette og velges av det operative eierorganet, 
som også velger komiteens leder. Det anbefales ikke at det velges varamedlemmer til 
valgkomiteen. 

Valgkomiteen bør bestå av 3-4 personer med nødvendig erfaring, kunnskap, anseelse og 
integritet. Valgkomiteens funksjonstid bør være mellom 2-4 år og medlemmene bør kunne 
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gjenvelges såfremt det operative eierorganet er tilfreds med valgkomiteens arbeid sett i 
sammenheng med styrets utvikling. 

De skriftlige retningslinjene for valgkomiteen bør kortfattet angi forventninger til komiteens 
arbeidsform, tidsbruk og møter. Retningslinjene bør ikke være uttømmende, men bør beskrive 
noe rundt hvem som bør kontaktes med forslag til kompetente kandidater til styreverv i dette 
selskapet. Retningslinjene må påse at nødvendige personvernhensyn ivaretas i arbeidet med å 
identifisere de rette kandidatene. 

Valgkomiteen bør møtes og gjennomføre samtaler med aktuelle styrekandidater. 
Møtegodtgjøring for valgkomiteens medlemmer bør betales av selskapet etter 
representantskapets beslutning. 

7. Bestiller og utfører

En av suksessfaktorene ved organisering av kommunal tjenesteproduksjon i selskaper, er 
etablering av en ”bestiller/utfører” modell (BU) mellom kommunen og selskapene eller 
mellom avdelingene som bestiller av tjenester fra utfører (selskapet). Dette avsnittet beskriver 
prinsippene i hvordan en BU-organisering kan gjennomføres og er en generell beskrivelse. 
Momentet tas med i eiermeldingen fordi det kan være gunstig for kommunen som bestiller og 
selskap som leverandør at det etableres forutsigbare systemer og rutiner hva angår kjøp av 
tjenester og leveranser. 

Bestillerkompetanse handler om å ha tilstrekkelig kunnskap i kommunen om de kravene som 
stilles til, og de brukerbehov som skal ivaretas, i den tjenesten som skal bestilles fra selskapet, 
og hvorledes kravene og behovene best bør beskrives og følges opp. Bestiller må bygge opp 
metoder for å måle brukerbehov, vurdere kostnadseffektivitet og kunne prioritere å følge opp 
tjenesteområdet. 

Ved BU-organisering må politikere og administrasjon forholde seg til tjenesteproduksjon som 
er regulert gjennom en kontrakt. Kommunen har blant annet ikke lenger samme handlingsrom 
til å foreslå kutt i driftsbudsjettet midt i kontraktsperioden fordi kommunen må spare penger. 

8. Habilitet

Rolleklarhet blant folkevalgte og offentlige tjenestemenn er viktig om innbyggerne skal ha 
tillit til kommunene. Uklarhet i roller kan stille spørsmål ved vedkommendes nøytralitet og 
vedtakets gyldighet. Det har vært ønskelig med større klarhet med hensyn til hvilke interesser 
enkeltpersoner ivaretar når saker vedrørende et aktuelt selskap skal behandles i kommunen. 
Med virkning fra 1. november 2011 ble derfor unntaket i forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav e opphevet for folkevalgte og medlemmer i kommunens administrasjon som også er 
styremedlemmer i offentlig heleide selskaper når disse selskapene er part i en sak som er til 
behandling i kommunen. Det innebærer at folkevalgte og tjenestemenn blir inhabile og ikke 
kan behandle en sak i kommunen som gjelder et selskap der de selv har en ledende stilling 
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eller sitter i styret.  Tidligere var dett et unntak fra inhabilitetsreglene for styremedlemmer i 
selskaper som er fullt ut offentlig eid. 

Det er viktig at kommunen har åpenhet om mulige rollekonflikter og habilitetsutfordringer 
blant sine folkevalgte. Det er også viktig at valgkomiteene i selskapene eiet av kommunen tar 
dette inn i vurderingen når de skal vurdere kandidater til styreverv. 

9. Konkurranse

Prinsippet om likebehandling av private og offentlige selskap innebærer at reglene om 
offentlig støtte også gjelder for kommunens egne selskaper. Om kommunen gir støtte til 
virksomhet som drives av et selskap de selv eier og dette bedrer konkurranseevnen til det 
mottakende selskapet, kan det medføre en konkurransevridning i markedet og dermed være 
ulovlig offentlig støtte. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at støtte i ulike former til 
selskaper kommunen eier kan være ulovlig offentlig støtte. 

Offentlig støtte skal forstås vidt og omfatter både at virksomheter tilføres økonomiske verdier
eller blir fritatt for økonomiske byrder. Som offentlig støtte regnes støtte fra alle offentlige 
kilder, også støtte gitt av selskaper eiet av kommunen dersom disse anses som offentligrettslig 
organ. 
Det er fire grunnvilkår som må være oppfylt for at støtten skal være omfattet av reglene: 

1. Det må dreie seg om støtte gitt av offentlige midler 
2. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen 
3. Den må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer 
4. Den må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene 

Offentlige støtteordninger må meldes til ESA og det er Fornyings- administrasjons- og 
kirkedepartementet som forvalter dette regelverket. 

I utgangspunktet gjelder anskaffelsesregelverket når kommunen kjøper varer og tjenester fra 
andre enn kommunen selv. Når kommunen kjøper tjenester fra selskaper kommunen selv eier 
benytter kommunen som utgangspunkt ikke anbud, men kjøpe tjenester direkte fra selskapet. 
Kommunen har denne adgangen gjennom unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse. 
Unntakene formes av rettspraksis. I dag gjelder følgende: 
Egenregi gjelder når det kun er offentlige eiere og når kun en ubetydelig del av omsetningen 
går til andre enn eierne (antas å være under 6-7 % av selskapets totale omsetning) og 
selskapets omsetning er så nært knyttet til eier (e) at den anses som om kommunen(e) handler 
med egen etat. 

Det er adgang til direkte tildeling av en kontrakt dersom et offentligrettslig organ er tildelt 
enerett og det er forenlig med EØS-avtalen. Dette kan være naturlig fysisk monopol (eks: 
nettvirksomhet), rettslig monopol (eks: kommunenes lovpålagte ansvar for å samle inn og 
behandle husholdningsavfall) eller tjenestekonsesjoner. Enerett skiller seg fra egenregi ved at 
det krever en spesiell begrunnelse for tildelingen og er en begrensning i forhold til EØS-
avtalens fri flyt og etableringsfrihet. 
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10. Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. (selskapskontroll).  Oppgaven som er tillagt kontrollutvalget er å vurdere om 
eierstyringen og selskapets virksomhet er i tråd med de vedtak og forutsetninger 
kommunestyret har til driften i selskapet. Selskapskontroll begrenser seg i utgangspunktet til 
IKS og aksjeselskap eiet av kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner samt heleide datterselskap av disse. Se kommuneloven § 77 nr. 5 og 
kontrollutvalgsforskriften av 15. juni 2004 nr. 905 kapittel 6. 

Selskapskontrollen er todelt; eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskaper. 
Eierskapskontrollen er en kontroll med kommunens forvaltning av sine eierinteresser. 

Den pliktige eierskapskontrollen er ingen dyptgående kontroll og omfatter ikke selve 
selskapet, men kommunens utøvelse av eierstyring i selskapet. Eierskapskontroll omfatter 
også kontroll av hvorvidt representantskapsmedlemmer og fullmektiger på vegne av Tana 
kommune i generalforsamlinger utøver sitt verv i samsvar med denne eiermeldingen og 
kommunestyrets vedtak og instrukser; både generelle og spesielle. 

Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon av selskaper, men dette er ikke 
lovpålagt slik som eierskapskontroll. Dette er en dyptgående kontroll av et selskap hvor 
måloppnåelse, ressursbruk osv. blir målt. I selskaper der kommunen eier sammen med andre 
kommuner eller fylkeskommunen bør Tana kommune tilstrebe en samordnet 
forvaltningsrevisjon om dette skal gjøres i et av selskapene. Se kommuneloven § 80.
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10. Tana kommunes eierstyringsprinsipper

Rolleavklaring mellom kommunestyre, eierorgan og styre

Eierorgan:
All eierstyring skjer gjennom eierorganet (representantskap eller generalforsamling). De 
valgte representanter skal ivareta kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i 
selskapenes eierorgan. Eierorganet har som formål å sikre at eiers overordnede interesser blir 
ivaretatt i selskapet og skal formulere klare mål for selskapet.

Kommunestyret:
I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning, kan kommunestyret som kollegium 
og/eller formannskap instruere representantene i eierorganet. Dette kan skje ved at 
representanten melder inn en sak til ordfører i forkant av formannskapsmøte/
kommunestyremøte. 

Kommunestyremedlemmer: 
Den enkelte folkevalgte eller partgruppe har ingen direkte instruksjonslinje til selskapet eller 
representanter i eierorganet. Saker som ønskes tatt opp skal meldes som sak i kommunestyret 
på ordinær måte. 

Styret: 
Styret er ansvarlig for realisering av eiers mål og skal ivareta selskapets interesse. Styret 
representerer ikke enkelteierne, men selskapet.

Gjennomføring av representantskapsmøter og generalforsamling. 

Selskapenes eiermøter skal gjennomføres på en måte som gir rom for reell dialog mellom 
selskapets representanter og eier. Styret skal i forkant tilrettelegge for at flest mulig kan delta 
med tanke på at det blir en effektiv møteplass mellom eier og styre. Lovens regler om 
innkalling, utførlig saksdokumenter og eventuelle fullmakter skal være på plass, dvs fire uker 
i forkant. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Revisor har i hht lov om 
interkommunale selskaper rett, men ikke plikt til å delta. Kommunen legger til grunn at 
revisor for IKS skal benytte denne retten. 

Styret i hvert enkelt selskap skal forberede eiermøtene. 

Generalforsamling/representantskapsmøte skal sikre at formålsparagrafen for selskapet er i 
samsvar med en eventuell endring i driften og i tråd med den generelle utviklingen i 
samfunnet og har forankring hos eierne. 

Eiers ansvar: Sikre styresammensetning ved bruk av valgkomite 
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Det er eiers ansvar å sørge for en styresammensetning og overordnet styringsramme som er 
tilpasset selskapets formål og eiernes forvaltningsverdier. Dette innbærer at 
styresammensetningen totalt sett skal gi selskapet den nødvendige kompetanse med hensyn til
nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse. 
I forkant av styreoppnevnelse, skal eierne oppnevne en valgkomite som leverer et begrunnet 
forslag til representantskap/generalforsamling. Etter 2011 er habilitetskrav for private og 
kommunale selskaper likestilt. Politikere i styrene blir automatisk inhabile ved behandling i 
kommunestyret av saker som gjelder partsforhold for selskapet. Dette medfører at 
styresammensetning også må vurderes i lys av politisk kompetanse. Vurderingene bør gjøres i 
valgkomiteens innstilling. Styrene i selskaper eid av kommunen følger lovens krav om 
kjønnsbalanse. 
Representantskapet/generalforsamlingen velger styret.

D. Eiers ansvar: Obligatorisk opplæring av folkevalgte i selskapsjuss og selskapsområdene 
Det skal gjennomføres felles folkevalgtopplæring innenfor eierskap og selskapsstyring i første 
del av valgperioden, første gang våren 2013. I tillegg skal hver enkelteier sette temaet på 
dagsorden på en eierdag i valgperioden. Eierskapsmeldingen skal i dette møtet legges frem for 
politisk behandling. 

E. Kommunenes ansvar: Valg av organisasjonsform 
For interkommunal virksomhet som ikke er kommunens kjernevirksomhet og hvor det 
eksisterer et marked vil egenregi gjennom IKS eller AS være aktuell. Det ligger som en 
forutsetning at kommunene har den dominerende styring/kontroll og omsetning. 
Stiftelser har ingen eiere, og er ingen egnet organisasjonsform for kommunal virksomhet. 

F. Kommunenes ansvar: Felles politisk saksbehandling i forkant av utskilling 
Administrasjonen skal gi politikerne en balansert saksutredning ved en eventuell utskilling av 
en virksomhet i et interkommunalt samarbeid. Ved valg av organisasjons- eller selskapsform 
skal formålet ved utskillingen legges til grunn. I valget mellom organisasjonsformer bør det 
foretas en juridisk, politisk og økonomisk avveining av organisasjonsformen holdt opp mot 
formålet med samarbeidet. Det er f eks kun det nye vertskommunesamarbeidet (koml §§ 28 a-
k) som kan benyttes om samarbeid om myndighetsutøvelse. Det er viktig å skille mellom 
kommunens rolle som eier, myndighetsutøver og arbeidsgiver da dette har betydning for 
eierstyringen. 

G. Eiers ansvar: Informasjon til nye styremedlemmer 
Det er hver eiers ansvar å sikre at nye styremedlemmer gis nødvendig informasjon om ansvar 
og plikter knyttet til vervet i forkant av oppnevnelsen. Styremedlemmer skal gis tilbud om 
styreopplæring, enten i regi av styret selv eller av eierne. 

H. Eiers ansvar: Utarbeidelse av eierstrategi for enkeltselskap
Eierne skal påbegynne et arbeid for å utforme eierstrategier for enkeltselskapene. En 
eierstrategi skal ha i seg eiers formål og utdype denne for å sikre nødvendige og overordnede 
styringssignal til selskapet. Eierstrategien vil danne grunnlaget for selskapets strategi og kan 
ha i seg bakgrunnen for hvorfor kommunene eier selskapet, definering av kjernevirksomhet, 
forutsetningene for å eie, reguleringer ifht bestiller, kundeforhold, kommunikasjonslinjer 
mellom eierne og selskap, øvrige rammebetingelser og føringer eierne ønsker å legge til 
grunn. Eierorganet vedtar den felles eierstrategien, etter behandling i hver eierkommune.
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Honorerte styreoppdrag i selskapet 
Styremedlemmer har ikke anledning til å ta honorerte oppdrag på vegne av selskapet. 

J. Styrehonorar 
Honorar for styrearbeid skal forelegges og godkjennes av eierne. 
Styreledervervet skal honoreres særskilt. 

K. Styrets ansvar: Styreevaluering 
Styreevaluering gir styremedlemmer og leder økt bevissthet om oppgaver, roller, myndighet 
og ansvar. Styreleder skal ta initiativ til styreevaluering en gang i året. Resultater av 
evalueringen med eventuelle tiltak skal forelegges eierne til informasjon. Det bør utvikles en 
felles mal for styreevaluering hvor tema som ledelse, beslutningskvalitet, forholdet til eier, 
forholdet til virksomheten, kvalitet på sakspapirer/utsendelse, styreleders rolle, forholdet til 
daglig leder, åpenhet/kultur, omdømme, mål og strategiarbeid, økonomi, kompetanse kan 
være sentrale punkter for en evaluering. Styreevalueringen bør legges frem for eierne til 
informasjon. 

L. Styrets ansvar: Selskapsstrategi 
En selskapsstrategi er styrets verktøy for å operasjonalisere eiers formål og strategier for 
selskapet. Ansvaret for selskapsstrategien er styrets og skal sikre operasjonalisering av eiers 
overordnet formål. 

M. Styrets ansvar: Etikk, miljø og klima 
Styret plikter å sette etikk på dagsorden i styret og i selskapet. Hvilke etiske valg og 
dilemmaer som er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en vurdering av 
mulige dilemmaer i sin selskapsstrategi. Målsettingen er å sikre en felles oppfatning av 
gråsoner selskapet kan operere i og hvilke valg selskapet og de ansatte bør ta. 
Styret skal prioritere langsiktige, regionale og bærekraftige miljøløsninger i selskapets 
utøvelse av tjenester så vel som organisering. Alle selskapene skal miljøsertifiseres. Grønne 
innkjøp bør gjennomføres etter anskaffelsesregelverket. 

N. Kontrollutvalgets plan for gjennomføring av selskaps- og eierskapskontroll. 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med det kommunale eierskapet. En egen forskrift (§ 14 første 
ledd) hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av
kommunens eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger. 

Kontrollutvalgene i hver kommune er ansvarlig for at kontrollen gjennomføres. 

Kommunestyret kan fastsette regler for kontrollutvalget og revisors kontroll. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest ved utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av eier- og 
selskapskontroll som vedtas av kommunestyret.

Kontrollutvalget har også rett til å delta i representantskaps- og generalforsamlinger.

Merknader fra kontrollutvalget skal følges opp av enkelteierne.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: X06

Arkivsaksnr: 2013/320-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 27/2013 07.03.2013

Bolyst prosjekt i Tana

Rådmannens forslag til vedtak

Formannskapet vedtar å fremme vedlagte søknad om bolyst pilotprosjekt 2013 innenfor 
tema: ”Utviklingsprosjekt rettet mot ungdom” overfor KRD. 

Tana kommune søker om kr 450 000 til gjennomføring av et hovedprosjekt innen bolyst.

Saksopplysninger
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) lyser ut inntil 35 millioner kroner til prosjekter 
som kan skape bolyst i distriktskommuner.
Et viktig mål i distrikts- og regionalpolitikken er at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de 
vil. Et virkemiddel for å få dette til er å skape attraktive lokalsamfunn. Gjennom å finansiere 
pilotprosjekt ønsker KRD å utvikle ny kunnskap om hvordan distriktskommuner kan bli mer 
attraktive som bosted.

Hva er målet med Bolyst?
Hovedmålet er at kommuner innenfor det skal bli mer attraktive å bo i og flytte til. Delmål:
 Å støtte opp om lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekt som skal fremme attraktive 

lokalsamfunn, og som har stor overføringsverdi for andre som driver denne typen arbeid. 
 Å samle og formidle kunnskap fra pilotprosjekter om hva som bidrar til attraktive 

lokalsamfunn. 

Hvilke tema kan pilotprosjektene handle om?
En rekke ulike faktorer, og kombinasjoner av faktorer, gjør at folk får lyst til å bo på eller flytte 
til et sted. Følgende tema vil bli prioritert ved utvelgelsen av pilotprosjekter i 2013:
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 Inkludering av innvandrere i distriktsområder. 
 Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom. 
 Tilflyttingsprosjekter. 

Bolyst i Tana
I juni 2012 gjorde ungdomsrådet følgende vedtak:

Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana 
attraktiv som bostedskommune og for næringsutvikling i kommunen.
Tana ungdomsrådet foreslår iverksetting av et prosjekt som kan være med å løfte 
kommunen med tanke på bolyst og stedsutvikling.

Temavalget for ungdomsrådet henspeiles i det siste årenes negative fødselstall og vekst i 
demografiske skjevheter i kommunen. Med andre ord en bekymring for at Tana er i ferd med å 
bli et ”gubbesamfunn”. Eller som noen av ungdommen kommenterte: ” Jeg ønsker å komme 
tilbake til Tana, men ikke til et samfunn bare med oldinger”. 
Ungdomsrådet har løftet problemstillingen både administrativt og politisk hvor bolyst og 
stedsutvikling bør ha fokus blant annet for å oppnå boliger for ungdom, idrettsanlegg for egen 
aktivitet, lærlinger-/praksisplasser og kulturtilbud for ungdom. 

Ungdomsrådet har kommet med kritikk om manglende ungdomstiltak og satsing på å bedre 
ungdommens bolyst i kommunen. De mener at aktivitetstilbudet for barn har vært et
satsingsområde. Det vises med dette til en velutviklet kulturskole og stor utbygging av anlegg 
for konkurranseidretter. Mens tiltak for som er spesielt rettet mot ungdom er lite utbygget. 
Ungdomsrådet ønsker å få større fokus for trivselstiltak og erfaringer som gjør at de har lyst til å 
være tilbakeflyttere til kommunen.

Om prosjektet 

Overordnet mål

Tana skal bli en ungdommelig og fremtidsorientert kommune også for 13 – 35 åringer 
ved å sette fokus på trivselsfaktorer for bosatte, tilbakeflyttere og tilflyttere

Hovedmål
a. Tana skal være en attraktiv bo- og arbeidskommune for ungdom i alder 20 - 35 år 

(bosatte)
b. Tana skal være en ”drømme”kommune for 13 – 19 åringer. En kommune de ønsker å 

vende tilbake til etter endt utdanningsløp (tilbakeflytting)
c. Tana skal være en inkluderende kommune (tilflyttere) 

Delmål
Delmål 1

Etablere et nettverk/møteplass mellom ungdom 13 – 35 og næringslivet i 
kommunen
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Delmål 2
Oppbygging av tiltakspakke som inneholder: markedsføring av muligheter i Tana 
for elever på videregående skole og studenter ved høyskole/universitet for mulige 
tilbakeflyttere.  

Delmål 3
Tilpasse kurs og aktivitetstilbud for ungdom slik at de ser Tana som et fremtidig 
bosted.

Delmål 4
Tilrettelegge for møteplasser for bosatte, tilbakeflyttere og tilflytter. 
Inkluderingstiltak for alle uansett sosial og kulturell bakgrunn.

Delmål 5
Enkel analyse av behovene og ønskene for å danne et bilde av viktige 
utviklingstrekk som er tilpasset Tana samfunnet

Finansieringsplan
Utgifter
Kjøp av tjenester for etablereropplæring (2 bolker) kr 250 000
Kartlegging kr   80 000
Møteplasser kr   50 000
Kurs (små kurs) kr 100 000
Markedsføring (material) kr   30 000
Dokumentasjon (med prosessleder) kr   90 000
Sum utgifter kr 600 000

Inntekt
Kommunal- og regionaldepartementet (bolystmidler) kr 450 000
Tana kommune kr 150 000
Sum inntekt kr 600 000

Kommunens egenandel i dette tilfellet vil være tiltak som ungdomsrådet disponerer og avsatte 
midler for rekrutteringsarbeid.

Fremdriftsplan

Det er foreløpig plan som et 1 årig prosjekt med mulighet for forlengelse av enkelte tiltak. 
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Samarbeidspartnere og søker

Tana kommune står som søker for prosjektet. Den praktiske gjennomføring av prosjektet kan 
gjøres i samarbeid med SEG. SEG har vært en dialogpart i forberedelse og utarbeid av 
prosjektsøknaden.

Vurdering

Bolyst er det som får folk til å trives der de bor. Bolyst handler om å gjøre lokalsamfunn 
attraktive som bosted for mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner.

Tana kommune har i 2004 gjennomført en undersøkelse om Tanaværingers tanker om Tana som 
bosted og om Tana omdømme. Undersøkelsen trekker frem mange gode elementer som kan 
realiseres for å bedre bolyst i kommunen. 

Ungdomsrådet i kommunen har også satt temaet på dagsorden. Det vil være i den sammenheng 
naturlig å velge KRDs innsatsområde «Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom». 
Det å mobilisere unge og ungdom kan være med å fremme en positiv lokal samfunnsutvikling.  
De unge kan ha andre ideer og ønsker for å få til en positiv utvikling av kommunen.
Ungdomsrådet har også påpekt at det er et ønske om å gjøre kommunen til et attraktivt bosted 
for flere. 

Det som kanskje viktig å sette fokus på for å få de unge og ungdom til å bli mer engasjert i 
bolyst og stedsutvikling er kulturaktiviteter, møteplasser og fritidstilbud,
næringsutvikling, transport, tjeneste og utdanning.
Målet med prosjektet er å få en helhetlig tenking ved aktiv deltakelse blant unge og ungdom, 
informasjon og omdømmebygging om «det gode liv i Deatnu/Tana».

Rådmann er positiv til at det utarbeides en prosjektsøknad under KRDs prioritert område 
«Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom».
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Tana som en 
vekstkommune
Tana en ungdommelig og 
fremtidsorientert kommune 

Deanu gielda – Tana kommune
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Bakgrunn og formål

I juni 2012 gjorde ungdomsrådet følgende vedtak:
Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana 
attraktiv som bostedskommune og for næringsutvikling i kommunen.
Tana ungdomsrådet foreslår iverksetting av et prosjekt som kan være med å løfte 
kommunen med tanke på bolyst og stedsutvikling.

Temavalget for ungdomsrådet henspeiles i det siste årenes negative fødselstall og vekst i 
demografiske skjevheter i kommunen. Med andre ord en bekymring for at Tana er i ferd med 
å bli et ”gubbesamfunn”. Eller som noen av ungdommen kommenterte: ” Jeg ønsker å komme 
tilbake til Tana, men ikke til et samfunn bare med oldinger”. 
Ungdomsrådet har løftet problemstillingen både administrativt og politisk hvor bolyst og 
stedsutvikling bør ha fokus blant annet for å oppnå boliger for ungdom, idrettsanlegg for egen 
aktivitet, lærlinger-/praksisplasser og kulturtilbud for ungdom. 

Ungdomsrådet har kommet med kritikk om manglende ungdomstiltak og satsing på å bedre 
ungdommens bolyst i kommunen. De mener at aktivitetstilbudet for barn har vært et
satsingsområde. Det vises med dette til en velutviklet kulturskole og stor utbygging av anlegg 
for konkurranseidretter.  

Det er ikke blitt gjort større kartlegging av hva som skal til for at ungdomsgruppen i framtida 
blir tilbakeflyttere til Tana. Hvilke forventninger har den gruppa til kommunen? Hva ønsker 
de at fremtidens kommune skal innhold av tilbud og muligheter? Ungdomsrådet har imidlertid 
gjennomført en enkel kartlegging av hva ungdom i alderen 13 – 19 år ønsker av fritidstilbud. 

Gutter ønsket satsing på paintball, slalom/alpint, BMX, LAN-arrangement og kampsport. 
Mens jentene ønsket en større satsing på volleyball, håndball, paintball og konserter.

Gjennom ungdomsrådets kartlegging kom det frem at de yngre ungdommene ønsker ulike 
kurstilbud. Det som kom på ønskelista var dansekurs, fotokurs, sminkekurs, malekurs og kurs 
i tegning. 

Idrettstilbudene som eksisterer i dag kan i stor grad sies å være mer rettet mot guttenes enn 
mot jentenes interessefelt. Generelt sett har gutter flere fritidstilbud enn jentene. Det er ønske 
fra ungdomsrådet at det bygges opp et aktivitetstilbud for jentene. 

Bakgrunn for prosjektet er ønsket om å sette innsats i forhold til de aldersgruppene som 
kommunen tappes for på grunn av utdanning. Kommunen har lite utbygget videregående 
skoletilbud og mangelfulle alternativer for høyere utdanning. Dette er faktorer som påvirker 
tidlig utflytting fra kommunen. Utfordringen har vært å tilrettelegge for ungdomsgruppa 13 –
19 år og 20-35 år. Gradvis tapping av denne ressursgruppa er kanskje det kommunen nå ser 
spor av for eksempel i form av nedgang i fødselstall og lite tilflytting blant barnefamilier. 
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Overordnet mål

Tana skal bli en ungdommelig og fremtidsorientert kommune også for 13 – 35 åringer 
ved å sette fokus på trivselsfaktorer for bosatte, tilbakeflyttere og tilflyttere

Hovedmål
a. Tana skal være en attraktiv bo- og arbeidskommune for ungdom i alder 20 - 35 år 

(bosatte)
b. Tana skal være en ”drømme”kommune for 13 – 19 åringer. En kommune de ønsker å 

vende tilbake til etter endt utdanningsløp (tilbakeflytting)
c. Tana skal være en inkluderende kommune (tilflyttere) 

Begrepsforklaring
Bofaste er ungdom som i dag bor i kommunen.
Tilbakeflyttere er ungdom som er vokst opp i kommunen og som reiser ut av kommunen for å 
ta utdanning for så å komme tilbake til kommunen.
Tilflyttere er ungdom som ikke er vokst opp i kommunen. 

Delmål
Delmål 1

Etablere et nettverk/møteplass mellom ungdom 13 – 35 og næringslivet i 
kommunen

Delmål 2
Oppbygging av tiltakspakke som inneholder: markedsføring av muligheter i 
Tana for elever på videregående skole og studenter ved høyskole/universitet for 
mulige tilbakeflyttere.  

Delmål 3
Tilpasse kurs og aktivitetstilbud for ungdom slik at de ser Tana som et 
fremtidig bosted.

Delmål 4
Tilrettelegge for møteplasser for bosatte, tilbakeflyttere og tilflytter. 
Inkluderingstiltak for alle uansett sosial og kulturell bakgrunn.

Delmål 5
Enkel analyse av behovene og ønskene for å danne et bilde av viktige 
utviklingstrekk som er tilpasset Tana samfunnet
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Måloppnåelse 

1. Etablering av møteplass for ungdom og næringslivet

En møteplass der ungdom og næringslivet inngår et samspill i forhold til bolig, 
arbeidsplasser og lærlinger -/praksisplasser. Gjennom det kan næringslivet påvirke det
fremtidige utdanningsløpet for ungdom.
- Romjulstreff mellom næringslivet og ungdom 
- Fastsatte møter mellom ungdom og næringslivet
- Ungjobb
- Etablereropplæring med designerkonkurranse 

2.  Presentasjon av Tana kommune med fokus på næringsliv og bosted
- utarbeide ”velkommen hjem-brev” for ungdom
- utarbeide en oversikt over næringslivet og kompetansebehovet for de yngste
  ungdommer
- utarbeide ”velkommen til Tana” brosjyrepakke for tilflyttere
- rekruttering/markedsføring av Tana ved å oppsøke messer og utdanningsinstitusjoner

3. Trivsel i fokus
- gjennomføre små kurs som skal være trivselsfremmede for ungdom 13 -19 år
- gjennomføre små kurs som skal være trivselsfremmede for ungdom 20 – 35 år

4. Inkluderende strategier
- etablering av møteplasser med fokus på Tana som en god bostedskommune

5. Oversikt over utviklingstrekk i Tana
Undersøkelse av ungdommens situasjon i Tana
- Ønske om tilbakeflytting eller bli i kommunen
- Jobbmuligheter
- Utdanningsmuligheter
- Fritid
- Skjer det endring ved iverksetting av prosjektet
- Et fremtidsverksted hvor bosatte, tilbakeflyttere og tilflyttere dokumenterer 

prosjektet gjennom foto, video, animasjon og tale.  

Om Tana

Tana er en flerspråkelig kommune hvor samisk og norsk er offisielle språk.  Det bor 2896 
innbyggere i kommunen pr 1.1.2013. Ut av den gruppen er 110 personer i alderen 13 – 15 år 
og 159 i alderen 16 – 19 år. Det er litt usikkerhet i forhold til gruppen 20-35 år, men i alderen 
20 – 39 år er det 635 innbyggere i kommunen per 1.1.2012. Befolkningen bor spredt i 
kommunen og kommunesenter er Tana bru.
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Det kan sies at Tana kommune har veldig gode tilbud når det gjelder barnehager, skoler, 
helsetilbud, tannlegetilbud og at kommunen har variert omsorgstilbud for eldre med ulike 
behov. 

Næringslivet

Næringslivet omfatter først og fremst jordbruk, reindrift, bergverk, bygg/anlegg, varehandel 
og privat- og offentlig tjenesteyting. Naturressursene har dannet grunnlaget for bosettingen og 
sysselsettingen i kommunen. Den spredte bosettingen i kommunen gjenspeiler mangfoldet i 
nyttiggjøringen av naturressursene.
Tradisjoner og kultur knyttet til reindrift, fjordfiske, jordbruk og laksefiske i elva kombinert 
med høsting av fisk, vilt og bær har tidligere vært avgjørende for valg av bosted i kommunen.
Industri, transport, varehandel og privat og offentlig tjenesteyting har fått økende betydning 
for sysselsettingen. Dette har igjen skapt grunnlag for tettstedutvikling. Størstedelen av 
befolkningen er i dag sysselsatt i tjenesteytende næringer.

Boligmarked

Boligmangel i kommunen er en utfordring. I det siste året har det private leiemarked hatt en 
liten oppsving og det er blitt bygd et betydelig antall nye boliger

Strukturerte tilbud

Det er 6 grunnskoler i kommunen, en videregående skole med landbruk/utmark som 
fagområder og LOSA. Disse er naturlige ungdomsarenaer. For kommunen og frivillige 
organisasjoner er det ønskelig å etablere tiltak som omfatter alle ungdommer i kommunen, 
men det er en utfordring å kunne få det til i alle skolekretser og bygder i kommunen. 

De viktigste forebyggingsfagområder er kultursektoren, hjelpetjenesten, helsesektoren og 
politiet. Alle disse fagområdene er viktige bidragsytere for å bedre miljøet for ungdom i 
kommunen.

Tana kommune har lite utbygget videregående skoletilbud Det er lang tradisjon for at ungdom 
som kommer på videregående skole og fortsetter med høyere utdanning flytter fra kommunen.
Dette betyr at kommunen mister eller blir tappet for en viktig ressurs med tanke på 
oppbygging av lokalsamfunnet med ungdommelig preg. 
Initiativet for oppbygging av aktivitetstilbud for uorganisert ungdom faller på det offentlige, i 
dette tilfellet på kommunen. For kommunen vil det være viktig å oppnå en frivillig 
organisasjon som er tilpasset for ungdomsaktivitet eller å få ungdom selv til å ta ansvaret for 
oppbygging av tiltakskjede som er attraktiv for målgruppa. 

Kultursektor
Kultursektor er en del Utviklingsavdelingens virksomhet, og følgende fagområder er 
organisert under enheten: ungdomsklubben, idrett/fysisk aktivitet, folkehelse, kulturskolen, 
ungdomsråd og allmentkulturarbeid.
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Utfordringer

Et sentralt utviklingstrekk er reduksjon i antall barn i førskolealder og unge i aldersgruppen 
25-34 år. Kommunen virker å være lite attraktiv for denne befolkningsgruppen. Det er en 
sentral utfordring å få denne befolkningsgruppen til å bli værende i kommunen og aller helst 
få flere til å etablere seg og stifte familie i kommunen. Det er behov for mer kunnskap i 
forhold til flyttemotiver for denne gruppen og tiltak som kan rettes mot denne gruppen.

Muligheter

Kommunen kan legge til rette for mer innvandring og økt bolyst med siktemål å redusere 
utflytting fra kommunen. Tilgang på boliger og arbeid er en nøkkelfaktor i en slik satsing. Et
tjenestetilbud og bo-/nærmiljø som får flere til å bli i kommunen utpeker seg også som viktige
satsingsområder. En annen mulighet er å få mer kunnskap om flyttemotiver lokalt og forsøke 
å forbedre tjenestetilbudet for grupper som i stor grad flytter ut eller innflyttere som blir
videreflyttere. 

I tillegg vil det være viktig med både profilering, markedsføring og/eller omdømmebygging i 
forhold til å tiltrekke seg mer arbeidskraft og nye innbyggere.
Kommuneplanens samfunnsdel sier også at ”vi trenger et sterkt kommunesenter, samtidig må
man satse på bygdene slik at de får utvikle seg”. Strategisk næringsplan hadde et eget
innsatsområde om utvikling av kommunesenteret. Dette er ikke videreført i kommuneplanens
samfunnsdel. I kommuneplanens samfunnsdel er det et eget satsingsområde for å ”styrke
bygdene”, mens det ikke er noen definerte satsingsområder knyttet til utvikling av et sterkt
kommunesenter. Kommunesenteret huser omtrent all næringsaktivitet utenom bergverk og
primærnæringer, primærnæringsrelaterte bransjer, aktivitetsbaserte reiselivsprodukter og
husflidvirksomhet. Tana bru har på en del måter ikke fått sin identitet som kommunesenter 
blant Tanas befolkning og politikere. I enkelte sammenhenger omtales Tana bru som ”bygd” 
og ikke som kommunesenter, mens det i andre sammenhenger ytres ønsker om at 
senterfunksjoner blir plassert ute i bygder i stedet for i kommunesenteret.
(Informasjonen er hentet fra Kommunal planstrategi 2012 – 2015)

Finansieringsplan

Utgifter
Kjøp av tjenester for etablereropplæring (2 bolker) kr 250 000
Kartlegging kr   80 000
Møteplasser kr   50 000
Kurs (små kurs) kr 100 000
Markedsføring (material) kr   30 000
Dokumentasjon (med prosessleder) kr   90 000
Sum utgifter kr 600 000

Inntekt
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Kommunal- og regionaldepartementet (bolystmidler) kr 450 000
Tana kommune kr 150 000
Sum inntekt kr 600 000
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/2506-4

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 28/2013 07.03.2013

Søknad om tilskudd til etablering av dressurbane

Vedlegg
1 Søknad om restfinansering Tana kommune - dressurbane og lysanlegg
2 Vedlegg 1 - Kart Holmfjell - dressurbane
3 Vedlegg 2 - Kostnadsoverslag og finansieringsplan for etablering av dressurbane Tana 

kommune
4 Vedlegg 3 - Kostnadsoverslag og finansieringsplan for etablering av lysanlegg til 

dressurbane Tana kommune

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om økonomisk støtte til etablering av dressurbane og lysanlegg for dressursbane avslås.

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

Saksopplysninger
Tana kjøre- og rideklubb søker om finansiering av ridebane for dressurridning kr 79 510 og for 
etablering av lysanlegg rundt ridebanen kr 99 470. 
Til sammen søkes om kr 178 980 i tilskudd for etablering av idrettsanlegget i Holmfjell.

BAKGRUNN

Tana kjøre- og rideklubb ble etablert i 1985 og har pr dato 84 medlemmer. Det har vært en
sterk økning i antall medlemmer etter at klubben fikk ridehall, som resultat av et samarbeid
mellom Tana kommune og en privat investor.
Ryttersporten i Finnmark er en av idrettene som sist fikk etablert egen krets. Da Finnmark
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rytterkrets ble etablert i 2007 gikk den inn som den nest største i Finnmark idrettskrets, med
ca 1000 medlemmer. Ellers har Tana kommune det siste 10-året vært en av fylkets store
hestekommuner, med ca 1 hest pr 20 innbyggere.

Målgruppe for anleggsetableringen er i hovedsak klubbens medlemmer og deres hester. I
tillegg arrangerer klubben jevnlig kurs, konkurranser både for egne medlemmer og medlemmer i 
andre rideklubber i fylket.

Klubben samarbeider i tillegg med Tana videregående skole som gir opplæring innenfor
hestefag. Pr dato foreligger det også konkrete planer fra private om å etablere stall i
nærheten av hallen, noe som vil være med å øke den daglige bruken av rideanlegget
betydelig.

PLANER FOR FRAMTIDA FOR «HOLMFJELL HESTESPORTSANLEGG»

Ridehallen som er lokalisert i Holmfjell i Tana, gir gode muligheter for trening året rundt - enten 
en rir med konkurranse for øyet eller for å holde seg i form. 

Et idrettsanlegg må også kunne brukes til å avholde konkurranser. Det har klubben tilnærmet 
ingen muligheter til i dag. For å kunne gjennomføre en konkurranse, trengs det
(minst) 2 ridebaner – en bane der oppvarming kan foregå og en der selve konkurransen
gjennomføres. Dette gjelder både for konkurranser innenfor dressurridning og
sprangridning. De to grenene innenfor ryttersporten har noe ulke krav til banestørrelse og -
utforming.

Ridehallen er i tillegg for kort til å fylle kravet til banestørrelse i de høyere klassene innenfor
dressurridning, men den kan uten store problemer brukes til oppvarming både innenfor
dressur- og sprangridning.

Tanker om framtidige etableringer i prioritert rekkefølge er:
1. Dressurbane
2. Lysanlegg til dressurbane
3. Sprangbane 
4. Flytting av feltrittløype (fra Vangen)
5. Lysanlegg til sprangbane 
6. Utestaller
7. Etablering av sosialt rom

PLASSERNG AV DRESSURBANE MED LYSANLEGG

Banen er planlagt på vestsiden av ridehallen i Holmfjell, Tana. Området eies av
FeFo og forpaktes av Tanahall AS. Tana kjøre- og rideklubb har en avtale om forvaltning av
området i 40 år.

Dressurbanenes størrelse bestemmes av nasjonalt og internasjonalt regelverk. En
dressurbane skal være på 20 x 60 meter. Denne avgrenses av en rail under konkurranser.
Utenfor “railen” etableres det 5 meter ekstra på alle sider, for avridning før og etter
konkurranse. Her settes det et fast gjerde. Utenfor dette – langs veggen på ridehallen og mot
eiendomsgrense vest, opparbeides nødvendig areal på 5 meter rundt bane, til
publikumsareal. Totalt opparbeidet areal 80 x 40 meter eller 3200 m2. 
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Etablering av bane og lysanlegg er forhåndsgodkjenning for spillemidler til idrettsanlegg.

BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN

Finansieringsplan - dressurbane TKR

Spillemidler 319 240
Tana kommune   79 510
Dugnad 452 550
Sum 851 300

Finansieringsplan - lysanlegg dressurbane TKR
Spillemidler  155 530
Tana kommune    99 470
Dugnad 159 750
Sum 414 750

Vurdering
I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 er målet å bedre 
forholdene for jenteidrett.

Det å styrke ridemiljøet i kommunen har stor betydning for økt fysisk aktivitet blant målgruppa
jenter i alderen 13-19 år.

Til tross for behovet så ser ikke rådmannen det som mulig å foreslå midler for tiltaket all den tid 
slike midler ikke er avsatt i budsjettet.
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Tana kjøre- og rideklubb
v/Idunn Dervola
9845 Tana Tana 28.1 13

Tana kommune

9845 Tana

SØKNAD OM DELFINANSIERING AV DRESSURBANE OG LYSANLEGG TIL DRESSURBANE I 
HOLMFJELL

Tana kjøre- og rideklubb fikk høsten 2012 forhåndsgodkjenning for søknad om spillemidler, 
til etablering av dressurbane og lysanlegg ved ridehallen i Holmfjell. Klubben har søkt 
spillemidler i januar -13 og planen er å begynne arbeidet med etablering av ridebane vår-
/sommer 2013. Nedenfor og vedlagt følger kostnadsoverslag og forslag til finansiering av 
etableringene. Håpet er nå at Tana kommune kan hjelpe oss med fullfinansiering av de to 
planlagte etableringene. 

BAKGRUNN
Tana kjøre- og rideklubb ble etablert i 1985 og har pr dato 84 medlemmer. Det har vært en 
sterk økning i antall medlemmer etter at klubben fikk ridehall, som resultat av et samarbeid 
mellom Tana kommune og en privat investor.

Ryttersporten i Finnmark er en av idrettene som sist fikk etablert egen krets. Da Finnmark 
rytterkrets ble etablert i 2007 gikk den inn som den nest største i Finnmark idrettskrets, med 
ca 1000 medlemmer. Ellers har Tana kommune det siste 10-året vært en av fylkets store 
hestekommuner, med ca 1 hest pr 20 innbyggere.

Målgruppe for anleggsetableringen er i hovedsak klubbens medlemmer og deres hester. I 
tillegg arrangerer klubben jevnlig kurs, konkurranser både for egne medlemmer og 
medlemmer i andre rideklubber i fylket. 
Klubben samarbeider i tillegg med Tana videregående skole som gir opplæring innenfor 
hestefag. Pr dato foreligger det også konkrete planer fra private om å etablere stall i 
nærheten av hallen, noe som vil være med å øke den daglige bruken av rideanlegget 
betydelig.

OM ANLEGGET SLIK DET ER I DAG OG PLANER FOR FRAMTIDA FOR «HOLMFJELL 
HESTESPORTSANLEGG»
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Ridehallen som er lokalisert i Holmfjell i Tana, gir gode muligheter for trening året rundt -
enten en rir med konkurranse for øyet eller for å holde seg i form. Begge deler like viktig i et 
samfunnsperspektiv!

Men et idrettsanlegg må også kunne brukes til å avholde konkurranser. Det har klubben 
tilnærmet ingen muligheter til i dag. For å kunne gjennomføre en konkurranse, trengs det 
(minst) 2 ridebaner – en bane der oppvarming kan foregå og en der selve konkurransen 
gjennomføres. Dette gjelder både for konkurranser innenfor dressurridning og 
sprangridning. De to grenene innenfor ryttersporten har noe ulke krav til banestørrelse og -
utforming. 

Ridehallen er i tillegg for kort til å fylle kravet til banestørrelse i de høyere klassene innenfor 
dressurridning, men den kan uten store problemer brukes til oppvarming både innenfor 
dressur- og sprangridning.

Pr dato er det flere ryttere som konkurrerer innenfor dressurridning enn innen sprangridning 
i Tana og i Finnmark. Det er årsaken til at første planlagte trinn i utbyggingen av «Holmfjell 
hestesportsanlegg» er etablering av en utendørs ridebane til dressurridning. For å kunne 
bruke banen både til trening og konkurransen året rundt, er det nødvendig med lysanlegg på 
banen. Så snart vi får etablert en utendørs ridebane kan denne sammen med ridehallen, 
brukes til konkurranser. På sikt ser vi for oss å etablere en utendørs bane for sprangridning 
også.

Tanker om framtidige etableringer i prioritert rekkefølge er:

1. Dressurbane 2. Lysanlegg til dressurbane
3. Sprangbane 4. Flytting av feltrittløype (fra Vangen)
5. Lysanlegg til sprangbane 6. Utestaller
7. Etablering av sosialt rom

PLASSERNG AV DRESSURBANE MED LYSANLEGG

Banen er planlagt på vestsiden av ridehallen i Holmfjell, Tana (vedlegg 1). Området eies av 
FeFo og forpaktes av Tanahall AS. Tana kjøre- og rideklubb har en avtale om forvaltning av 
området i 40 år.
Dressurbanenes størrelse bestemmes av nasjonalt og internasjonalt regelverk. En 
dressurbane skal være på 20 x 60 meter. Denne avgrenses av en rail under konkurranser.
Utenfor “railen” etableres det 5 meter ekstra på alle sider, for avridning før og etter 
konkurranse. Her settes det et fast gjerde. Utenfor dette – langs veggen på ridehallen og mot 
eiendomsgrense vest, opparbeides nødvendig areal på 5 meter rundt bane, til 
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publikumsareal. Totalt opparbeidet areal 80 x 40 meter eller 3200 m2. For ytterligere info 
om etablering av bane og lysanlegg vises det til søknad om forhåndsgodkjenning for 
spillemidler til idrettsanlegg, sendt Tana kommune 1.10.12.

BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN

Vedlagt følger kostnadsoverslag og nedenfor forslag til finansieringsplan, for dressurbane og 
lysanlegg (hhv vedlegg 2 og vedlegg 3). 

Finansieringsplan - dressurbane TKR
Tippemidler - 30 % + 25 % ekstra støtte for etableringer i Finnmark 319 240
Finansiering - Tana kommune 79 510
Dugnad Tana kjøre- og rideklubb 452 550
Sum 851 300

Finansieringsplan - lysanlegg dressurbane TKR
Tippemidler - 30 % + 25 % ekstra støtte for etableringer i Finnmark 155 530
Finansiering - Tana kommune 99 470
Dugnad Tana kjøre- og rideklubb 159 750
Sum 414 750

Klubben søker med bakgrunn i kostnadsoverslaget Tana kommune om hjelp med 
fullfinansiering av ridebane for dressurridning kr 79 510,- og for etablering av lysanlegg rundt 
ridebanen kr 99 470,-.

Vennlig hilsen

Tana kjøre- og rideklubb

Idunn Dervola

Leder

Vedlegg 1 – Kart over ridebane

Vedlegg 2 – Kostnadsoverslag og finansieringsplan for etablering av dressurbane

Vedlegg 3 – Kostnadsoverslag og finansieringsplan for etablering av lysanlegg til dressurbane
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Anleggsnummer 202500250

I) Tilskuddsberettigede kostnader

Herav kjøp         

A

Rabatt               

B

Herav kjøp        

C

Dugnad              

D

Avskaving og bortkjøring av vekstjord 10 000 80 000 10 000 2 500 92 500

Fyllmasse 96 000 96 000 24 000 120 000

Transport av fyllmasse - medlemmer 10 000 72 000 10 000 2 500 84 500

Planering og arondering av fyllmasse 10 000 134 000 10 000 2 500 146 500

Tekstilduk 64 000 64 000 16 000 80 000

Gummirasp ridebane 75 000 75 000 18 750 93 750

Spredning / balnding av gummirasp 0 80 000 0 0 80 000

Transport av gummirasp 10 000 34 000 10 000 2 500 46 500

Gjerde 36 000 36 000 9 000 45 000

Porter 8 000 8 000 2 000 10 000

Oppsett av gjerde og porter (medlemmer) 12 000 0 0 12 000

Administrasjon 40 550 0 0 40 550

0 0 0

0 0 0

Sum 0 452 550 Sum I: 851 300

319 240

79 510

452 550

Sum 851 300

Finansieringsplan - dressurbane TKR

Tippemidler - 30 % + 25 % ekstra støtte for etableringer i Finnmark

Finansiering  Tana kommune

Dugnad Tana kjøre og rideklubb

KOSTNADSOVERSLAG OG FORSLAG TIL FINANSIERINGSPLAN DRESSURBANE

Navn på anleggsenhet Dressurbane, Tana kjøre og rideklubb

Kostnadstype

Materialkostnader Arbeidskostnader

Sum kjøp 

E=A+C

Sum mva. 

F=Ex0,25

Samlet 

kostnad 

(inkl.mva.) 

G=E+F+B+D
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Anleggsnummer 202500250

I) Tilskuddsberettigede kostnader

Herav kjøp         

A

Rabatt               

B

Herav kjøp        

C

Dugnad              

D

Materialer - lysarmatur mm 144 000 144 000 36 000 180 000

Fundamentering - grunnarbeid 50 000 0 0 50 000

Betongarbeid - materialer 10 000 10 000 2 500 12 500

Betongarbeid 50 000 0 0 50 000

Montering / tilkobling 50 000 50 000 12 500 62 500

Montering / tilkobling 40 000 0 0 40 000

Administrasjon 19 750 0 0 19 750

0 0 0

0 0 0

Sum 0 159 750 Sum I: 414 750

155 530

99 470

159 750

Sum 414 750

Finansieringsplan - dressurbane TKR

Tippemidler - 30 % + 25 % ekstra støtte for etableringer i 

Finansiering  Tana kommune

Dugnad Tana kjøre og rideklubb

KOSTNADSOVERSLAG OG FORSLAG TIL FINANSIERINGSPLAN FOR LYSANLEGG TIL FDRESSURBANE

Navn på anleggsenhet Lysanlegg, Tana kjøre og rideklubb

Kostnadstype

Materialkostnader Arbeidskostnader

Sum kjøp 

E=A+C

Sum mva. 

F=Ex0,25

Samlet 

kostnad 

(inkl.mva.) 

G=E+F+B+D

S
id

e 1
9
9



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/96-7

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 29/2013 07.03.2013

Referatsaker / Orienteringer - FSK

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering
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RS 11/2013 Varsel om oppstart og utkast til planprogram

RS 12/2013 Klage fra Fylkesmannen i Finnmark på Tana kommunes vedtak om

tillatelse  til gjenoppføring av nedfalt gamme ved Njárgajávri i Tana kommune

- anmodning om oppnevning av settefylkesmann

RS 13/2013 Settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven

RS 14/2013 Foreløpig svar i forvaltningssak

RS 15/2013 Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene i 2013

RS 16/2013 Søknad om tilskudd - Lysthuset

RS 17/2013 3. kaffekok i Austertana - VM snøkiting 2013

RS 18/2013 Søknad om økonomisk støtte - VAKE 2013

RS 19/2013 Søknad om sponsing av idrettsesong 2013
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