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Søknad om bruksendring fra bolig til asylmottak for flyktninger: G/bnr. 
27/114 i Austertana 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune viser til søknad om bruksendring for etablering av asylmottak på g/bnr. 
27/114 i Austertana. Søknaden kommunen har mottatt er ikke tilstrekkelig til å vurdere 
om kravene i TEK 10 er oppfylt. For at søknaden skal kunne behandles, ber 
formannskapet om at det fremmes en fullstendig søknad om bruksendring etter plan- og 
bygningslovens § 20-1 bokstav d for g/bnr. 27/114 fra ansvarlig søker.  

Behandlingen av den fullstendige søknaden om bruksendring delegeres til rådmannen. 

 
 

Saksopplysninger 

Formannskapet (FSK) skal i denne saken gi signaler om kommunen ønsker oppretting av 
transittmottak i Austertana. Oppgaven til kommunen som bygningsmyndighet er å påse at 
byggverk som skal brukes som asylmottak oppfyller visse minimumskrav til helse, miljø og 
sikkerhet. 

Fred Johnsen søkte den 02.10.2015 om bruksendring fra boligformål til asylmottak for den 
tidligere butikken i Leirpollskogen i Austertana, g/bnr. 27/114. Formålet er å etablere et 
asylmottak med rom for inntil 20 personer. Bygningen er opprinnelig oppført som butikk med 
boligdel, senere er butikkdelen bruksendret til boligformål. 
 
Typer asylmottak 
Det skilles mellom tre typer asylmottak; transittmottak, ordinære mottak og mottak for enslige 
mindreårige asylsøkere. Transittmottak er mottakene i den innledende fasen av 



asylsøknadsbehandlingen, når asylsøknaden blir registrert av politiet. I transittmottak 
gjennomgår asylsøkerne en helseundersøkelse og forbereder seg til asylintervjuet med UDI. 
  
Under behandlingen av asylsøknaden flyttes asylsøkere til ordinære mottak, som kan være både 
sentraliserte bygningsmasser eller desentraliserte bygninger leid til formålet, eller en 
kombinasjon av disse boligløsningene. 
I denne aktuelle saken er det tale om et transittmottak. 
 
Rundskriv fra departementet 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-4/15 omtalt de juridiske 
problemstillingene som oppstår når det er tale om å ta i bruk eksisterende bygninger som 
asylmottak. Rundskrivet forteller hvordan plan- og bygningsloven, helselovgivningen og 
brannlovgivningen skal forstås og praktiseres når privatboliger, hoteller og lignende brukes som 
asylmottak.  
 
Hovedinnholdet i rundskrivet er at «alle mennesker (skal) bo trygt og forsvarlig» og at 
kommunene ved sin behandling av søknader må ta hensyn til at Norge må «oppfylle nasjonale 
og internasjonale forpliktelser til å ta imot og innkvartere asylsøkere. Rundskrivet er på 
følgende kopling: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-kommuners-
saksbehandling-av-asylmottak-etter-plan--og-bygningsloven/id2425809/ . 
 
Plan- og lovverket 
Asylmottak er ikke et eget arealformål i plan- og bygningsloven, men kan i kommune- eller 
reguleringsplaner inngå som del- eller underformål til arealformålet  ”bebyggelse og anlegg”. 
Asylmottak i store bygninger/ institusjoner, inngår i planformålet privat eller offentlig 
tjenesteyting. Mindre enheter kan inngå i planformålet boligbebyggelse.  

Det finnes ikke spesifikke, tekniske krav for asylmottak. Det må derfor tas utgangspunkt i 
kravene som følger av plan- og bygningslovgivningen og annen relevant lovgivning, og til 
fastsatte krav på spesifikke områder som el-tilsyn, brannsikkerhet mv. UDI stiller krav om 
boforhold, fellesarealer og brannsikkerhet til driftsoperatører for mottak. «Departementet 
understreker at etnisitet, menneskelig atferd eller egenskaper ved beboere, frykt for mulig 
uønsket oppførsel og lignende forhold ikke er relevant å legge vekt på i forbindelse med 
behandling av søknad om bruksendring» (Rundskriv H-4/15, punkt 5.4). 

I kommuneplanens arealdel er det aktuelle arealet lagt ut til ervervsformål, butikk, men søker 
har allerede fått bruksendring for underetasjen fra butikk til boligformål. Bruk av bygningen til 
boligformål, eller en bruk som ligger nær boligformål, eller ervervsformål, vil derfor være i tråd 
med gitt tillatelse.  

Saken er sendt på høring til Austertana bygdelag, kommuneoverlegen i Tana, Tana brannvesen 
og Tana lensmannskontor. Politiet sier i sin uttalelse følgende: «Slik Tana lensmannskontor er 
oppsatt i dag med reservetjeneste utenom ordinær åpningstid er vi ikke dimensjonert for at man kan 
ivareta et asylmottak i Austertana på en fullgod måte.» 
 
Tana brannvesen har i brev av 09.10.2015 gitt tiltakshaver forhåndsvarsel om at Austertana 
Bygdesenter vil bli registrert som et særskilt brannobjekt, kategori A, jf. brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13, 1.ledd. En slik registrering innebærer at det stilles spesielle tekniske og 
organisatoriske krav til objektet, og kommunen skal gjennomføre tilsyn. Huseier må etablere 
nødvendig brannverndokumentasjon, og det må også oppnevnes en brannvernleder for bygget.  
 
Leder i bygdelaget er bortreist, men saken er formidlet til øvrige, habile styremedlemmer, som 
er bedt om å komme med en uttalelse innen onsdag 28.10.2015. Kommuneoverlegen har ikke 



kommet med noen uttalelse ennå. Rådmannen har i telefonsamtaler med fylkesmannen fått 
anbefalt at småkommuner ikke bør opprette asylmottak. Det bør forbeholdes bykommunene i 
Finnmark. 

 

Vurdering 

Administrasjonen legger til grunn at et asylmottak som omsøkt faller innenfor planformålet 
ervervsvirksomhet, som er et grovmasket arealformål som er ment å fange opp en allsidig 
arealbruk. Det er derfor ikke nødvendig med dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 i 
denne saken. Tiltaket er imidlertid en søknadspliktig bruksendring etter plan- og bygningslovens 
§ 20-1, jf. § 20-2, fordi det å opprette et mottak med rom for 20 personer innebærer en vesentlig 
endring i forhold til den gitte tillatelsen. Kommunen har mulighet til å stille vilkår for tillatelsen, 
jf. plan- og bygningslovens § 31-2. 

UDI stiller krav om boforhold, fellesarealer og brannsikkerhet til driftsoperatører for mottak. 
Det forutsettes at driften av asylmottaket følger dette regelverket. På grunn av at det ikke finnes 
spesifikke, tekniske krav for asylmottak, må kommunen ta utgangspunkt i kravene i teknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10) og vurdere dem i forhold til den omsøkte bruken.  

Søknaden kommunen har mottatt er ikke tilstrekkelig til å vurdere om kravene i TEK 10 er 
oppfylt. Kommunen har derfor bedt søker om en fullstendig søknad med nødvendige tegninger 
av de bygningsmessige endringene, fra en søker med ansvarsrett, før kommunen kan behandle 
søknaden etter plan– og bygningsloven. Rådmannen fremmer allikevel saken for politisk 
behandling i FSK, fordi det åpner for å gi et politisk signal i saken.  

All tid søknadene ikke kan anses for å være fullstendige, er dette ingen realitetsbehandling av 
søknaden. Dette vil bli gjort, når en fullstendig søknad foreligger. 

 
 
 



Viser til brev der dere ber om uttalelse vedr. bruksendring av gbnr 27/114 tilhørende Fred Johnsen 
i Austertana slik at dette kan benyttes til asylmottak.

Har tidligere vært i muntlig kontakt med ordfører og rådmann om politiets beredskap i Tana per i dag sett 
oppimot kapasitet som vil være nødvendig ved opprettelsen av asylmottak. 

Det er usikkerhet knyttet til en analyse rundt behov som vil melde seg ved etablering av et asylmottak 
med 20 beboere slik det her er snakk om. Dette vil være avhengig av blant annet alderssammensetning av 
beboerne. Til eksempel vil et mottak der det er barnefamilier generere færre utfordringer fra politiets side 
enn et mottak der det er mest ungdommer. Dette på lik linje med måten alderssammensetning påvirker i 
andre sammenhenger.
Videre vil behovet variere mellom asylmottak til transittmottak der man kan anta at det er større mulighet 
for politibistand der det er et transittmottak.   
Det vi vet fra steder der det finnes asylmottak i dag er at det fører til økt antall utrykninger fra politiets 
side utenom kontorets ordinære åpningstid. I tillegg bør politiet ha daglig tilstedeværelse ved 
asylmottakene og en fast politikontakt som har notoritet på henvendelser fra mottaket. Det kreves 
ressurser oppimot forebygging og kontaktetablering.  

Når det kommer til beliggenheten på mottaket er det ca. 45 km fra lensmannskontoret. Dette fører til at 
det vil være behov for mye kjøring i forbindelse med selv korte besøk. Responstiden ved alvorlige 
hendelser i kontorets åpningstid vil være akseptabel mens man på kveld og i helg vil kunne regne med at 
betjenter vil ha en kjørevei på mellom 45 og 70 km for å komme fram til mottaket. 

Slik Tana lensmannskontor er oppsatt i dag med reservetjeneste utenom ordinær åpningstid er vi ikke 
dimensjonert for at man kan ivareta et asylmottak i Austertana på en fullgod måte.

Mvh

Stig Erling Einarsen 

Kst.politiinspektør/regionleder

Østfinnmark politidistrikt 

Tana lensmannskontor - region midt.

Telefon: 997 54 663/ 78 92 62 42

E-post: einarsen@politiet.no
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