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Behandling av klage på vedtak- søknad om gjenoppbygging av gamme ved Alloaivvit 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Søknaden om dispensasjon for gjenoppføring av gamme ved g/bnr. 10/1/35 avslås. 

Hjemmelen er gitt i kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningslovens § 1-6, 2.ledd.  

På bakgrunn av at kommunen opprettholder avslaget på søknaden, oversendes den til 

fylkesmannen for klagebehandling. 

Begrunnelse 

Området der det omsøkte tiltaket er lokalisert, er i Kommuneplanens arealdel for Tana 

kommune lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). I slike områder kan ikke bygging 

tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. Tidligere byggverk på stedet er 

nedfalt. Tiltaket blir derfor å betrakte som et nybygg. Den beskjedne utmarkshøsting i dette 

tilfellet, kommer ikke inn under betegnelsen stedbunden næring.  

Oppføring av gamme i området vil forstyrre reindriftsnæringen. Samtidig ligger det omsøkte 

tiltaket i et stort, inngrepsfritt naturområde, der det er arter av stor og særlig stor 

forvaltningsinteresse som vil kunne bli negativt påvirket av tiltaket, jf. naturmangfoldloven § 9. 

Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke større enn ulempene. Det er derfor ikke grunnlag for å gi 

dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, 2.ledd, 2.punktum.  

Saksopplysninger 



Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til klagen på avslaget om å oppføre gamme 

ved g/bnr. 10/1/35. Dersom avslaget opprettholdes, oversendes saken til fylkesmannen for 

klagebehandling. 

Søknaden 

Kommunen mottok den 11.02.2015 søknad om å gjenoppføre gamme på gnr./bnr. 10/1/35 ved 

Alloaivvit, ca. 3 km nord for Miennavárri. Søkere til kommunen er Iris, Ailin og Juhán Nillas 

Wigelius. Tidligere byggverk er nedfalt, og tiltaket blir derfor å betrakte som et nybygg.  

Omsøkte tiltak ligger på et punktfeste fradelt i 1987 med formål «gammetomt». Hjemmelshaver 

til g/bnr. 10/1/35 er Eldor Andreas Wigelius og Leif Gunnar Wigelius. Søker skriver følgende: 

«Denne saken gjelder restaurering av en gamme som opprinnelig ble bygget av vår bestefar 

Johan Wigelius. Dette betyr at det ikke er snakk om en næringshytte, men en tradisjonell, samisk 

torvgamme, bygget på tradisjonelt vis. Dermed mener vi også at kommunen ikke har grunnlag 

for å be om dokumentasjon på næringsinntekt i forbindelse med utmarkshøsting. Gamma har 

blitt brukt i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærplukking av vår bestefar, onkel og våre 

fedre. Denne tradisjonen ønsker vi å fortsette med, og videreføre til våre barn og etterhvert 

barnebarn. [...] Vi viser også til at vi for noen år siden har fått dokumentert et titalls 

gammetufter som har tilhørt vår slekt[...] Det er for øvrig tidligere gitt tillatelse til å restaurere 

nettopp denne gamma, men det ble ikke utført den gang, tidlig på 1990- tallet.». 

 

Kartskisse 1: G/bnr.10/1/35 avmerket med svart markør. 

 



Videre står det: «Noen av de eldste gammetuftene som mine informanter vet om, befinner seg 

vest for Stuorramarasjávri i Tana kommune. På dette området har det vært i hvert fall 3 

gammer i perioden 1910-1920. Det var brødrene Johan, Nils og Per Wigelius som først og 

fremst bygde gammene, men de var flere brødre som brukte disse gammene. Hans, Klemet og 

Jon Erik Wigelius brukte også disse gammene. Omtrent 40 år senere ble det bygd en hytte i 

nærheten av gammeplassene, men den er brent ned». Bildene nedenfor viser gammetufter i 

området.  

 

Foto 1: Gammetuft vest for Stuorramarasjávri. 

I brev av 25.05.2018 mottok kommunen tilleggsinformasjon med festekontrakt utstedt av 

Finnmark jordsalgskontor den 13.11.87.  

Under punkt 1 i festekontrakten står det følgende: «Festet gjelder inntil videre med en 

oppsigelsesfrist av 2 år. I de første 30 år kan festet likevel ikke sies opp av bortfesteren [...] 

festerens rett etter denne kontrakt er betinget av at festeren innen 2 år har påbegynt byggingen. 

Oversittes fristen, kan kontrakten slettes uten ytterligere varsel». Vider under punkt 2: «festet 

gir rett til å ha stående 1 gamme [...]».   

I området er det sterke natur og reindriftsinteresser. Dette kommer fram i saksutredningen til 

førstegangsbehandlingen i FSK: 

«Eiendommen ligger ifølge kartløsningen Nordatlas innenfor område for arter av stor 

forvaltningsinteresse og område for arter av særlig stor forvaltningsinteresse.  

I følge Miljødirektoratets Naturbase har området noen større vann og et utall mindre 

myrdammer som gir myra et sterkt mosaikkpreg. Det er observert 43 forskjellige 



fuglearter i området, hvorav 34 regnes som våtmarksarter. Områdets verneverdi er 

hovedsakelig knyttet til myrtypene og myrvegetasjon.  

Eiendommen ligger innenfor område for høstvinterbeite og vinterbeite for reindriften 

ifølge Nibios kartløsning Kilden.» 

 

Foto 2: Gammetuft ved Bursalánjasjohka 

 

Planstatus  

I Kommuneplanens arealdel for Tana kommune er det området tiltaket ligger i, lagt ut til 

landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Tiltaket er i strid med arealformålet i 

kommuneplanens arealdel. Søknaden må derfor behandles som en søknad om dispensasjon etter 

plan- og bygningslovens (pbl.) kap. 19.  

I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel (s. 36) står følgende: «Utbygging til 

fritidsformål skal i størst mulig grad konsentreres til felt og styres til områder der tilknytning til 

offentlig eller privat vei er enkelt.» og at «Tana kommune vil føre en streng 

dispensasjonspraksis når det gjelder fritidsbebyggelse.» 

I den samme planbeskrivelsen er også forholdet til gammebygging omtalt: 

«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 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.  

I dag står vi foran et veiskille når det gjelder gammebygging. Den tidligere bruken av disse 

byggverkene er i ferd med å erstattes av fritidsbruk. Med en generelt romsligere økonomi følger 

ønskene om høyere standard, økt privatisering og gammene ender opp som torvkledde hytter. 

Kommunen kan ikke åpne for en spredt utbygging til fritidsformål i utmarka. Tana kommune har 

store naturområder uten større inngrep, og det er viktig å ta vare på den egenarten og den 

ressursen dette representerer.  (…) 

Tana kommune har imidlertid en prinsipiell holdning om at gammebygging for 

lokalbefolkningen bør tillates i tråd med tradisjonell bruk av gammene. Det er imidlertid viktig 

å understreke dette. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at kommunen mener 

gammebygging har en plass.» 

Ut fra dette kan en se at Tana kommune har en positiv holdning til gammetradisjonen og ønsker 

at den skal videreføres. Innenfor rammene av plan- og bygningsloven er imidlertid slike 

byggverk oftest i strid med LNF-formålet, og må betraktes som fritidsbygg. Det er derfor 

nødvendig med dispensasjon for å kunne føre opp gammer.  

Retningslinjer for byggverk i utmark 

Kommunen vedtok Retningslinjer for saksbehandling vedrørende byggverk i utmark den 

27.03.2008. Disse retningslinjene retter seg i liten grad mot oppføring av nye byggverk i utmark, 

men mot oppfølgingen av eksisterende byggverk. I pkt. 5 heter det at “I de tilfeller der det 

foreligger punktfeste eller gammeerklæring, har kommunen akseptert tiltakshavers rett til å ha 

et byggverk stående på stedet.”. I pkt. 10 heter det at “Mange byggverk har betydning i 

forbindelse med tradisjonell utmarksbruk. Dette bør kunne tillegges vekt ved vurderingen om 

dispensasjon bør gis eller ikke”. Videre sies det at “Rimelighetshensyn som kan gjøre seg 

gjeldende vedrørende eldre byggverk, vil ikke gjelde nyere byggverk”. 

 

Lovgrunnlag  

Etter pbl. § 19-2 kan det dispenseres fra bestemmelser i eller i medhold av loven. Dispensasjon 

kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Begge vilkårene må være oppfylt. Dette 

innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon, når hensynene bak 

bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å 

dispensere fra arealplaner: 

«Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til 

gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste 

folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det 

skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller 



ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til 

offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer 

av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om 

kommuneplanlegging og reguleringsplaner.»  

Begrepet stedbunden næring er sentralt i denne saken. I Planjuss nr.2 2000 og Planavdelingen 

informerer nr.1/93 (Miljøverndepartementet), er begrepet stedbunden næring nærmere definert 

på bakgrunn av avgjørelser i konkrete klagesaker der også Sivilombudsmannen har vurdert 

saken. I Planjuss nr.2 2000 står følgende:  

”For at unntaket for «stedbunden næring» skal kunne være aktuelt, må det være tale om 

en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. En søknad om oppføring av 

bygning knyttet til stedbunden næring må derfor dokumenteres slik at det er klart at det er 

driftsmessig behov for bygningen på stedet, og at formålet med den aktuelle bruk vil gi 

grunnlag for en viss registrerbar næringsinntekt. 

Øvrige aktiviteter i utmark som jakt, fiske, bærplukking, o.l som har preg av frilufts- eller 

fritidsaktivitet, eller som f.eks utgjør et naturaltilskudd til egen husholdning, vil falle 

utenfor begrepet stedbunden næring, selv om også den økonomiske verdien av å høste av 

naturens overskudd kan ha en viss betydning for den enkelte. 

[…] 

Som det framgår har Miljøverndepartementet lagt til grunn at forutsetningen for at en 

hytte som skal brukes i forbindelse med jakt og fiske skal falle inn under landbruks-, 

natur- og friluftsformålet i kommuneplanens arealdel, er at det gjelder en 

landbrukseiendom som er i næringsmessig drift. Det må være snakk om en reell og 

inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. Produktet av fisket og jakten må 

selges. Det må dokumenteres at det foreligger et driftsmessig behov for bygningen. Vi kan 

ikke se at det er grunn til å endre den tolkingen av plan- og bygningsloven 

Miljøverndepartementet her har gjort.” 

Som det framgår av dette utdraget fra Planjuss stilles det strenge krav for at en bygning kan 

oppføres som ledd i stedbunden næring. Det må være tale om: 

 en landbrukseiendom som er i næringsmessig drift 

 en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet  

 produktet må selges 

 det er driftsmessig behov for bygningen på stedet 

 

Saksbehandling og første gangs vedtak 

I forbindelse med saksbehandlingen ble søknaden sendt på høring til fylkesmannen, 

fylkeskommunen, sametinget, reindriftsforvaltningen og det berørte reinbeitedistriktet, distrikt 

9. Som ledd i klagesaken er det også kommet inn en uttalelse fra Båteng og omegn bygdelag. 



Dette er i tråd med de kommunale retningslinjene for behandling av gammesaker. Følgende 

høringsinstanser hadde merknader til søknaden:  

Fylkesmannen i Finnmark er imot at det gis tillatelse som omsøkt. Fylkesmannen ber 

kommunen benytte kommuneplanens arealdel som det styringsverktøyet den skal være, og ikke 

uthule planen med dispensasjoner. Videre skriver fylkesmannen at dette er et område med få 

tekniske inngrep, som ligger langt fra vei, og i tilknytning til et område med høy verneverdi. En 

tillatelse til gamme- eller hyttebygging vil kunne få stor presedensvirkning. Tiltaket kommer 

etter fylkesmannens vurdering i konflikt med regionale og nasjonale natur- og 

miljøverninteresser, og kan medføre økt belastning for reindriften i området.  

Reinbeitedistrikt 9 er imot det omsøkte tiltaket. Området hvor gammen ønskes gjenoppreist er i 

en sentral del av RBD 9 høstbeiteområde. Skogs- og myrområder er spesielt viktige om høsten- 

og i tiden før jul da det er særlig næringsrike planter der som er vintergrønne. Området er videre 

oppsamlingsområde for rein både for samling til reinskilling og for flytting nordover på våren. 

Området er i grenseområdet mellom RBD 9 og 13. Forstyrrelser kan derfor medføre 

sammenblanding av rein.  

Båteng og omegn bygdelag 

Den 25.06.2018 mottok kommunen uttalelse til saken fra Båteng og omegn bygdelag. 

Bygdelaget ønsker at kommunens avslag opprettholdes. Bakgrunnen for dette er at de ikke 

ønsker at folk som har flyttet fra bygda skal få bygge gamme der.  

Vedtak i saken ble fattet av formannskapet i møte av 12.04.2018, saksnr. 32/2018. Vedtaket var 

som følger: 

«Tiltaket kan ikke innvilges etter dagens arealplan og avslås. Kommunen holder på å revidere 

kommuneplanens arealdel» 

Formannskapet begrunnet ikke vedtaket. 

Administrasjonen hadde følgende forslag til vedtak: 

«Søknad om dispensasjon til gjenoppføring av gamme ved g/bnr. 10/1/35 avslås med 

hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.  

Begrunnelse:  

Ingen av søkerne har dokumentert næringsinntekt i tilknytning til utmarkshøsting.  

Med bakgrunn i en helhetlig vurdering har kommunen kommet frem til at 

kommuneplanens arealdel og arealformål vil bli vesentlig tilsidesatt. 

  

Det omsøkte er i konflikt med regionale og nasjonale naturinteresser. Kommunen skal 

tillegge statlige og regionale rammer særlig vekt ved vurdering av om det skal gis 

dispensasjon.  



Det omsøkte kan medføre negative konsekvenser for miljøet i et område for arter av stor 

og særlig stor forvaltningsinteresse jf. vurdering gjort etter Naturmangfoldlovens § 8-12. 

Kommunen legger her Naturmangfoldlovens § 9 føre-var-prinsippet til grunn. En 

eventuell innvilgelse ville kunne medført presedens som kan virke negativ opp mot 

ovenstående begrunnelse.  

Etter en samlet vurdering finner kommunen derfor ulempene for å være større enn 

fordelene. Kommunen har dermed ikke anledning til å innvilge en dispensasjon slik 

omsøkt.» 

 

Klagen 

Søkerne Iris, Ailin og Juhán Nillas Wigelius påklaget vedtaket i brev av 16.05.2018. Klagens 

hovedpunkter gjengis nedenfor. 

i) Saksbehandlingstid 

Klage på lang saksbehandlingstid. Søkere sendte inn søknad allerede i februar 2015 og det har 

tatt over 2 år før søknaden ble behandlet første gang. «Vi er av den klare oppfatning at 

saksavviklingen i kommunen ikke har vært i overensstemmelse med forvaltningsloven § 11 a 

første ledd og alminnelige prinsipper for forsvarlig saksbehandling.» 

ii) Uriktige opplysninger 

Søker skriver at saksbehandlingen beror på uriktige opplysninger:  

«Fra saksbehandlingen fremgår det at kommunen gjennomførte en befaring av gammen den 18. 

april 2015. På tidspunktet for befaringen var det fortsatt mye snø i området, noe som resulterte i 

at kommunens representanter ikke fant gamma [...] Vi ble ikke på noe tidspunkt gjort 

oppmerksomme på befaringen, og dermed hadde vi heller ikke mulighet til å påvise 

gammeplassen [...] I den foreliggende sak ville en befaring hvor vi deltok på en enkel måte 

kunne fastslå de faktiske forhold under felles oppsyn og vi kunne bidra til å bringe en tvil som 

forelå ut av saken. Vi mener derfor at kommunen ikke har oppfylt sitt selvstendige ansvar for 

sakens opplysning og således fattet et vedtak på uriktig faktisk grunnlag. Vi minner om at vi i 

ettertid har sendt bilder av gammeplassen, hvor man tydelig kan se at det har vært en gamme, 

men som nå har behov for restaurering. 

Vi ønsker også å knytte bemerkninger i uriktige påstander som fremsettes i saksfremlegget av 

12. april 2018. Fra saksfremlegget fremsettes: ”Det ble senere bekreftet av søker pr. tlf. at 

gammen er nedfalt og at det bare står igjen som en tuft”. 

Vi har ikke på noe tidspunkt vært i telefonisk kontakt med kommunen angående gammesaken. 

Eneste kontakten vi har hatt med kommunen om saken vår er via e-post, etter at vi selv har 

purret på saken. Det er på det rene at denne påstanden, som også fremgår av kommunens 

saksfremlegg, kan ha hatt betydning for vedtakets innhold.» 

 



 «Videre fremgår det av saksfremlegget at det omsøkte tiltaket kan medføre negative 

konsekvenser for miljøet da området ligger i en sone ”for arter av stor og særlig stor 

forvaltningsinteresse”. Denne side understreker at det omsøkte området ikke er vedtatt som 

vernet område. Vi er imidlertid kjent med at dette området var foreslått som et vernet område 

for over ti år siden, men saken ble ikke vedtatt. Dermed mener vi også at det blir urimelig å 

bruke dette som et argument for avslag.» 

Kommunen anfører også at eiendommen ligger i et område som er lett tilgjengelig både på 

vinterstid og sommerstid med åpne barmarks- og scooterløyper, samt til fots langs sti. Men 

hensikten med en gamme er jo nettopp at man skal kunne overnatte i nærheten av 

naturressursene, og slippe å reise frem og tilbake når man skal høste av utmarksressursene. Vi 

kan derfor ikke følge kommunens argumentasjon på dette punkt. 

På bakgrunn av det ovennevnte mener vi at kommunen har basert vedtaket på uriktige faktiske 

forhold. Feilen utgjør en så vesentlig del av kommunens begrunnelse for avslaget, at man må 

regne med at feilen kan ha øvet innflytelse på avgjørelsens innhold.» 

iii) Skjønnsmangler 

Klagerne viser til at de ikke fikk noen begrunnelse for avslaget:  

«Verken vedtaket i formannskapet eller Rådmannens saksfremlegg viser til de hensyn 

kommunen har vektlagt ved avgjørelsen eller hvordan den konkrete har funnet sted. 

Formålet med begrunnelsen er å fremheve de avgjørende og kritisk viktige 

opplysningene som avgjørelsen bygger på. Vi viser til Rt. 2011 s. 111 premiss 51 hvor 

Høyesterett uttaler eksplisitt at det i vedtaket ”må fremgå at det er foretatt skjønn, jf. Rt. 

2010 side 376, og at de relevante hovedhensynene er vektlagt, jf. Rt. 1995 side 738”.» 

iv) Prinsippet om likebehandling 

Søkere mener at de et utsatt for forskjellsbehandling. De henviser til gammesaker hvor 

kommunen i sin tid har gitt tillatelser til gjenreisning/ restaurering. Dette gjelder blant annet en 

gamme ved Viđđásjávri i Baišvuopmi der det ble fattet vedtak 03.02.14, en gamme ved 

Soavveljávri der vedtak ble fattet 15.04.08, samt en gamme i Borsi ved Linduvárri som fikk 

tillatelse 22.01.09.  

Klagerne viser også til sak 2008/1576, der formannskapet den 5. mai 2011 vedtok å innvilge 

dispensasjon gjenoppbygging av en nedfalt gamme ved Njárgajávri i Tana kommune, og utstede 

en gammeerklæring. Klagerne viser til begrunnelsen i vedtaket det det bl.a. står at: 

«Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som «særlige grunner» ut i fra gammel 

utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere høstingstradisjoner.» 

og videre: 

«Søkerne/familien vil videreføre tidligere høstingstradisjon som jakt, fiske og annen tradisjonell 

utmarkshøsting. Offentlige myndigheter har et ansvar for at samisk høstingstradisjon og 

kulturarv videreføres.» 



Klagerne viser også til kommunens Retningslinjer for saksbehandling vedrørerende byggverk i 

utmark av 27. mars 2008 punkt 5. der det står at ”I de tilfeller der det foreligger punktfeste eller 

gammeerklæring, har kommunen akseptert tiltakshavers rett til å ha et byggverk stående på 

stedet”. 

v) Samiske rettigheter 

Utdrag fra klagen: «Når kommunen skal vurdere om det skal gis dispensasjon eller ikke iht. 

plan- og bygningsloven og kommunens egen arealplan, må man i tillegg ta hensyn til de særlige 

forpliktelsene som offentlige myndigheter har overfor samer som urfolk. Tana kommune må 

foreta en selvstendig tolkning av Norges folkerettslige forpliktelser. I dispensasjonsvurderingen 

må man legge til grunn både Grunnloven § 108, FN-konvensjonen fra 1966 art. 27 og ILO-

konvensjonen nr. 169. Verken i vedtaket, i saksfremlegget eller i rådmannens forslag til vedtak 

er disse spørsmål drøftet og vurdert. Grunnloven § 108 lyder som følger: ”Det påligger statens 

myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt 

språk, sin kultur og sitt samfunnsliv”. 

«[...] Dersom man skal kunne bevare den samiske kulturen og levesettet for fastboende samer i 

Tana kommune og Finnmark for øvrig, må offentlige myndigheter legge forholdene til rette for 

dette. Hvis fastboende samers kultur skal overleve, må man kunne benytte naturen året rundt. 

Det er særdeles viktig å overføre kunnskap om bruk av naturen og den gamle gammetradisjonen 

til videre generasjoner, herunder også muligheten til å restaurere gammer. I vår søknad har vi 

lagt vekt på at dette er vår slekts tradisjonelle områder, og at vi ønsker å videreføre kulturen vår 

til våre etterkommere. Hvis kommunen fører altfor strenge begrensninger for å gi dispensasjon 

iht. både plan- og bygningsloven og arealplanen, vil kunnskap om gammer og forståelse av 

gammebruk medføre at deler av den samiske kulturen i Tana vil forsvinne og den samiske 

bygningsarven vil gradvis gå tapt. Dette vil igjen medføre at offentlige myndigheter reduserer 

den neste generasjons tilhørighet og forståelse av fastboende samers kultur. Tana kommune har 

et ansvar for å videreføre samisk høstingstradisjon og samisk kulturarv, og vi minner om 

kommunens plikt til å vurdere de folkerettslige aspektene både når det søkes om nyoppføring av 

gamme på gammel gammeplass, restaurering av gamme samt når det søkes om 

gammeerklæring for eksisterende gamme". 

vi) Saksbehandlingsfeil 

Klagerne avslutter med å hevde at de saksbehandlingsfeilene som er begått er vesentlige, og at 

det ikke kan utelukkes at de kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Klagerne mener 

«kommunens vedtak må anses ugyldig, og (…) ber om at vedtaket omgjøres til gunst for 

søkerne, jf. forvaltningsloven § 35.»   

 

Vurdering av klagen 

Forvaltningsloven (fvl.) § 34 danner det rettslige utgangspunktet for kommunens kompetanse i 

klagesaker. Kommunen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye 

omstendigheter. Kommunen skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan 

også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. 



Klagen er fremsatt rettidig av personer med rettslig klageinteresse jf. fvl. §§ 28 og 29. 

i) Saksbehandlingstid 

Søker viser til § 11 a. i forvaltningsloven (fvl) om at kommunen har brukt urimelig lang 

saksbehandlingstid. Rådmannen vil derfor vise til fvl § 41: 

«Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven 

ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel 

gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold.» 

Kommunen har brukt lang saksbehandlingstid. Dette er beklagelig, men dette er ikke et 

enkelttilfelle. Gammesakene er krevende, og det er mange av dem. Kommunen har ikke 

tilstrekkelig ressurser til å prioritere søknader om gammebygging foran eksempelvis viktige 

plansaker. Den lange saksbehandlingen er dessverre en forutsetning for at sakene skal få en 

forsvarlig behandling, jf. fvl § 17. Rådmannen mener derfor den lange saksbehandlingstid ikke 

har påvirket vedtakets innhold i dette tilfellet. 

Saken ble meldt opp til politisk behandling i formannskapet i Tana 29.11.2017. Kommunen 

hadde flere gammesaker til behandling på det daværende tidspunktet og formannskapet ønsket 

et møte med Finnmarkseiendommen (FeFo) for å avklare retningslinjer i forhold til 

saksbehandling av bygg i utmark. Møtet med FeFo ble først avholdt 12.04.2018 og samme dag, 

etter møtet med FeFo, ble saken behandlet av formannskapet.  

 

ii) Uriktige opplysninger 

Rådmannen er enig med klagerne i at en felles befaring kunne vært hensiktsmessig, slik at 

kommunen og søkerne kunne hatt en felles forståelse av saken fra starten av. Det er også uheldig 

at det er opplysninger om kontakt mellom saksbehandler og søker i saksframlegget til 

førstegangsbehandlingen i FSK, som søker ikke kjenner seg igjen i. Dette må administrasjonen 

ta til etterretning. Rådmannen kan imidlertid ikke se at dette har hatt betydning for vedtakets 

innhold. Gammen er nedfalt, og det som står igjen er en tuft. Dette har søkerne selv dokumentert 

i form av bilder.  

Forholdet til natur og miljø ble vurdert i saksutredningen til førstegangsbehandlingen i FSK, jf. 

ovenfor. Det er arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse i det aktuelle området. Klagerne 

mener det er urimelig å bruke dette som argument for et avslag på søknaden, siden området ikke 

er blitt vernet. Naturformål inngår i formålene som LNF-kategorien skal ivareta. Kommunen er 

derfor pliktig til å ta legge forekomsten av sårbare arter til grunn for saksbehandlingen, jf. 

naturmangfoldloven § 8 og 9. Å bruke hensynet til arter av stor og særlig stor 

forvaltningsinteresse som begrunnelse for avslaget, er derfor høyst relevant og ikke å gi uriktige 

opplysninger.  

Når det gjelder lokalisering nær skuter- og barmarksløype, har ikke dette vært et vesentlig 

argument i saksbehandlingen. Så selv om det ikke var presisert i saksframlegget at «hensikten 

med en gamme er at man skal kunne overnatte i nærheten av naturressursene, og slippe å reise 



frem og tilbake når man skal høste av utmarksressursene», har ikke denne manglende 

saksopplysningen hatt betydning for vedtaket i saken. 

Ut fra disse vurderingene kan ikke rådmannen se at uriktige eller manglende opplysninger har 

hatt betydning for vedtaket i saken. 

 

iii) Skjønnsmangler 

Rådmannen ser at grunnene for at han innstilte på avslag under førstegangsbehandlingen, ikke 

kom tydelig fram. Dette tar han og administrasjonen til etterretning. Praksis er at alle vedtak 

etter plan- og bygningsloven skal begrunnes.  

Grunnen til at kommunen ikke kan gi dispensasjon i dette tilfellet, er at oppføring av gamme i 

området vil forstyrre reindrifta, og at det omsøkte tiltaket ligger i et inngrepsfritt naturområde, 

der det vil være i konflikt med regionale og nasjonale natur- og miljøverninteresser. Dette kunne 

kommet tydeligere fram i saksframlegget til førstegangsbehandlingen. De er imidlertid nevnt og 

er det reelle grunnlaget for avslaget. 

 

iv) Prinsippet om likebehandling 

Likebehandling er et grunnleggende prinsipp i plan- og bygningslovgivningen, og skal tilstrebes 

i saksbehandlingen.  

Når det gjelder sakene klager viser til, gjaldt saken ved Viđđásjávri i Baišvuopmi restaurering av 

en eksisterende gamme. Kommunen anså gammen for å være i god stand. For gammen ved 

Soavveljávri krevde kommunen at et påbegynt byggearbeid på en hytte skulle stanses, og 

materialene fjernes. Søker fikk tillatelse til oppføring av en tradisjonell gamme i samsvar med 

gammeerklæring utstedt av grunneier. For gammen ved Borsi ved Linduvárri anbefalte 

administrasjonen et avslag på søknaden om restaurering av gammen. Gammen ble omtalt som 

delvis nedfalt, men fortsatt beboelig. Fast utvalg for plansaker innvilget denne søknaden på tross 

av administrasjonens innstilling. Felles for alle disse gammene var at det eksisterte fysiske 

byggverk.  

Når det gjelder dispensasjonen til gjenoppbygging av den nedfalte gamma ved Njárgajávri, ble 

formannskapets vedtak påklaget, og etter klagebehandlingen kjent ugyldig. Vedtaket i den saken 

kan derfor ikke brukes som argument for en tillatelse i denne aktuelle saken. I forbindelse med 

klagebehandlingen i saken ved Njárgajávri, ble det presisert at for at «en tillatelse skal være 

gyldig, må den inneholde en avveining mellom de hensynene som forbudet i gjeldende arealplan 

skal beskytte, og de hensynene som taler for en dispensasjon. Avveiningen må inneholde: 

a) faglige grunner for tillatelsen innenfor temaene reindrift, natur- og miljøvern  

b) særlige grunner som er uavhengige av søkerne og knytter seg til arealbruken i området» 

Det samme vil også være tilfelle i denne saken.  



Fra et planfaglig synspunkt er det uheldig at det gis dispensasjoner i LNF-områder, da slik 

praksis over tid uthuler kommuneplanens bestemmelser og vanskeliggjør fremtidig planarbeid. 

Gjentatte dispensasjoner medfører også ytterligere utbyggingspress i LNF-områder. Dersom det 

er en liberal dispensasjonspraksis som har fått utvikle seg på en uheldig måte, er det fullt mulig, 

og lovlig, for kommunen å stramme inn denne praksisen. Dette kan gjøres ved å følge gjeldende 

plan og være restriktiv ved innvilgelse av dispensasjoner.  

Når det gjelder retningslinjene for saksbehandling vedrørerende byggverk i utmark av 27. mars 

2008 er det presisert at «Rimelighetshensyn som kan gjøre seg gjeldende vedrørende eldre 

byggverk, vil ikke gjelde nyere byggverk”. I dette tilfellet er det tale om et nytt byggverk på et 

punktfeste som ikke har vært benyttet i tråd med festekontrakten. All den tid det ikke ble 

igangsatt bygging i løpet av de første 2 årene etter at tillatelsen var gitt, kan ikke kommunen se 

at denne festekontrakten gjør seg gjeldende lenger.  

På bakgrunn av disse vurderingene kan ikke rådmannen se at det i denne saken har vært brudd 

på prinsippet om likebehandling. Dispensasjon kan ikke gis, fordi det er materielle grunner for 

avslaget: Oppføring av en gamme i området vil forstyrre reindrifta, og det vil være i konflikt 

med regionale og nasjonale natur- og miljøverninteresser. 

v) Samiske rettigheter  

Tana kommune er enig med søkerne i at det er et mål å ivareta den samiske utmarksbruken og 

gammetradisjonen. Dette framgår av planbeskrivelsen til Kommuneplanens arealdel for Tana 

kommune s 48:  

«Tana kommune har imidlertid en prinsipiell holdning om at gammebygging for 

lokalbefolkningen bør tillates i tråd med tradisjonell bruk av gammene. Det er imidlertid 

viktig å understreke dette. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at 

kommunen mener gammebygging har en plass». 

Tana kommune har et ønske om å tillate gammebygging. Dette var bl.a. bakgrunnen for at 

kommunen fikk utarbeidet prosjektforslaget «Gammebygging i Tana kommune» datert 

11.01.2005. Tanken var å gjennomføre en kartlegging av den lokale gammetradisjonen med 

tanke på å utarbeide en forvaltningsplan som ivaretar tradisjonen for framtida, i tråd med ILO 

169 art.8.2 der det heter at ”disse folk skal ha rett til å beholde sine egne skikker og 

institusjoner”. Målet var at prosjektet skulle sikre at gammetradisjonen kan ivaretas uten at det 

går på bekostning av andre verdier og nasjonale interesser.  

Det omsøkte tiltaket vil i plan- og bygningslovssammenheng defineres som et fritidsbygg. Det 

rammes derfor av bestemmelsene om stedbunden næring. Kommunen mener søkerne har rett til 

å ha og bruke gammer i sine tradisjonelle høstingsområder, jf. ILO-konvensjon 169 artikkel 5, 8, 

14 og 15, men lokaliseringen må ikke være til ulempe for andre interesser. Og uansett må en slik 

sak behandles som en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  

I denne saken, vil en ev. tillatelse til oppføring av gamme som omsøkt, gå på bekostning av 

andre, sterkere interesser, også samiske næringsinteresser, jf. høringsuttalelsene fra 

fylkesmannen og reinbeitedistriktet. Dispensasjon kan derfor ikke gis.  



vi) Saksbehandlingsfeil 

Som det framgår av vurderingene ovenfor, er det ikke begått saksbehandlingsfeil som har 

påvirket vedtaket i denne saken. Faktum i saken er at området i Kommuneplanens arealdel for 

Tana kommune er lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). I slike områder kan ikke 

bygging tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. Tidligere byggverk på 

stedet er nedfalt. Tiltaket blir derfor å betrakte som et nybygg. Den beskjedne utmarkshøsting i 

dette tilfellet, kommer ikke inn under betegnelsen stedbunden næring. Søknaden er dermed i 

strid med kommuneplanens arealdel og er avhengig av dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven kap.19. 

Følgende tungtveiende grunner taler imot dispensasjon:  

 Oppføring av gamme i området vil forstyrre reindrifta. 

 Det omsøkte tiltaket ligger i et stort, inngrepsfritt naturområde der det fins arter av stor 

og svært stor forvaltningsmessig interesse. Tiltaket vil derfor være i konflikt med 

regionale og nasjonale natur- og miljøverninteresser. 

I tillegg kommer det forholdet at vilkårene i festekontrakten for punktfestet ikke er oppfylt. Det 

at det fins et punktfeste i området, kan derfor ikke brukes som argument for dispensasjon. 

Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Det er derfor 

ikke grunnlag for å gi dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, 2.ledd, 2.punktum. 

Rådmannen anbefaler derfor at søknaden avslås, jf. innstillingen. 

 

 

Vedlegg 

1 Klage på vedtak - avslag på søknad om restaurering av gamme 

2 Vedlegg 1 

3 Vedlegg 2 

4 Vedlegg 3 

5 Vedlegg 4 

6 10/1/35 - søknad om gjenoppføring av gamme ved Alloaivvit 

7 Uttalelse gjenoppbygging av gamme 

8 Uttalelse vedrørende søknad om oppføring av gamme 

9 Høring byggesak- søknad om gjenoppføring av gamme ved gbfnr. 10/1/35. 
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KLAGE PÅ VEDTAK – SØKNAD OM RESTAURERING AV GAMME – GNR./BNR. 10/1/35 
VED ALLOAIVVIT  
 
Vi vil med dette påklage Tana kommunes vedtak i sak 2015/403 om restaurering av gamme 
ved gnr./bnr.10/1/35 ved Alloaivvit i Tana kommune. Vedtaket påklages i sin helhet til 
Fylkesmannen i Finnmark. Klagen sendes via Tana kommune. Vi mottok vedtaket pr. e-post 
den 30. april d.å., hvorpå klagen er fremsatt rettidig.  
 
Vi mener at vedtaket er ugyldig i det vedtaket lider av saksbehandlingsfeil og fordi det bygger 
på uriktig faktisk grunnlag. I tillegg lider vedtaket av skjønnsmangler ved at de folkerettslige 
forpliktelser ved skjønnsutøvelsen ikke er foretatt, og dessuten foreligger det flere tilfeller av 
usaklig forskjellsbehandling.  
  
Saksbehandlingen har tatt uforholdsmessig lang tid 
 
Innledningsvis vil vi knytte bemerkninger til saksbehandlingstiden i Tana kommune. Etter vårt 
skjønn har saken tatt uforholdsmessig lang tid å avgjøre. Etter forvaltningsloven § 11a skal 
forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken uten ”ugrunnet opphold”. Vilkåret «uten 
ugrunnet opphold» er skjønnsmessig, og det nærmere innholdet vil kunne variere etter blant 
annet saksområde og sakstype. Sivilombudsmannen har i flere saker lagt til grunn at 
bestemmelsen stiller krav til både saksbehandlingstiden og hva som er akseptable årsaker til 
opphold i saksbehandlingen, se senest SOM-2016-419.  

Vi sendte inn søknad om restaurering av gamme 10. februar 2015. Det skulle imidlertid ta 
over to og et halvt år før saken vår ble behandlet, etter flere purringer fra vår side. Første 
purring sendte vi 8. oktober 2016 og deretter 10. mai 2017. Det var først etter vår siste 
henvendelse at kommunen tok tak i saken.  
 
Saken vår kom første gang opp til behandling i formannskapet den 31. august 2017. Der ble 
det gjort følgende vedtak:  
	

«Før kommunen tar endelig vedtak i saken må det innhentes opplysninger og dokumentasjon av bruk av 
området og bilder fra den omtalte gammen. Saken utsettes.» 

 
Vi sendte inn opplysninger og dokumentasjon på bruk av området til kommunen den 27. 
september 2017. Saken vår ble imidlertid ikke tatt opp til behandling ved neste 
formannskapsmøte den 2. november 2017. Etter at vi kontaktet kommunen, fikk vi via epost 
bekreftet fra saksbehandler at administrasjonen ikke hadde rukket å ferdigstille saken på 
grunn av sykdom. Saksbehandleren mente at saken ville bli tatt opp på neste 
formannskapsmøte den 29. november 2017. På formannskapsmøtet 29. november ble saken 
nok engang utsatt. Det neste formannskapsmøtet ble avholdt 1. februar 2018, og også denne 



 

gangen ble saken vår utsatt uten nærmere begrunnelse. 21. februar 2018 fikk vi en e-post 
fra ordføreren hvor det ble anført at alle gammesakene ville bli utsatt på grunn av et møte 
kommunen skulle ha med FeFo angående gammesaker. Møtet med FeFo skulle etter planen 
bli avholdt i begynnelsen av april 2018. Drøyt tre uker senere mottok vi en ny e-post fra 
fagleder for byggesaker i Tana kommune, hvor vi ble orientert om at kommunen hadde 
invitert FeFo til et møte om gammesaker den 14. april 2018. Hvorvidt dette møtet ble 
avholdt, vet vi ikke, men saken vår kom opp i formannskapet tre dager før møtet med Fefo 
skulle finne sted. Årsaken for den lange saksbehandlingstiden samsvarte dermed ikke med 
den begrunnelsen vi ble gitt.  
 
 
Vi er av den klare oppfatning at saksavviklingen i kommunen ikke har vært i 
overensstemmelse med forvaltningsloven § 11 a første ledd og alminnelige prinsipper for 
forsvarlig saksbehandling. Vi minner om at administrativ ledelse har et ansvar for å 
organisere saksbehandlingen slik at den er i samsvar med forvaltningsloven, se blant annet 
SOM-2016-419 og SOMB-2002-67. I dette ligger blant annet at vurderingen av hvilke 
oppgaver som skal prioriteres må skje etter saklige kriterier, og at forsinkelser i saker ikke 
må bli lengre enn strengt nødvendig. Behandlingen av en sak kan ikke stanses på ubestemt 
tid. Bruken av «siloordninger», for eksempel der innkomne saker ikke straks fordeles til en 
saksbehandler, må være forsvarlig, se eksempelvis SOMB-2004-41, med videre henvisning til 
SOMB-2001-56. 
 
Uriktig faktisk grunnlag 
 
Saken vår ble behandlet i formannskapsmøte 31. august 2017. Fra saksbehandlingen fremgår 
det at kommunen gjennomførte en befaring av gammen den 18. april 2015. På tidspunktet 
for befaringen var det fortsatt mye snø i området, noe som resulterte i at kommunens 
representanter ikke fant gamma. Til dette ønsker vi å knytte følgende bemerkninger; Vi ble 
ikke på noe tidspunkt gjort oppmerksomme på befaringen, og dermed hadde vi heller ikke 
mulighet til å påvise gammeplassen. Etter forvaltningsloven (fvl.) § 17 første ledd skal 
forvaltningen påse at saker som gjelder enkeltvedtak er «så godt opplyst som mulig før 
vedtak treffes». I kravet om «så godt opplyst som mulig» ligger et formål om at de faktiske 
forhold av betydning skal være tilstrekkelig avklart til å kunne fatte en saklig og forsvarlig 
avgjørelse. Hvilke undersøkelser som i den enkelte sak må gjøres for å oppfylle 
utredningsplikten, vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering.  
 
I den foreliggende sak ville en befaring hvor vi deltok på en enkel måte kunne fastslå de 
faktiske forhold under felles oppsyn og vi kunne bidra til å bringe en tvil som forelå ut av 
saken. Vi mener derfor at kommunen ikke har oppfylt sitt selvstendige ansvar for sakens 
opplysning og således fattet et vedtak på uriktig faktisk grunnlag. Vi minner om at vi i ettertid 
har sendt bilder av gammeplassen, hvor man tydelig kan se at det har vært en gamme, men 
som nå har behov for restaurering.  
 
Vi ønsker også å knytte bemerkninger i uriktige påstander som fremsettes i saksfremlegget 
av 12. april 2018. Fra saksfremlegget fremsettes: 
 

«Det ble senere bekreftet av søker pr. tlf. at gammen er nedfalt og at det bare står igjen som en tuft.» 
 
Vi har ikke på noe tidspunkt vært i telefonisk kontakt med kommunen angående 
gammesaken. Eneste kontakten vi har hatt med kommunen om saken vår er via e-post, etter 
at vi selv har purret på saken. Det er på det rene at denne påstanden, som også fremgår av 
kommunens saksfremlegg, kan ha hatt betydning for vedtakets innhold.  
 
Videre fremgår det av saksfremlegget at det omsøkte tiltaket kan medføre negative 
konsekvenser for miljøet da området ligger i en sone ”for arter av stor og særlig stor 
forvaltningsinteresse”. Denne side understreker at det omsøkte området ikke er vedtatt som 
vernet område. Vi er imidlertid kjent med at dette området var foreslått som et vernet 
område for over ti år siden, men saken ble ikke vedtatt. Dermed mener vi også at det blir 
urimelig å bruke dette som et argument for avslag.  
 



 

Kommunen anfører også at eiendommen ligger i et område som er lett tilgjengelig både på 
vinterstid og sommerstid med åpne barmarks- og scooterløyper, samt til fots langs sti. Men 
hensikten med en gamme er jo nettopp at man skal kunne overnatte i nærheten av 
naturressursene, og slippe å reise frem og tilbake når man skal høste av utmarksressursene. 
Vi kan derfor ikke følge kommunens argumentasjon på dette punkt. 
 
På bakgrunn av det ovennevnte mener vi at kommunen har basert vedtaket på uriktige 
faktiske forhold. Feilen utgjør en så vesentlig del av kommunens begrunnelse for avslaget, at 
man må regne med at feilen kan ha øvet innflytelse på avgjørelsens innhold. d 

Skjønnsmangler 
 
Det følger av forvaltningsloven § 24 første ledd første punktum at enkeltvedtak skal 
”grunngis”. I dette ligger blant annet at kommunen plikter å vise til de faktiske forhold som 
vedtaket bygger på, og de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av 
forvaltningsskjønnet, jf. § 25. Av formannskapets vedtak fremgår det at avslaget er fattet 
med følgende begrunnelse:  

”Tiltaket kan ikke innvilges etter dagens arealplan og avslås. Kommunen holde[r] på å revidere 
kommuneplanens arealdel”. 

Utover denne konklusjonen inneholder ikke avgjørelsen fra formannskapet noen nærmere 
begrunnelse, noe som i og for seg ikke er uvanlig når saken behandles i et folkevalgt 
kollegialt organ. Når et vedtak fra formannskapet lyder på avslag, innebærer det imidlertid at 
administrasjonens saksfremlegg langt på vei må sies å utgjøre begrunnelsen for vedtaket. 
Vedtaket i formannskapet gikk i denne saken ut på å opprettholde Rådmannens forslag til 
vedtak. Fra Rådmannens forslag til vedtak fremgår det: 

”[…Med bakgrunn i en helhetlig vurdering har kommunen kommet frem til at kommuneplanens arealdel og 
arealformål vil bli vesentlig tilsidesatt. Det omsøkte er i konflikt med regionale og nasjonale naturinteresser. 
Kommunen skal tillegge statlige og regionale rammer særlig vekt ved vurdering av om det skal gis 
dispensasjon. Det omsøkte kan medføre negative konsekvenser for miljøet i et område for arter av stor og 
særlig stor forvaltningsinteresse, jf. vurdering gjort etter [n]aturmangfoldloven § 8-12. Kommunen legger 
her [n]aturmangfoldlovens § 9 føre-var-prinsippet til grunn. Etter en samlet vurdering finner kommunen 
derfor ulempene for å være større enn fordelene […]”. 

Rådmannens forslag til vedtak er i denne saken er noe mer utfyllende enn vedtaket i 
formannskapet. Likevel inneholder heller ikke denne noen klar begrunnelse på forhold som 
taler for og forhold som taler mot, herunder hvilke faktiske negative konsekvenser tiltaket vil 
ha for miljøet, utover at det omsøkte tiltaket ligger i ”et område for arter av stor og særlig 
stor forvaltningsinteresse”. Sett hen til de saksbehandlingsfeil som foreligger, og den tvil om 
faktum som foreligger, kan vi ikke se at rådmannens saksfremlegg skulle gjøre at vi samlet 
sett fikk en begrunnelse for vedtaket som var i samsvar med kravene i forvaltningsloven § 
25, jf. § 24. Verken vedtaket i formannskapet eller Rådmannens saksfremlegg viser til de 
hensyn kommunen har vektlagt ved avgjørelsen eller hvordan den konkrete  har funnet sted. 
Formålet med begrunnelsen er å fremheve de avgjørende og kritisk viktige opplysningene 
som avgjørelsen bygger på. Vi viser til Rt. 2011 s. 111 premiss 51 hvor Høyesterett uttaler 
eksplisitt at det i vedtaket ”må fremgå at det er foretatt skjønn, jf. Rt. 2010 side 376, og at 
de relevante hovedhensynene er vektlagt, jf. Rt. 1995 side 738”.  

 
Usaklig forskjellsbehandling 
 
Vi er kjent med at Statskog i sin tid har gitt gammeerklæring til Dag Smith Meyer den 18. 
oktober 2000, jf. vedlegg 1. Som det fremgår av vedlegget, så har ikke vedkommende fast 
tilknytning til Tana, men har likevel fått gammeerklæring, og tillatelse til å restaurere en 
gamme ved Viđđásjávri i Baišvuopmi. Det må derfor antas at Tana kommune allerede har 
fastsatt en rettslig grense på hva som skal til for at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven og arealplanen anses oppfylt. Denne side mener det er på det rene at det er 
stilt strengere krav til dispensasjon i vår sak enn da Dag Smith Meyer fikk tillatelse til å 
restaurere sin gamme, hvilket er en klar forskjellsbehandling og i strid med god 
forvaltningsskikk.  
 



 

Vi er videre kjent med at Oiva Johansen fikk tillatelse til å gjenoppbygge en gamme ved 
Soavveljávri i Tana den 28. april 2008, jf. vedlegg 2. I begrunnelsen heter det at: 
 

«Det har tidligere vært gitt tillatelse til oppføring av gamme til en annen tiltakshaver. Denne søknaden 
gjelder den samme gammen, men med en ny tiltakshaver. Tiltakets omfang og vanskelighetsgrad tilsier ikke 
at mangler eller feil vil gi store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.» 

 
En annen sak som vitner om usaklig forskjellsbehandling, er gammesaken til Ole Anders 
Varsi, jf. vedlegg 3. Som kjent søkte Ole Anders Varsi om tillatelse til å restaurere en nedfalt 
gamme i 2004, og etter mange år, og utallige behandlinger, fikk han tilslutt tillatelse til å 
restaurere gamma ved Linduvárri i Borsi. Vi kan heller ikke her se at vår sak skiller seg særlig 
fra saken til Varsi. Gammen som han fikk tillatelse til å restaurere var i mer eller mindre grad 
i samme forfatning som den gammen vi søker om å få restaurere, jf. bildene i Varsis 
gammesak og vår sak. Etter vårt skjønn viser denne saken at Tana kommune behandler 
tilsynelatende like saker ulikt.  
 
I tillegg til disse tre nevnte sakene ovenfor, må vi også trekke frem saken til Erik og Oskar 
Trosten, jr. vedlegg 4. Den 5. mai 2011 vedtar formannskapet i Tana kommune, i sak 
2008/1576, å innvilge dispensasjon til Erik og Oskar Trosten til å gjenoppbygge en nedfalt 
gamme ved Njárgajávri i Tana kommune, og utstede en gammeerklæring. I vedtaket anføres 
det at: 
 

«Tana kommune anser at søknaden kan innvilges som «særlige grunner» ut i fra gammel 
utmarkshøsting og samisk tradisjon om at ny generasjon overtar tidligere høstingstradisjoner.»  

 
og videre: 
 

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

 
Alle disse sakene som er nevnt ovenfor viser med tydelighet at vi er blitt utsatt for usaklig 
forskjellsbehandling av Tana kommune og vi stiller spørsmålstegn ved den 
forskjellsbehandlingen som utøves av kommunen. Vi har påpekt overfor kommunen at det på 
begynnelsen av 1990-tallet, ble gitt tillatelse til å føre opp en gamme akkurat på dette stedet 
vi nå søker om å restaurere gamma. Kommunen fant imidlertid ikke noe informasjon om 
dette, noe vi mener ikke kan tale mot vår søknad, all den tid kommunen selv ikke klarer å 
finne frem i egne dokumenter. Hertil kommer at omsøkte tiltak ligger på punktfeste fradelt i 
1987 som gammetomt, hvor vår far og onkel står som hjemmelshavere. I henhold til 
Retningslinjer for saksbehandling vedrørerende byggverk i utmark av 27. mars 2008 punkt 5. 
heter det at ”I de tilfeller der det foreligger punktfeste eller gammeerklæring, har kommunen 
akseptert tiltakshavers rett til å ha et byggverk stående på stedet”.  
 

Særlige forpliktelser overfor samer som urfolk 

Når kommunen skal vurdere om det skal gis dispensasjon eller ikke iht. plan- og 
bygningsloven og kommunens egen arealplan, må man i tillegg ta hensyn til de særlige 
forpliktelsene som offentlige myndigheter har overfor samer som urfolk. Tana kommune må 
foreta en selvstendig tolkning av Norges folkerettslige forpliktelser. I 
dispensasjonsvurderingen må man legge til grunn både Grunnloven § 108, FN-konvensjonen 
fra 1966 art. 27 og ILO-konvensjonen nr. 169.  

Verken i vedtaket, i saksfremlegget eller i Rådmannens forslag til vedtak er disse spørsmål 
drøftet og vurdert. Grunnloven § 108 lyder som følger: 
 

”Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe 
kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv”. 

 
Bestemmelsen er en videreføring av den tidligere bestemmelsen i Grunnloven § 110 a. 
I Dok.nr. 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra 



 

Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, side 215, beskriver 
utvalget betydningen av bestemmelsen slik: 
 

«Selv om Grunnloven § 110a først og fremst retter seg mot regjering og Storting, kan prinsippet 
som kommer til uttrykk i bestemmelsen, få betydning ved tolkningen av lover og ved 
anvendelse av sedvanerettslige regler, for eksempel som en retningsgivende bestemmelse for 
forvaltningens skjønnsutøvelse.» 
 

Etter menneskerettsloven § 2 jf. § 3 gjelder nærmere angitte internasjonale 
menneskerettskonvensjoner «som norsk lov» med forrang foran annen lovgivning. Blant disse 
konvensjonene er FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) og FN-
konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). En grunnleggende 
bestemmelse om minoritetsvern er SP artikkel 27, som lyder slik: 
 

«In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities 
shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own 
culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language.» 

 
Samiske rettstradisjoner og landrettigheter er videre gitt vern og anerkjennelse gjennom 
Norges ratifisering av ILO-konvensjonen nr. 169 i 1990. Det denne bestemmelsen rammer, er 
nektelse («denial») av minoriteters, herunder urfolks, rett til å utøve sin kultur. Vi nøyer oss 
med å vise til FNs menneskerettighetskomités uttalelse i saken Howard mot Canada 26. juli 
2005 punkt 12.7 [CCPR-1999-879], jf. Rt-2018-456-P.  
  
Dersom man skal kunne bevare den samiske kulturen og levesettet for fastboende samer i 
Tana kommune og Finnmark for øvrig, må offentlige myndigheter legge forholdene til rette 
for dette. Hvis fastboende samers kultur skal overleve, må man kunne benytte naturen året 
rundt. Det er særdeles viktig å overføre kunnskap om bruk av naturen og den gamle 
gammetradisjonen til videre generasjoner, herunder også muligheten til å restaurere 
gammer. I vår søknad har vi lagt vekt på at dette er vår slekts tradisjonelle områder, og at vi 
ønsker å videreføre kulturen vår til våre etterkommere. Hvis kommunen fører altfor strenge 
begrensninger for å gi dispensasjon iht. både plan- og bygningsloven og arealplanen, vil 
kunnskap om gammer og forståelse av gammebruk medføre at deler av den samiske kulturen 
i Tana vil forsvinne og den samiske bygningsarven vil gradvis gå tapt. Dette vil igjen medføre 
at offentlige myndigheter reduserer den neste generasjons tilhørighet og forståelse av 
fastboende samers kultur. Tana kommune har et ansvar for å videreføre samisk 
høstingstradisjon og samisk kulturarv, og vi minner om kommunens plikt til å vurdere de 
folkerettslige aspektene både når det søkes om nyoppføring av gamme på gammel 
gammeplass, restaurering av gamme samt når det søkes om gammeerklæring for 
eksisterende gamme. 
 
Konklusjon 
 
De saksbehandlingsfeilene som er begått er i seg selv vesentlige, og vi kan ikke utelukke at 
de kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Saksbehandlingen fremstår dessuten 
som uryddig og usaklig og er ikke egnet til å styrke tilliten til forvaltningen. Det er etter vår 
oppfatning klart at det foreligger feil og mangler ved vedtaket som kan ha virket inn på 
vedtakets innhold, jf. fvl. § 41. Der saksbehandlingsfeilen har ledet til mangelfullt eller uriktig 
avgjørelsesgrunnlag på et punkt av betydning for vedtaket, skal det gjennomgående nokså 
lite til for å kjenne vedtaket ugyldig. Vi viser blant annet til Rt-2009 s. 669. På bakgrunn av 
det ovennevnte mener vi kommunens vedtak må anses ugyldig, og vi ber om at vedtaket 
omgjøres til gunst for søkerne, jf. forvaltningsloven § 35.  
 
 
Med hilsen 
 
Iris Wigelius, Ailin Wigelius og Juhán Niillas Wigelius 
 
 
Vedlegg: Dokumenter for å belyse saken 
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Oiva Johansen
Forsholmen
9826 Sirma

Deres ref.:

Deanu gielda - Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Vår ref.:
2008/706

Saksbehandler:
Jan-Inge Johansen, tlf.:

Datn:

28.04.2008

Oiva Johansen - Svar på sokanad om oppføring av gamme ved Soavveljåvri

Byggeplass:  Soavveljåvri  Eiendom:  (gammeerldæring) 8-1-9004
Tiltakshaver:Oiva  Johansen Adresse: Forsholm
Saker:  Oiva Johansen Adresse: 9826 Sirma
Tiltakstype:  Ett-trinns søknad  Tiltaksart: Gamme

Vi viser til deres søknad om tillatelse til ovennevnte tiltak, datert 15.4.2008.
_ -  I medhold av delegert myndighet fra kommunestyret, jf. delegasjonsreglementet av 28.6.2007, er

det i dag fattet følgende:

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93a, samt § 95, gis tillatelse til oppføring av gamme
BRA= 12 m2 ved Soavveljåvri

Med hjemmel i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 13, fritas tiltaket for
ansvarsrett.

Vilkår:
Kommunale retningslinjer for gammebygging i Tana skal følges.

Begrunnelse:
Det har tidligere vært gitt tillatelse til oppføring av garnme til en annen tiltakshaver. Denne
søknaden gjelder den samme gammen, men med en ny tiltakshaver.
Tiltakets omfang og vanskelighetsgrad tilsier ikke at mangler eller feil vil gi store konsekvenser
for helse, miljø og sikkerhet.

Godkjenningen har gyidighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid, faller godkjenningen bort,
dersom den ikke er søkt fornyet innen utløp av treårsfristen. ønskes tiltaket endret i forhold til
dette vedtak, må endringen anmeldes på nytt og endringen være godkjent før den gjennomføres.

Postadresse: Besaksadresse: Telefon; Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveren 3 78 92 53 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postroottak@tana.kommune.no www.tana.kornmune.no 78 92 53 09 943.505.527



Vedlegg 3 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 6/2009 i Fast utvalg for plansaker - 22.01.2009  

Behandling 

Brev i saken ”Kommentarer til rådmannens innstilling – sak 6/2009” fra Adv. Per A. Amundsen 

ettersendt FUP pr. e-post 20.01.09. Utdelt i møtet.  

 

 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet fellesforslag fra AP, SP, TAFE, H, VU og FrP: 

 

Klagen tas til følge.  

 

Det gis dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven § 7. Det gis tillatelse til restaurering 

av gamme. Gammeforskriftene må følges.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Klagen tas til følge.  

 

Det gis dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven § 7. Det gis tillatelse til restaurering 

av gamme. Gammeforskriftene må følges.  

 

 

 



Vedlegg 4 
 

 



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 10/1/35 

Arkivsaksnr: 2015/403-15 

Saksbehandler:  Ida Martine S. Nilsen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 116/2017 29.11.2017 
Formannskapet 4/2018 01.02.2018 
Formannskapet 32/2018 12.04.2018 

 

10/1/35 - søknad om gjenoppføring av gamme ved Alloaivvit 

 
Vedlegg 
1 Søknad om tillatelse til tiltak - Restaurering av gamme 
2 Høring byggesak- søknad om gjenoppføring av gamme ved gbfnr. 10/1/35. 
3 Høring byggesak- søknad om gjenoppføring av gamme ved gbfnr. 10/1/35. 
4 Uttalelse gjenoppbygging av gamme 
5 Tilleggsinformasjon vedrørende restaurering av gamme ved Alloaivvit. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Søknad om dispensasjon til gjenoppføring av gamme ved gbfnr. 10/1/35 avslås med hjemmel i 
plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Begrunnelse:  
Ingen av søkerne har dokumentert næringsinntekt i tilknytning til utmarkshøsting.  
Med bakgrunn i en helhetlig vurdering har kommunen kommet frem til at kommuneplanens 
arealdel og arealformål vil bli vesentlig tilsidesatt.  
Det omsøkte er i konflikt med regionale og nasjonale naturinteresser. Kommunen skal tillegge 
statlige og regionale rammer særlig vekt ved vurdering av om det skal gis dispensasjon.  
Det omsøkte kan medføre negative konsekvenser for miljøet i et område for arter av stor og 
særlig stor forvaltningsinteresse jf. vurdering gjort etter Naturmangfoldlovens § 8-12. 
Kommunen legger her Naturmangfoldlovens § 9 føre-var-prinsippet til grunn.  
En eventuell innvilgelse ville kunne medført presedens som kan virke negativ opp mot 
ovenstående begrunnelse. 
Etter en samlet vurdering finner kommunen derfor ulempene for å være større enn fordelene. 
Kommunen har dermed ikke anledning til å innvilge en dispensasjon slik omsøkt. 
 
 



Saksopplysninger 
Saken gjelder søknad om gjenoppføring av gamme ved gbfnr. 10/1/35 ved Alloaivvit, ca. 3 km 
nord for Miennavárri. 

 
Kart 1: Gbfnr. 10/1/35 avmerket med svart markør. 
 
Omsøkte tiltak ligger på punktfeste fradelt i 1987 som gammetomt. Hjemmelshavere er Eldor 
Andreas Wigelius og Leif Gunnar Wigelius. Søkerne for byggetiltaket er Ailin, Iris og Juhán 
Niillas Wigelius.  
 
Kommunen befarte eiendommen 18.04.2015 og kunne ikke finne noen gamme på eiendommen. 
Det ble senere bekreftet av søker pr. tlf. at gammen er nedfalt og at det bare står igjen som en 
tuft.  
Det omsøkte er dermed å regne for å være et nytt tiltak i form av gjenoppføring av gamme.  
 
Gbfnr. 10/1/35 ligger ca. 12 km unna bebyggelse. Videre har eiendommen nærhet både til 
scooterløype, barmarksløype og sti. Henholdsvis ca. 1 km, 1,7 km og 700 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kart 2: Blå prikk øst for Alloaivvit er gbfnr. 10/1/35. Brun prikket linje er sti. Svart hel og prikket linje er 
scooterløype. Lilla linje er barmarksløype. 
 
Arter, kulturminner, rasfare og reindrifta  
Eiendommen ligger ifølge kartløsningen Nordatlas innenfor område for arter av stor 
forvaltningsinteresse og område for arter av særlig stor forvaltningsinteresse. 

 
Kart 3: Område for arter av stor forvaltningsinteresse til venstre. Område for arter av særlig stor 
forvaltningsinteresse til høyre. 
 
I følge Miljødirektoratets Naturbase har området noen større vann og et utall mindre 
myrdammer som gir myra et sterkt mosaikkpreg. Det er observert 43 forskjellige fuglearter i 
området, hvorav 34 regnes som våtmarksarter. Områdets verneverdi er hovedsakelig knyttet til 
myrtypene og myrvegetasjon.  



 
Eiendommen ligger innenfor område for høstvinterbeite og vinterbeite for reindriften ifølge 
Nibios kartløsning Kilden. 
 
Temalag for kultur og kulturminner samt kulturminnedatabasen var ute av funksjon på Nordatlas. Ut 
over at det ikke er registrert kulturminner på eiendommen i matrikkelen har kommunen derfor ikke 
kjennskap til om det befinner seg kulturminner på eller i nærheten av eiendommen.  
 
Omsøkte eiendom ligger ikke innenfor aktsomhetsområde eller område for skred og ras.  
 
Plangrunnlag  
Omsøkte tiltak ligger innenfor Landbruks-, Nærings-, Frilufts- og reindriftsområde (LNFR-område). 
Tiltaket er dermed i strid med arealformålet i kommuneplanens arealdel. Søknaden er dermed 
avhengig av dispensasjon etter plan- og bygningslovens(pbl.) § 19-1 fra arealdelens arealformål.  
I kommuneplanens arealdel (s. 36) heter det at ”Utbygging til fritidsformål skal i størst mulig grad 
konsentreres til felt og styres til områder der tilknytning til offentlig eller privat vei er enkelt.” og at 
”Tana kommune vil føre en streng dispensasjonspraksis når det gjelder fritidsbebyggelse.”.  
 
Søker oppfører som begrunnelse for sin søknad at det er behov for bolig i forbindelse med 
utmarksnæring.  
 
Retningslinjer for saksbehandling vedrørende byggverk i utmark av 27.03.2008  
Kommunens retningslinjer retter seg i liten grad mot oppføring av nye byggverk i utmark, men retter 
seg mer mot oppfølgingen av eksisterende byggverk. Disse er som følgende: 
 
I henhold til pkt. 5 heter det at “I de tilfeller der det foreligger punktfeste eller gammeerklæring, har 
kommunen akseptert tiltakshavers rett til å ha et byggverk stående på stedet.”.  
 
I pkt. 10 heter det at “Mange byggverk har betydning i forbindelse med tradisjonell utmarksbruk. 
Dette bør kunne tillegges vekt ved vurderingen om dispensasjon bør gis eller ikke.”.  
Senere sies det at “Rimelighetshensyn som kan gjøre seg gjeldende vedrørende eldre byggverk, vil 
ikke gjelde nyere byggverk.”. 
 
Høring  
Søknaden har vært på høring til berørte høringsinstanser. Følgende instanser hadde merknader til 
søknaden:  
 Fylkesmannen i Finnmark er imot at det gis tillatelse som omsøkt og ber om at kommunen 

benytter kommuneplanens arealdel som det styringsverktøyet den skal være, og ikke uthule 
planen med dispensasjoner.  
Dette handler om et område med få tekniske inngrep, som ligger langt fra vei, og i tilknytning til 
et område med høy verneverdi. En tillatelse til gamme- eller hyttebygging vil kunne få stor 
presedensvirkning. Tiltaket kommer etter Fylkesmannens vurdering i konflikt med regionale og 
nasjonale natur- og miljøverninteresser, og kan medføre økt belastning for reindriften i området.  

 Reinbeitedistrikt 9 (RBD9) er imot at det gis tillatelse som omsøkt. Området ligger i en sentral 
del av distriktets høstbeiteområde. Skogs- og myrområder er spesielt viktige på høst/førjulsvinter 
da der er særlig næringsrike beiteplanter der som er «vintergrønne». Området har en særverdi 
som lite forstyrret av inngrep.  
Området er i grenseområde mellom distrikt 9 og 13, og således kan forstyrrelser føre til 
sammenblanding av rein. 

 
Da saken anses for å være av prinsipiell betydning skal saken behandles av det politiske utvalget 
Formannskapet. 
 
 



Første gangs behandling i Formannskapet 
Søknaden ble behandlet i Formannskapet den 31.08.2017, saksnr. 69/2017, hvor det ble fattet 
følgende  

Vedtak  
Før kommunen tar endelig vedtak i saken må det innhentes opplysninger og dokumentasjon 
av bruk av området og bilder fra den omtalte gammen.  
Saken utsettes.  

 
Rådmannen sendte ut melding om vedtak i brev av 06.09.17. I samme brev og med bakgrunn i 
Formannskapets vedtak ble det bedt om følgende tilleggsdokumentasjon:  
 Opplysninger og dokumentasjon av bruk av området.  
 Oppdaterte bilder av den nedfalte gammen tatt i seneste barmarksperioden.  
 Eventuell dokumentasjon på næringsinntekt fra utmarkshøsting.  
 
Frist for innlevering av tilleggsdokumentasjon ble satt til innen den 27.09.17. 
 
Siste informasjon og dokumentasjon fra søkerne 
Kommunen mottok etterspurt informasjon og dokumentasjon av søkerne pr. e-post den 26.07.17. 
Dette vedlegges i sin helhet og gjengis her kun i et kortfattede hovedmomenter. 
 

1. Det presiseres at det gjelder restaurering av en tradisjonell gamme som opprinnelig ble 
oppført av søkers bestefar en gang på 50-tallet. Gammen er blitt brukt til jakt, fangst, fiske 
og bærplukking av bestefaren, onkel og fedre. Dette er en tradisjon søkerne ønsker å 
videreføre til sine barn og etterhvert til sine barnebarn. 

2. Da det ikke er snakk om en næringshytte, men en tradisjonell gamme fremmes det ikke noe 
dokumentasjon på næringsinntekt i forbindelse med utmarkshøsting. 

3. Det ble gitt tillatelse til restaurering av den omsøkte gammen tidlig på 1990-tallet. 
Restaureringen ble den gang ikke utført. 

4. Området gamma ligger i er et område som søkernes foreldre, besteforeldre og 
oldeforeldre har brukt i flere generasjoner (over 100 år), og et område som søkerne 
bruker den dag i dag. En av søkerne har kartlagt et titalls gammetufter fra slekta i 2015, 
som vist i vedlegget «Wigelius-slektas gammetufter i Stuorramaras-området». I Kartet er 
det merket av 12 punkter for gammenes beliggenhet.  

 
Bilder av gammen tatt den 10.09.2017: 

 



 

 
 

Vurdering 
Rådmannen står fortsatt ved sin opprinnelige vurdering fra saksfremlegget i Formannskapets 
saksnr. 69/2017. 
Det omsøkte har i dette tilfelle noen aspekter som taler mot en innvilgelse av en dispensasjon og 
som kommunen må ta hensyn til i sin vurdering. 
 
Tradisjonell bruk som begrunnelse og kommunens retningslinjer for saksbehandling vedrørende 
byggverk i utmark av 27.03.2008 
For å presisere litt nærmere så er det altså snakk om en søknad om gjenoppføring all den tid 
gammen er helt nedfalt og gjenstår kun som en gammetuft. Det omsøkte er å regne for å være et 
nytt tiltak hvorpå dagens planverk gjør seg gjeldende og er avhengig av dispensasjon etter plan- 
og bygningslovens § 19-1 som fremlagt i saksopplysningene over. 
 



Retningslinjer for saksbehandling vedrørende byggverk i utmark av 27.03.2008 understøtter også 
dette. Retningslinjer for saksbehandling vedrørende byggverk i utmark tilsier at rimelighetshensyn i 
forhold til tradisjonell utmarksbruk ikke vil gjøre seg gjeldende i saker som omhandler helt nye 
tiltak.  
 
Rådmannen mener kommunen dermed ikke kan vektlegge tradisjonell bruk av både området og 
gammen som er helt nedfalt som begrunnelse, jf. hovedmomentene pkt. 1 og 4 fra 
saksopplysningene. 
 
Eksisterende punktfeste og eventuelle tidligere gitte byggetillatelser 
At det eksisterer punktfeste for den nedfalte gammen er uten betydning. Alle nye tiltak krever ny 
dispensasjonssøknad og tillatelse så lenge tiltaket ikke er i tråd med gjeldende plan. 
 
Søker hevder jf. pkt.3 i hovedmomenter fra saksopplysningene at det tidligere er gitt tillatelse til 
restaurering tidlig 1990-tallet. Rådmannen kunne ikke finne at det finnes noe spor etter dette i 
kommunens arkiver. Videre er dette uten betydning da en eventuell tillatelse bare gjelder i 3 år. I 
tillegg kom kommuneplanens arealdel i 2002 som danner kommunens vurderingsgrunnlag i dag. 
Det betyr at noe som var aktuelt å si ja til på 90-tallet ikke nødvendigvis er aktuelt etter dagens 
planverk. 
 
Søkers begrunnelse  
Søkerne vil ikke fremlegge dokumentasjon på næringsinntekt fra utmarkshøsting all den tid de 
mener det ikke er snakk om en næringshytte jf. hovedmoment pkt. 2 fra saksopplysningene. 
Rådmannen anser dermed utmarkshøsting fortsatt for å være en begrunnelse som ikke kan 
vektlegges i dette tilfellet.  
 
Tilgjengelighet  
Kommunen vil måtte vektlegge at eiendommen ligger i et område som er lett tilgjengelig både på 
vinterstid og sommerstid med åpne barmarks- og scooterløype, samt til fots langs sti. Et eventuelt 
avslag vil dermed på ingen måte forhindre søkerne i å utnytte området til utmarkshøsting slik de 
ønsker. 
 
Reindrifta og Fylkesmannens høringsuttalelser  
Kommunen har gjennom høring fått tilbakemelding fra reindrifta om at det omsøkte kan medføre 
negative konsekvenser for reindrifta i et sårbart område. Dette er også noe Fylkesmannen har 
vektlagt i sin høringsuttalelse. I følge plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd heter det seg at 
«Kommunen ikke bør dispensere fra planer...når en direkte berørt statlig eller regional myndighet 
har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.». Det fremkommer i tillegg av høringsuttalelsen 
fra Fylkesmannen at tiltaket kommer i konflikt med regionale og nasjonale natur- og 
miljøverninteresser. I samme lovs paragraf og ledd fremkommer det at kommunen ved vurdering av 
om det skal gis dispensasjon fra planer skal tillegge statlige og regionale rammer særlig vekt.  
Med bakgrunn i det ovenstående mener rådmannen en innvilgelse i dette tilfelle vil medføre at 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, altså arealdelens arealformål som LNFR-område, 
vil bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12  
At eiendommen ligger innenfor område for arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse gjør at 
omsøkte tiltak kan ha negativ konsekvens for miljøet. Jf. Naturmangfoldloven (heretter forkortet 
NML) § 8-12 skal forvaltningsorgan gjennom sin beslutning ta sikte på at det ikke skjer mulig 
vesentlig skade på naturmangfoldet. Med bakgrunn i det ovenstående mener rådmannen kommunen 
bør legge NML § 9 føre-var-prinsippet til grunn all den tid vi vet at det omsøkte kan utgjøre en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 
 
 



Presedens 
Et nytt moment i denne saken er at dokumentasjon fra søkerne viser at de har kartlagt 11 andre 
gammetufter som hevdes å ha tilhørt slekten deres. Dersom kommunen innvilger denne søknaden vil 
det være tynt grunnlag for å avslå gjenoppføring av flere gammer av både samme søkere eller andre 
slektninger. Dette med henvisning til spesielt gammetufter vest for den omsøkte gammen og i 
nærliggende område som ligger i utkant av område for arter av stor og særlig stor 
forvaltningsinteresse øst/sør-øst for den omsøkte gammen. 
En eventuell innvilgelse vil dermed kunne medføre presedens som kan virke negativ opp mot 
ovenstående momenter som taler mot en innvilgelse. 
 
Konklusjon:  
Med bakgrunn i ovenstående vurdering anbefaler rådmannen at søknaden avslås med følgende 
begrunnelse:  

Med bakgrunn i en helhetlig vurdering har kommunen kommet frem til at kommuneplanens 
arealdel og arealformål vil bli vesentlig tilsidesatt.  
Det omsøkte er i konflikt med regionale og nasjonale naturinteresser. Kommunen skal 
tillegge statlige og regionale rammer særlig vekt ved vurdering av om det skal gis 
dispensasjon.  
Det omsøkte kan medføre negative konsekvenser for miljøet i et område for arter av stor og 
særlig stor forvaltningsinteresse jf. vurdering gjort etter Naturmangfoldlovens § 8-12. 
Kommunen legger her Naturmangfoldlovens § 9 føre-var-prinsippet til grunn. 
En eventuell innvilgelse vil kunne medføre presedens som kan virke negativ opp mot 
ovenstående begrunnelse. 
Kommunen har etter en samlet vurdering konkludert med at ulempene er større enn 
fordelene og at det dermed ikke er anledning til å innvilge en dispensasjon etter plan- og 
bygningslovens § 19-1. 
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Høringsuttalelse - søknad om tillatelse til å oppføre gamme på gnr 
10/1/35 i Tana kommune 
 
Fylkesmannen viser til brev datert 24. mai 2017. Videre viser vi til e-post datert 27. juni der vi 
fikk utsatt høringsfristen for denne saken til den 5. juli.  
 
Søknaden 
Juhan Niillas Wigelius, Ailin Wigelius og Iris Wigelius søker om tillatelse til å gjenoppbygge / 
restaurere gamme på gnr. 10/1/35 i Alloaivvit, ca. 3 km nord for Miennavárri. Søkerne 
begrunnelse søknaden med at det er behov for bolig i forbindelse med utmarksnæring. 
 
Kommunen befarte eiendommen 18. april 2015 og kunne ikke finne noen gamme på 
eiendommen. Det ble senere bekreftet av søker pr. tlf. at gammen er nedfalt og at det bare 
står igjen som en tuft. Det omsøkte er dermed å regne for å være et nytt tiltak i form av 
gjenoppføring av gamme.  
 
Planstatus 
I kommuneplanens arealdel er omsøkt areal avsatt til LNFR. Søknaden skal derfor 
behandles som en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens kapittel 19.  
 
Innledningsvis vil vi minne om at kommunen må vurdere om søknaden oppfyller vilkårene for 
å kunne gi dispensasjon. Vilkårene framgår av plan- og bygningsloven § 19-2. Blant annet 
kreves det at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og det må også foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
Vilkårene for å innvilge dispensasjon er strenge, og det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. 
 
Kommunen må også vurdere presedensen av et eventuelt positivt vedtak. 
 
Fritidsbebyggelse 
En gamme er i plan- og bygningslovens forstand et byggverk på linje med ethvert annet, for 
loven er formålet med bruken et hovedpoeng i forhold til behandlingen, og i mindre grad 
byggets tekniske utførelse. Fylkesmannen legger til grunn at søknaden gjelder oppføring av 
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ny fritidsbebyggelse/fritidshytte da det ikke foreligger næringsoppgave fra de tre søkerne 
som dokumentere næringsinntekt over 50. 000 kroner for hver av søkerne. 
 
Tana kommune har mange spredtliggende byggverk langt fra veg, herunder gammer som 
står åpne for allmenn bruk. Dersom kommunen innvilger dispensasjon for nyoppføring av 
gamme/fritidshytte, har Fylkesmannen vanskelig for å se hvordan man skal begrunne avslag 
på tilsvarende søknader i framtiden. Konsekvensen vil således kunne bli at man åpner for 
spredt og uplanlagt fritidsbebyggelse i utmarka. Utmarksområder vil kunne miste sin uberørte 
karakter, og man vil få en helt annen trafikk i områdene. Søknaden må av den grunn ses på 
som prinsipiell. 
 
Nasjonale mål for fritidsbebyggelse 
I blant annet St. meld. Nr. 21 (2004-2005) og veileder T-1450 til plan- og bygningsloven 
understrekes viktigheten av at etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom kommunens 
planarbeid og at utbygging ikke skjer i store sammenhengende områder uten større tekniske 
inngrep. De samme føringene fremgår også av Fylkesplan for Finnmark 2006-20091. 
 
I Fylkesplan for Finnmark heter i retningslinjer for naturvern: 
 

” - vi forventer: 
 
At kommunene sikrer inngrepsfrie naturområder i arealplaner, og følger dette opp i 
arealforvaltningen.” 

 
I retningslinjer for hyttebygging, anleggutbygging og masseuttak heter det: 
 

”- vi forventer: 
 
At kommunene planmessig legger til rette for å imøtekomme befolkningens ønske om 
hyttebygging. Bygging skal i hovedsak reguleres til hyttefelt, og i størst mulig grad 
legges til eksisterende infrastruktur.” 

 
1 Kapittel 4 i Fylkesplanen for Finnmark 2006-2009 (11) er forlenget i FT-sak 12. Kapittelet i planen 
gjelder inntil det foreligger en vedtatt regional plan for arealutvikling. 
 
Naturmangfoldloven 
I naturmangfoldlovens § 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 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. 
 
Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger etter 
lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. 
 
Biologisk mangfold 
Ut i fra kartet ligger det omsøkte tiltaket i tilknytning til våtmarksområdet Jeaggáš. I 
Fylkesmannens rapport nr. 3-1996 - Verneverdige myrer og våtmarker - er området er 
vurdert å være av nasjonal verdi.  
 
I følge Miljødirektoratets Naturbase har området noen større vann og et utall mindre 
myrdammer som gir myra et sterkt mosaikkpreg. Det er observert 43 forskjellige fuglearter i 
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området, hvorav 34 regnes som våtmarksarter.  Området var foreslått vernet i verneplan for 
myr og våtmark i Finnmark. Områdets verneverdi er hovedsakelig knyttet til myrtypene og 
myrvegetasjonen. 
 
Reindrift 
Det er sannsynlig at området i dag blir mest brukt til rekreasjon, fiske og fangst om 
sommeren og høsten. I denne perioden har det ingen stor negativ innvirkning på reindriften. 
En gamme kan medføre at bruken vil øke i omfang, og at det også blir større aktivitet på 
vårvinteren da reinen er spesielt sårbar.  
 
Vurdering 
Dette omhandler et område med få tekniske inngrep, som ligger langt fra vei, og i tilknytning 
til et område med høy verneverdi. En tillatelse til gamme- eller hyttebygging vil kunne få stor 
presedensvirkning. Tiltaket kommer etter Fylkesmannens vurdering i konflikt med regionale 
og nasjonale natur- og miljøverninteresser, og kan medføre økt belastning for reindriften i 
området. Fylkesmannen er på denne bakgrunn imot at det gis tillatelse i samsvar med 
søknaden. 
 
Vi ber kommunen benytte kommuneplanes arealdel som det styringsverktøyet den skal 
være, og ikke uthule planen med dispensasjoner. 
 
 
Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bente Christiansen 
Fylkesmiljøvernsjef 

 
Iris Hallen 
Seksjonsleder areal 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
Kopi til: 
Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø 
 
 



e
SÅMEDIGGI

SAMETINGET

Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 TANA

ÀSSEMEANNUDEADDJI /SAKSBEHANDLER MIN CUINAR REF. DIN CLIJIDERES REF. BEAIVI/DATO

Thor-Andreas Basso, +47 78 47 40 16 17/2757 - 2 2015/403 21.06.2017

thor-andreas.basso@samediggi.no Almmut go vålddåt oktavuoda/Oppgis ved henvendelse

Uttalelse vedrørende søknad om gjenoppføring av gamme ved
Gbfnr 10/1/35 ved Alloaivvit, Deanu gielda - Tana kommune

Sametinget viser til deres brev av 24.05.2017, vedlagt søknad fra Juhån Niillas, Ailin og Iriis

Wigelius.

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare

for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner.

Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden.

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/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.) § 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 fredet ifølge kml. § 4

annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, 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. Denne

oppregningen er heller på ingen måte uttømmende. 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. §§ 3 og 6.

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

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Andreas Stångberg Thor-Andreas Basso
Fågajodiheaddji /Fagleder råddeaddi/rådgiver

Dat reive lea elektrovnnaladdat dohkkehuvvon ja såddejuvvo vuolléidallaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Hovedmottaker:
Deanu gielda - Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA

•



Kopiija / Kopi til:
Finnmårkku fylkkagielda - Finnmark fylkeskommune Postboks 701 9815 VADSØ



Deanu gielda - Tana kommune
Rdhusveien 24, 9845 Tana

Telefon +47 464 00 200, Telefaks 78 92 53 09
E-post postmottak@tana.kommune.no

Ida Martine S. Nilsen

Konsulent
Dir.innvalg + 47 464 00 279
E-post ida.nilsen@tana.kommune.no

Web http://www.tana.kommune.no

Ber om at denne legges inn p sak 2015/403.
 
Fra: corgas oarje‐deatnu [mailto:orohat9@gmail.com] 
Sendt: lrdag 17. juni 2017 16:53
Til: Ida Nilsen <Ida.Nilsen@tana.kommune.no>
Emne: Re: Hring byggesak‐ sknad om gjenoppfring av gamme ved gbfnr. 10/1/35.
 
utskrift av styreprotokoll fra 17. juni 2017:
 
Sknad om gjenoppfring av gamme ved gbfnr 10/1/35
 
Styret i reinbeitedistrikt 9 har behandlet sknad i styremte 17.06.2017,
 
Omrdet gamme skes bygd i er i en sentral del av RBD 9 hstbeiteomrde. Skogs og myromrder er spesielt
viktige p hst/frjulsvinter da der er srlig nringsrike beiteplanter der, som er "vintergrnne". Omrdet er og
oppsamlingsomrde for rein bde fr samling av rein til reinskilling og fr flytting nordover p vren. Omrdet
har en srverdi som lite forstyrret av inngrep. Omrdet er i grenseomrde mellom d9 og d 13, og sledes kan
forstyrrelse fre til sammenblanding av rein.
 
RBD 9 har registrert at den evt tidligere gammen for lengst er nedfalt og sknaden dermed anses som nytt tiltak.
RBD 9 gr i mot omskte byggesak da det ikke er i forbindelse med stedbunden nring.
 
Enstemmig vedtatt
 
 
Nils Arvid Guttorm,leder
 
30. mai 2017 kl. 08:15 skrev Ida Nilsen <Ida.Nilsen@tana.kommune.no>:

Viser til vedlagte dokumenter.

Med hilsen

 
 

 
--

Dearvuodaiguin / Med hilsen
 

Corgas orohat 9 / Reinbeitedistrikt 9
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