
 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L83 

Arkivsaksnr: 2009/255-0 

Saksbehandler:  Svein-Ottar Helander 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet  08.06.2017 

 

Forlenging av tilsagn om kirketomt ved Tana bru 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune forlenger tomtetilsagnet til Tana kirkelige fellesråd for oppføring av kirke ved 

Tanabru for 10 år. Det aktuelle arealet reguleres til bebyggelse og anlegg, kirke, i 

Detaljregulering for Tanabru sentrum som er under utarbeidelse. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Formannskapet skal i denne saken ta stilling til om tomtetilsagnet til kirke ved Tana bru skal 

forlenges, og om det aktuelle arealet skal reguleres til framtidig kirke og park. Avgrensingen av 

det aktuelle arealet framgår av skisse 1. 

Tana formannskap fattet i sitt møte den 07.06.2012 følgende vedtak: 

1. Tana formannskap gir tilsagn om tomt til framtidig kirke og park under gnr. 13/28 i 

tilknytning til menighetshuset, som presisert i brev av 27.03.2012 fra Polmak og Tana 

kirkelig fellesråd, jf. avgrensingen i vedlagte kartskisse. 

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

3. Evt. kjøp av tomta beregnes med utgangspunkt i en tomtepris på 54 kr/ m2. 

4. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og 

fastsetter den endelige utstrekningen av tomta. 

5. Polmak og Tana kirkelige fellesråd må synliggjøre planer for området til bruk til 

kirkebygg innen 5 år. 

 

Tana Kirkelig fellesråd har i det vedlagte brevet av 19.04.2017 orientert om arbeidet med å få 

realisert en kirke ved Tanabru, og har bedt om at det aktuelle arealet reguleres til framtidig kirke 

og park. Som dokumentasjon er det lagt ved et skisseforslag for ny kirke. Kirkelig fellesråd har 

ikke bedt om at det opprettes feste for det aktuelle arealet.  



 
Skisse 1: Areal til kirke og park ved menighetshuset uthevet i grått. Eiendomsgrenser er markert 

med rødt. 

 

Bakgrunn 

Polmak og Tana kirkelig fellesråd fattet i sitt møte den 27.01.2009 vedtak om at fremtidig kirke 

ved Tana bru etableres i tilknytning til menighetshuset. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av 

anbefaling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av fellesrådet, som hadde som mandat å vurdere 

alternative lokaliseringer.  

I vedtaket, som ble mottatt av kommunen 5.februar 2009, ba rådet samtidig om at det aktuelle 

arealet reguleres til framtidig kirketomt og parkanlegg. Samtidig var fradeling av det aktuelle 

arealet og overføring til kirkelig fellesråd, en forutsetning for at fellesrådet skulle si opp 

festekontrakten på den eksisterende ”kirketomta” ved Tanabru barnehage. 

 

Vurdering 

Rådmannen mener Tana kirkelig fellesråd har oppfylt kravet i tomtetilsagnet om å synliggjøre 

planer for bruk av området til kirkebygg. For å overholde sine forpliktelser, ville det derfor være 

riktig av kommunen å fradele det aktuelle arealet og feste det bort til kirkelig fellesråd. 

Rådmannen mener det er mer hensiktsmessig å regulere arealet til bebyggelse og anlegg, kirke, 

og vente med fradeling til kirkebygget skal realiseres. Det gir større fleksibilitet om det på sikt 

skulle vise seg at det likevel ikke blir noen kirke ved Tanabru. Rådmannen anbefaler derfor at 

tomtetilsagnet forlenges for nye 10 år. Dette er tilstrekkelig tid til at kirkelig fellesråd kan 

realisere planene, og gir rådet et press for å få en avklaring i forhold til bygging av ny kirke. I 

praksis vil tomtetilsagnet måtte forlenges så lenge kirkelig fellesråd ønsker det, jf. tidligere 

avtale om å si opp festeretten for den tidligere «kirketomta».  

 


