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Behandling av klage i sak 40/2008 - Tillatelse til oppføring av naust ved 
Vuoksajávri - Tana kommune

Rådmannens innstilling

Tana kommune trekker tilbake vedtak gjort i møte den 21.8.2008 i sak 40/2008 som lød:
”Klagen fra Viktor Trosten tas til følge. Viktor Trosten gis tillatelse for oppføring av naust for 
oppbevaring av båt og utstyr ved Vuoksajávri på gnr/bnr 10/1.” 

Videre gjøres det et slikt vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 93 tiltak som krever søknad og tillatelse samt § 20-6 
virkninger av kommuneplanen avslås søknad om punktfeste på eiendommen (gnr/bnr) 10/1 ved 
Vuoksajávri. 

Begrunnelse:
Området er i kommuneplanens arealdel betegnet som landbruks- natur- og friluftsområde der det 
ikke tillates bygging eller fradeling med mindre det gjelder stedbunden næring. Tiltaket inngår 
ikke i stedbunden næring. Ut i fra innsendt dokumentasjon, ligger bygget mindre enn 50 m fra 
vassdraget Máskejohka. Kommuneplanens arealdel hjemler ikke for bygging innenfor 50 meter 
fra strandlinje. 



Alternativt vedtak:
Tana Kommune trekker tilbake vedtak gjort i møte den 21.8.2008 i sak 40/2008 som lød:
”Klagen fra Viktor Trosten tas til følge. Viktor Trosten gis tillatelse for oppføring av naust for 
oppbevaring av båt og utstyr ved Vuoksajávri på gnr/bnr 10/1.” 

Kommunen tar saken til dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven § 7, noe som 
medfører at saken må sendes på høring før en endelig avgjørelse kan fattes.

Begrunnelse:
Kommunen vil vurdere om det foreligger særlig begrunnelse som overgår de hensyn et evt. 
avslag er ment å verne. 

Bakgrunn for sak
Tana kommune har mottatt klage fra Fylkesmannen i Finnmark på vedtak om tillatelse til 
oppføring av naust ved Vuoksajávri.

1. Søknaden

Viktor Trosten sendte den 28.8.2006 inn søknad til Finnmarkseiendommen om punktfeste for 
båtnaust for vinterlagring av båt, garn, motorsag m.m. på Finnmarkseiendommens grunn gnr. 
10/1 ved Vuoksajávri. 

Finnmarkseiendommen sendte saken på høring til Maskevarre sauealslag, reinbeite distrikt 7, 
reinbeite distrikt 9, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark Fylkeskommune, Sametinget, Masjok 
bygdelag, Båteng- og omegn bygdelag, Holmesund- og Gardak bygdelag, Fanasgietti 
Badjosiidsiida – Båteng samealmenning og Tana jeger- og fiskeforening.

Fylkesmannen i Finnmark uttalte:
”Fylkesmannen går i mot at det gis dispensasjon til omsøkt tiltak. Omsøkt areal ligger i et 
inngrepsfritt område. En tillatelse tilbygging av omsøkt naust vil på sikt kunne føre til flere 
søknader om naust og lignende bygninger i utmark. All erfaring viser at slike bygg etter hvert 
utvikler seg til hytter. Spredt og planløs utbygging i området er uheldig og vil komme i konflikt 
med regionale og nasjonale natur-, frilufts- og miljøverninteresser. Området ligger også langt 
fra vei. Erfaringsvis kan omsøkt tiltak medføre søknader om motorferdsel til området.”
Finnmark fylkeskommune og Sametinget uttalte at de ikke kjenner til automatisk fredete 
kulturminner i området. De minnet også om meldeplikten dersom det skulle dukke opp 
kulturminner under arbeid i marken.

Badje Deanu Siida (Heretter kalt BDS) uttalte:
”Søker oppfyller kravene som Badje Deanu Siida har forestått for godkjenning av å oppføring 
av denne typen fjellbygg. BDS har vedtatt at søker skal få tillatelse til å sette opp båtnaust i 
omsøkte område. Følgende kriterier ligger til grunn:

• Naustet/goavdi torvlegges
• Naustet kan ikke selges eller leies ut til andre
• Naustet leietid skal være 25 år
• Naustet skal rives etter leietidens utløp, hvis andre i familien ikke har behov for det eller 

tar vare på det”



Kommunen har valgt å oppfatte uttalelsen slik at BDS ikke motsetter seg tiltaket, såfremt 
ovenfornevnte krav overholdes.

Den 16.4.2007 sendte Finnmarkseiendommen søknad om nausttomt til kommunen for 
behandling etter plan- og bygningsloven.

2. Planstatus
Det omsøkte punktfestet ligger ved Vuoksajávri. Området er i kommuneplanens arealdel 2002-
13 avsatt til landbruk-, natur og friluftsområde.

I kommuneplanens arealdel 2002-13 er det omsøkte området angitt som landbruk-, natur- og 
friluftsområde. I dette området tillates ikke bygging eller fradeling med mindre dette skjer i 
tilknytning til stedbunden næring. Begrepet stedbunden næring er knyttet til tiltak som det av 
hensyn til primærnæringens drift er nødvendig å plassere på det aktuelle stedet. For å være 
omfattet av begrepet stedbunden næring skal det være tale om reel inntektsgivende 
næringsvirksomhet av noe omfang. Øvrige aktiviteter som eksempelvis jakt, fiske, bærplukking 
og lignende som har preg av frilufts- eller fritidsaktivitet, eller som gjør et naturaltilskudd til 
egen husholdning, vil falle utenfor begrepet stedbunden næring. 

3. Lovgrunnlag
Søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven § 93.

5. Første gangs behandling
Kommunen avholdt ikke høringsrunde som følge av at Finnmarkseiendommen sendte saken til 
høring i tilknytning til deres behandling av saken.

I medhold av delegert myndighet fra kommunestyret, jf. delegasjonsreglementet av 28.6.2007
ble det den 6.5.2008 fattet følgende:

Vedtak
I henhold til og bygningslovens § 93 tiltak som krever søknad og tillatelse samt § 20-6 
virkninger av kommuneplanen avslås søknad om punktfeste på eiendommen (gnr/bnr) 10/1 ved 
Vuoksajávri. 

Begrunnelse:
Området er i kommuneplanens arealdel betegnet som landbruks- natur- og friluftsområde der det 
ikke tillates bygging eller fradeling med mindre det gjelder stedbunden næring. Tiltaket inngår 
ikke i stedbunden næring. Ut i fra innsendt dokumentasjon, samt tiltakets art har kommunen 
vurdert at tiltaket ligger innenfor 50 m fra vassdraget Máskejohka. Kommuneplanens arealdel 
hjemler ikke for bygging innenfor 50 meter fra strandlinje. Dette såfremt det ikke foreligger en 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan for området som tillater bygging nærmere.

6. Andre gangs behandling
Viktor Trosten påklagde vedtaket i brev av 20.5.2008. Vedtaket er påklagd innen klagefristen.

Klagens hovedpunkter er følgende:
- Søker nevner at han vil senke naustet en halv meter ned, slik at byggehøyden ikke blir 

mer 1,5 meter. Videre at naustet vil bli torvlagt, slik at det ikke blir synlig i terrenget. 
Søker sier også at han kan trekke naustet litt lenger vekk fra vannet slik at ferdsel i 
strandsonen ikke sjeneres.



- Søker hevder at han driver fiske i Vuoksajávri og vedhogst i samme området. Av den 
grunn har han behov for en plass å oppbevare båt og utstyr slik at de ikke tar skade over 
vinteren. 

- Co2 Gevinst: Søker har vedlagt en rapport han har utarbeidet for å vise at tradisjonell 
utmarkshøsting har en miljøgevinst i forhold til å kjøpe maten i butikken.

- Søker har vedlagt dokumentasjon på næringsinntekt fra utmarkshøsting.

7. Administrasjonens vurdering av klagen:

Landbruk-, natur og friluftsområde med større sammenhengende inngrepsfritt areal har strenge 
restriksjoner mot utbygging. 

I kommuneplanens arealdel er det slått fast at kommunen må unngå inngrep i områder som er 
tilnærmet fri for tyngre tekniske inngrep. Tana er en av de få kommunene som har store, 
sammenhengende områder med preg av urørthet, og har dermed et nasjonalt ansvar for å bevare 
disse områdene fri for inngrep. Selv om det ligger noen gammer i området vurderer kommunen 
likevel at det ikke foreligger noen tyngre tekniske inngrep. Dette som følge av at gammer er små 
og oppført av stedbundne materialer og materialer som ved forfall tilbakeføres til naturen.

Søker har sent inn dokumentasjon i form av utdrag fra selvangivelse 1995 og 1997 som grovt 
regnet utgjorde 22 % av inntekten i 1995 og 4 % av inntekten i 1997. Dokumentasjon av nyere 
dato foreligger ikke. Administrasjonen har vurdert at dokumentasjonen er for gammel til å være 
relevant for saken. Miljøverndepartementet presiserer i brev til Fylkesmannen den 9.10.1992 at 
aktiviteter i utmark som jakt, fiske, bærplukking, moseplukking og lignende og som har preg av 
frilufts- eller fritidsaktivitet, eller som for eksempel 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. Omfanget av 
utmarksnæring i dette tilfellet er ikke så stor at det betinger anlegg av naust.

Kommunen behandler saken i form av en vurdering i henhold til plan- og bygningsloven og 
kommuneplanens arealdel. Det er bra hvis et tiltak kan redusere forurensning, men det gir ikke 
grunnlag til å avvike fra planens bestemmelser.

Lovens likebehandlingsprinsipp:
Dersom det gis tillatelse til oppføring av det omsøkte naustet så vil det, som følge av lovens 
likebehandlingsprinsipp, åpne for flere av denne type bygg i utmark. Det vil være en uønsket 
utvikling da det bryter med viktige prinsipper i kommuneplanens arealdel og nasjonale mål. Det 
vises i denne sammenheng til vern av vassdragsbelte og bevaring av utmarksområder. Det er 
derfor uten betydning at søker anfører at han vil redusere takhøyden, trekke naustet lenger bort 
fra strandlinjen og torvlegge det.

Rådmannen anbefalte med bakgrunn i dette å opprettholde vedtak av 6.5.2008.

I møte av 21.8.2008 sak 40/2008 fattet fast utvalg for plansaker følgende

Vedtak
Klagen fra Viktor Trosten tas til følge. Viktor Trosten gis tillatelse for oppføring av naust for 
oppbevaring av båt og utstyr ved Vuoksajávri på gnr/bnr 10/1. 

Vilkår:
Det presiseres at tillatelsen gjelder for et bygg hvor funksjonen er oppbevaring av båt og utstyr. 
Bygget oppføres som anført av klager i brev av 20. mai 2008 mht høyde, plassering og 



nedsenking i terreng og skal ellers følge kommunenes retningslinjer for gammebygg i utmark. 
Bygget skal torvlegges. Naustet trekkes minimum 10 meter fra vannkanten.

Angående vedtaket er det verdt å merke seg at saken har endret seg til å bli spørsmål om 
tillatelse til å føre opp naust i stedet for et punktfeste for naust. Noe som skyldes at 
administrasjonens forslag til vedtak feilaktig ble lydende som en byggesak.

Forslaget lød: ” Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 j.fr. plan- og bygningsloven § 20-
6, opprettholdes vedtak av 7.5.2008, om avslag for oppføring av naust på eiendommen 10/1 ved 
Vuoksajávri.”

Administrasjonen anser at feilen ikke endrer på endelig utfall i saken da prinsippet for 
spørsmålet i begge tilfeller er om det kan tillates å bygge naust i omsøkt område.

7. Klagen
I brev av 3.10.2008 påklager Fylkesmannen i Finnmark vedtak i sak 40/2008 av 21.8.2008. I 
klagen ber Fylkesmannen at vedtaket omgjøres. Klagen er innkommet innen klagefristen.

Hovedpunkter i klagen:

a) Omsøkt areal ligger innenfor inngrepsfritt område og at det er et nasjonalt mål å bevare 
slike områder.

b) På sikt vil det kunne komme inn flere søknader om tilsvarende tiltak. En tillatelse vil 
kunne medføre en presedens for slike søknader. Erfaring viser at denne type bygg på sikt 
utvikler seg til å bli hytter.

c) Omsøkt område ligger langt fra vei og ca. 200 meter fra et kjørespor. Kjøresporet er ikke 
er åpnet for fri ferdsel. Erfaring tilsier at det vanligvis etableres avstikkere fra etablerte 
kjørespor.

d) Spredt og planløs utbygging er uheldig og vil komme i konflikt med regionale og 
nasjonale natur-, frilufts og miljøverninteresser. Ubygging av områder som ikke er avsatt 
til formålet vil på sikt kunne bli omfattende, noe som vil kunne virke privatiserende og 
dermed redusere allmennhetens tilgjengelighet for utmarksområder.

e) Vedtaket anses ugyldig som følge av at tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanens 
arealdel. For å kunne gi tillatelse til omsøkt tiltak må saken behandles etter plan- og 
bygningslovens § 7. Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort i denne sak.

Administrasjonens vurdering av klagens momenter
aa) I kommuneplanens arealdel 2002-13 er det opplistet en del områder hvor det er viktig å 

ivareta natur som har preg av urørthet eller har spesielt verdifulle naturtyper. I områdene 
er verken ytterligere bygging, motorisert ferdsel med scooter eller firehjuling eller 
tilrettelegging for fotturister tillat. Masjok vassdraget er opplistet som ett av disse 
områdene.

bb) Tillatelse vil sannsynlig skape presedens for kommunens behandling av tilsvarende 
søknader i fremtiden. Tillatelsen vil kunne medføre at flere ser mulighet til å få et 
tilsvarende bygg i utmark og at kommunen føler seg forpliktet til å gi tillatelse ut fra 
hensynet til likebehandling.



cc) Søknad anses for å være av slik art at naustet vil kunne redusere behovet for motorisert 
ferdsel i utmark som følge av at utstyr som båt, båtmotor garn og motorsag kan 
oppbevares i naustet.

dd) Klagens anførsel om spredt og planløs utbygging er i tråd med det kommunen har nedfelt 
i kommuneplanens arealdel angående naturområder.

ee) Tiltaket er ikke behandlet som dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Dersom 
kommunen vil vurdere om det foreligger særlig begrunnelse som overgår de hensyn et 
avslag er ment å verne må saken sendes på høring før saken tas til behandling. 

Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at klage tas til følge.













































Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 10/1

Arkivsaksnr: 2008/779-2

Saksbehandler: Jan-Inge Johansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Delegert utvalg for byggesaker 1/2008

Viktor Trosten - Behandling av søknad om punktfeste på eiendommen 
(gnr/bnr) 10/1 Vuoksajavri

Rådmannens innstilling

I medhold av delegert myndighet fra kommunestyret, jf. delegasjonsreglementet av 28.6.2007, 
er det i dag fattet følgende vedtak:
I henhold til og bygningslovens § 93 tiltak som krever søknad og tillatelse samt § 20-6 
virkninger av kommuneplanen avslås søknad om punktfeste på eiendommen (gnr/bnr) 10/1 ved 
Vuoksajávri. 

Begrunnelse:
Området er i kommuneplanens arealdel betegnet som landbruks- natur- og friluftsområde der det 
ikke tillates bygging eller fradeling med mindre det gjelder stedbunden næring. Tiltaket inngår 
ikke i stedbunden næring. Ut i fra innsendt dokumentasjon, samt tiltakets art har kommunen 
vurdert at tiltaket ligger innenfor 50 m fra vassdraget Máskejohka. Kommuneplanens arealdel 
hjemler heller ikke for bygging innenfor 50 meter fra strandlinje. Dette såfremt det ikke 
foreligger en reguleringsplan eller bebyggelsesplan for området som tillater bygging nærmere.

Saksopplysninger

Det vises til Viktor Trosten sin søknad om punktfeste ved Vuoksajávri (gnr/bnr) 10/1 i Tana 
kommune.



Vurdering

Gjeldende plangrunnlag:

Omsøkt område er betegnet som landbruks- natur- og friluftsområde i kommuneplanens 
arealdel.

Uttalelser fra annen myndighet:

Fylkesmannen i Finnmark:
Fylkesmannen går i mot at det gis dispensasjon til omsøkt tiltak. Omsøkt areal ligger i 
inngrepsfritt område. En tillatelse til bygging av omsøkt naust vil på sikt kunne føre til flere 
søknader om naust og liknende bygninger i utmark. All erfaring viser at slike bygg etter hvert 
utvikler seg til hytter. Spredt og planløs utbygging er uheldig og vil komme i konflikt med 
regionale og nasjonale natur-, frilufts og miljøverninteresser. Området ligger langt fra vei. 
Erfaringsvis kan omsøkt tiltak medføre søknader om motorferdsel til området.

Finnmark fylkeskommune:
Kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i området, men dersom det under arbeid skulle 
fremkomme spor fra eldre tid må arbeidet stanses omgående og melding må sendes areal- og 
kulturvernavdelinga j.fr. lov om kulturminner av 1978, § 8.

Sametinget:
Har en samsvarende høringsuttalelse som Finnmark fylkeskommune.

Dispensasjoner:

Tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel og er avhengig av dispensasjon for å kunne 
tillates.

For søknad om dispensasjon i medhold av § 7 skrives følgende:
Plan- og bygningslovens § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlige grunner” skal være oppfylt, 
må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier tyngre 
enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står imidlertid fritt til å vurdere om 
dispensasjon ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Kommunen har vurdert at søknad ikke er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
fordi området er betegnet som Landbruk- natur- og friluftsområde der det ikke tillates bygging 
eller fradeling. Videre er bygget ikke i tråd med kommuneplanens arealdels planbestemmelser 
for bygging langs vassdrag. Det refereres her til planens § 2 punkt 6 bokstav b. I de øvrige 
vassdragene I kommunen inntil 50 meter fra strandlinjen målt I horisontalplanet ved 
gjennomsnittlig flomvannstand, kan tiltak som nevnt i denne lovs §§ 81, 86a, 86bog 93 ikke 
finne sted før området inngår i reguleringsplan eller bebyggelsesplan., j.fr. plan- og 
bygningslovens § 20-4 2.ledd bokstav a.



Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 78 92 53 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Finnmarkseiendommen
Postboks 133
9811  Vadsø

Att. Per Stene

Melding om vedtak

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2008/779 Jan-Inge Johansen, tlf.: 07.05.2008

Viktor Trosten - Behandling av søknad om punktfeste på eiendommen (gnr/bnr) 10/1
Vuoksajávri

Viser til søknad fra Viktor Trosten om etablering av punktfeste på eiendommen (gnr/bnr) 10/1 
ved Vuoksajávri. Vedlagt følger vedtak i saken.

Klageadgang:

Dette samtykke er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages 
av tiltakshaver, naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker. En slik 
klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap 
som tiltakshaver eller andre måtte lide ved en slik omgjøring.

Med hilsen

Svein Ottar Helander
Utviklingsleder

Jan-Inge Johansen
Avd. ingeniør

Kopi til:
Viktor Trosten Arbanatjohka 9845 Tana
Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statens hus 9815 Vadsø
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 10/1

Arkivsaksnr: 2008/779-2

Saksbehandler:  Jan-Inge Johansen

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Delegert utvalg for byggesaker 1/2008

Viktor Trosten - Behandling av søknad om punktfeste på eiendommen 
(gnr/bnr) 10/1 Vuoksajávri

Vedtak:

I medhold av delegert myndighet fra kommunestyret, jf. delegasjonsreglementet av 28.6.2007, er 
det i dag fattet følgende vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 93 tiltak som krever søknad og tillatelse samt § 20-6 
virkninger av kommuneplanen avslås søknad om punktfeste på eiendommen (gnr/bnr) 10/1 ved 
Vuoksajávri. 

Begrunnelse:
Området er i kommuneplanens arealdel betegnet som landbruks- natur- og friluftsområde der det 
ikke tillates bygging eller fradeling med mindre det gjelder stedbunden næring. Tiltaket inngår 
ikke i stedbunden næring. Kommuneplanens arealdel hjemler heller ikke for bygging innenfor 50 
meter fra strandlinje. Dette såfremt det ikke foreligger en reguleringsplan eller bebyggelsesplan 
for området som tillater bygging nærmere.
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Saksopplysninger

Det vises til Viktor Trosten sin søknad om punktfeste ved Vuoksajávri (gnr/bnr) 10/1 i Tana 
kommune.

Vurdering

Gjeldende plangrunnlag:

Omsøkt område er betegnet som landbruks- natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel.

Uttalelser fra annen myndighet:

Fylkesmannen i Finnmark:
Fylkesmannen går i mot at det gis dispensasjon til omsøkt tiltak. Omsøkt areal ligger i 
inngrepsfritt område. En tillatelse til bygging av omsøkt naust vil på sikt kunne føre til flere 
søknader om naust og liknende bygninger i utmark. All erfaring viser at slike bygg etter hvert 
utvikler seg til hytter. Spredt og planløs utbygging er uheldig og vil komme i konflikt med 
regionale og nasjonale natur-, frilufts og miljøverninteresser. Området ligger langt fra vei. 
Erfaringsvis kan omsøkt tiltak medføre søknader om motorferdsel til området.

Finnmark fylkeskommune:
Kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i området, men dersom det under arbeid skulle 
fremkomme spor fra eldre tid må arbeidet stanses omgående og melding må sendes areal- og 
kulturvernavdelinga j.fr. lov om kulturminner av 1978, § 8.

Sametinget:
Har en samsvarende høringsuttalelse som Finnmark fylkeskommune.

Dispensasjoner:

Tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel og er avhengig av dispensasjon for å kunne tillates.

For søknad om dispensasjon i medhold av § 7 skrives følgende:
Plan- og bygningslovens § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlige grunner” skal være oppfylt, må 
det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier tyngre enn 
de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står imidlertid fritt til å vurdere om 
dispensasjon ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner.
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Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:

Kommunen har vurdert at søknad ikke er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 
fordi området er betegnet som Landbruk- natur- og friluftsområde der det ikke tillates bygging 
eller fradeling. Videre er bygget ikke i tråd med kommuneplanens arealdels planbestemmelser 
for bygging langs vassdrag. Det refereres her til planens § 2 punkt 6 bokstav b. I de øvrige 
vassdragene I kommunen inntil 50 meter fra strandlinjen målt I horisontalplanet ved 
gjennomsnittlig flomvannstand, kan tiltak som nevnt i denne lovs §§ 81, 86a, 86bog 93 ikke finne 
sted før området inngår i reguleringsplan eller bebyggelsesplan., j.fr. plan- og bygningslovens § 
20-4 2.ledd bokstav a.



r Trosten
Arbanakjohka-Holmesund
9845 Deanu-Tana

Deanu Gielda - Tana kommune
Rådhuset
9845 Deatnu-Tana

Klage på enkeltvedtaksak nr 2008/779

MOTTATT

2 2 MAI 2008

Deatnu 20/5-2008

Klagen gjelder avslag på oppsett av naust forbåt i Vuoksåjåvri. Avslaget er foretattav administrasjonen
etter delegert myndighet fra kommunestyret.

Bakgrunn for søknaden
Jeg driver fiske på Vuoksåjavri området og i samme området har jeg vedteig. Naustet som er søkt er av
beskjeden størrelse på ca 3m i bedden og ca 4m i lengden. Høyden bli ca 1.5m over bakkenivå siden den skal
senkes ned med ca 0.5m. Dette er gjort for å lette torvleggingen av naustet. Naustet skal torvlegges helt slik at
det ikke er synlig i terrenget og ett naust tilpasset i terrenget og kledd i torv er bør ikke være til sjenanse for
noen, høyden innvendig er satt til 1.8 ved veggen. Naustet kan trekkes noe inn fra vannet slik at en eventuell
ferdsel ved vannet ikke sjeneres.

Info om omsekt området og andre opplysninger
Området hvor jeg har min båt ved Vuoksåjåvri er ett hvitfisk området. Vuoksåjåvri betyr også fjell abbor vann.
I vannet finnes kun hvitfisk så som harr, sik, fjellabbor, lake og gjedde i store mengder. Det er særlig sik og
harr som undertegnede primært fisker og folk fra våres områder har i generasjoner fisket sik og harr i dette
vannet, det viser også spor etter alle de gammene i området. Området er lite attraktiv for andre fiskere pga at det
er ett hvitfisk området.
I samme området har jeg også vedteig. Hvis det er ønskelig for kommunen så kan jo naustet trekkes litt inn fra
vannet slik at blir enda mindre synlig og en eventuell ferdsel langs vannet ikke hindres.
For å ta vare på båten, garn og vedhogst utstyr så har jeg et behov for ett naust i området. Det er store mengder
snø om vinteren i dette området så en båt som ligger ute er det store sjanser blir ødelagt relativt fort.

CO2 gevinst ved høsting av naturressurser i våres nærmiljø.
Jeg vedlegger for første gang min tidligere beregning om miljøgevinst ved høsting av naturressurser i vår eget
nærmiljø, rapporten er i sin helhet vedlagt. Dette er gjort for å øke forståelsen hvor viktig høsting av
naturressurser i nærmiljøet er for miljø regnskapet i kommunen. Det er stor miljøgevinst ved utmarks høsting
av naturen i kommunen. Hvis kommunen tilrettelegger for lokalt utmarks høsting kan man oppnå reduksjon av
Co2 utslipp i kommunen opp mot 7%.

Offentlig høring og uttalelser
Reinbeitedistrikt 7/8 har ingen innvendinger til tiltaket og heller ikke reinbeitedistrikt 9 har innvendinger til
tiltaket.
Det er kommet to uttalelser til søknaden.



Fylkesmannen er som vanlig negativ og med standard begrunnelse om at dette er ett inngrepsfri området. Til
dette er å si at området har vært og fortsatt er i bruk av lokalbefolkningen og det har vært flere gammer og en
naust somtilhørte min Bestefar. (Død i 1958). Under "storbrannene" i 1960 årene så ble de fleste av gammene
brent og også naustet til min bestefar ble brent og kun 3 gammer står i dag. Fylkesmannens kjennskap til
området må være begrenset siden det påstås at dette er inngrepsfrie områder. Det går forøvrig traktor spor
gjennom området og er opprinnelig ett heste spor og fra eldre dager så ble okse brukt til trekk dyr i dette
området. Det er ett unikt utmarkskultur som vi prøver å videreføre og tiltaket forsterker den tradisjonelle bruken
av området.
Uttalelse Ø BadjeDeanuSiida-ØvreTanaSiida bekrefter våres tradisjonelle bruken av området og har ikke noen
innvendinger til oppsett av naustet. Foreningen anbefaler at naustet torvlegges i sin helhet.

Klage til "Det faste planutvalget" (formannskapet i kommunen)
Jeg ber "Det faste planutvalget" vurdere saken og mitt ønske er at utvalget ser verdien av å videre føre
kommunens unike utmarkskultur og tiltaket er helt i tråd med finnmarks lovens formålsparagraf. Uten et naust
til båt/garn og vedteig utstyr så er det ikke mulighet til å videreføre denne kulturen. Det er ikke mulig å frakte
all utstyr til fiske og vedteig. Da må en gå over til å bruke tradisjonell traktor og tilhenger til formålet, hvis man
ikke kan lagre utstyr i området. Tiltaket er beskjedent og vil ikke kunne sees noe særlig i terrenget, siden'den er
ca 3m*4m og høyde over bakken på ca 1.5m. I tillegg skal naustet torvlegges.
Tiltaket er også en videreføring av eksisterende bruk av området.
Undertegnede har vedlagt inntekter fra utmarka som er vedlagt søknaden og vedlegger flere utskrifter fra
ligningen hvor inntektene er dokumentert fra 1995 og 1997.
11995 utgjorde inntekter fra utmarka 22,1% av total nettoinntekter i ligningsåret 1995, selv om inntekter fra
utmarka ikke er hovedinntekts kilden så utgjør det noen år vesentlig del av inntekten. Jeg driver privat nærings
virksomhet og i noen år når det er lite inntekter fra privat næringsvirksomhet så betyr inntekter fra utmarka en
god del for meg, og som også gjenspeiles i ligningen.

Arbanakjohka/Holmesund 20/5-2008

Viktor Trosten

Vedlegg: - CO2 regnskap ved høsting av naturressurser i nærmiljøet.
- Dokumenterte inntekter fra utmarka
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CO2 Regnskap ved utmarkshøsting i
Deanu Gielda - Tana Kommune

Beregningen er foretatt av rådgivende ingeniør firma Davvi Consult AS



Gjennomsnitts verdier for Deanu Gielda -Tana . Besparelser C02 ved lokal utmarkshøsting.

02 utslipp kommunen Antall Innb C02 pr innb kg C02 Kg i åre

ana kommune 3000 4000 12 000 000

Utmarks produkter og C02 i kommunen CO kg Mindre C02

Elgjakt Mindre C02 iforhold til oksekjøtt 747 829 6,23 %

Hustander kg/kustand C02 pr/kg Utslipp utmark Utsup butiikk Mindre C02

Bær multebær,andre bær ) 200 150 0,40 11 915 82 610 0,59%

Fjellfisk 200 50 1,19 11 915 50000 0,32%

Mindre C02 ved multebærlandre bær og fjelivannsfsk i kommunen 23 829 132 610 0,91 %

Samlet reduksjon av C02 i kommunen ved Elgkjøtt ,Fisk og multebær. 7,14 %

esparelse iforhold til butikk kjøpt

Besparelse iforhold til butikk kjøpt

Besparelse iforhold til butikk kjøpt

indre utslipp iforhold til butikkkjøpt rna

Husstandsberegningav mindre C02 ved plukking av bær og fjellvannsfisk iforhold til kjøpt mat i butikken

1 Familie og mindre C02ved tradisjonell utmarksbruk 544 kg C02
Hvis fylkesmannen opphever 10 dispenasjoner i tana påføres naturen 5 439 kg C02



Tradisjonell utmarksbruk i Tana og C02 Regnskap: Elgjakt ,Fiske,bærplukking og C02 reduksjoner i kommunen

Gjennomsnitt verdier : Antatte gjennomsnitts verdier for å finne ut C02 ved lokal utmarkshøsting

Nøkkeltall Tana Tall
Bilkjørin g
Bilkjørin g på veien . Forbruk pr mil Lan gkjørin g 0,8 Liter /mtl 0,7

C02 utslipp i kg pr liter bensin 2 ,32 Kg C02/liter 2,32

C02 utsli pp i kg pr liter diesel 2,66 Kg C02/liter 2,66

Elgjakt
Innenbygds lag % 60% Tana tall

Avstand fra Hovedleiren til fellin gsplassen 0 , 1 mit 0,1

Avstand fra hovedveien til jaktleiren i el 'aktfeltet 0,4 mil 0,4

Avstand fra hovedveien til hentin g av felt el g 0,4 mil 0,4

Elg gjennomsnittsvekt 145 kg 145

Oksekjøtt C02 verdi kjøpt i butikk 22 ,3 C02/kg 22,3

Antall ' aktla smedtemmer i el gjaktla get. 5 personer 5

Avstand fra hjem til o sti nin s lass for jaktla get ved hovedveien 2 mil 2

Avstand til veiin g av el gen 2 mil 2
Avstand til el g prøve sk ytebane 2,5 mil 2,5

Antall el g skutt 6 elg 6

Antall turer til fra jaktfeltet. Hjemturer fra jaktfeltet inkludert 8 turer 8

Antall dis pensas joner for jaktl aget 5 turer 5

Antall e lg kvoter hele Tana 240 elg 240

Utenbygdslag % 40 % Standard
Avstand fra Hovedleiren til fellin gs plassen 0,1 mil 0,1

Avstand fra hovedveien til jaktleiren i el 'aktfeltet 0,4 mil 0,4
Avstand fra hovedveien til hentin g av felt el g 0,4 mil 0,4

Elg gjennomsnittsvekt 145 kg 145

Oksekjøtt C02 verdi kjøpt i butikk 22,3 C021k 22,3

Antall jaktla gsmedlemmer i el gjaktla get. 5 personer 5
Avstand fra hjem til o sti nin s lass for jaktla get ved hovedveien 15 mil 15

Avstand til veiin g av el gen 2 mil 2
Avstand til el g prøve sk ytebane 2,5 mil 2,5

Antall el g skutt 6 elg 6

Antall turer til fra jaktfeltet . Hjemturer fra jaktfeltet inkludert 2 turer 2
Antall dis pensas joner for jaktl aget 5 turer 5

Antall el g kvoter hele Tana 240 elg 240



ATV/4-h'ulin C02 -Regnskap
ATV/4-hjulin g Antall år i bruk 12 år 12
AN/4-hjutin C02 utsli pp ved å produsere den. (7000 k CO2 for en bil) 1400 C02/kg 1400

ATV/4-hjuling: Forbruk p r mil på fjellet 4-Takter 1 ,5 Liter/Mil 1,5
AN i % hvor mye den brukes til kun utmarksbruk iforhold til andre næme er, jordb, saue , reind o g 70 ,0 % % 70 %

Jakt hundbe nin
Antall dager forin g iforbindelse med el gjakten 365 dager 365
C02 innhold i hundeforet 0,8 C021k 0,8
Kg mat til hunden pr dag 0,5 kg 0,5

Utmarkstur bæ rplukkin g felivannsfisk Gj
Fra hjem till o ppsti gnin g dis pløype antall mil 0,31 mil 0,31
Fra hovedveien til utmarkshøste plassen 0,97 mil 0,97
Multebær antall kilo familie 150 kg 150
Fjelivannsfisk antall kilo familie 50 kg 50
Antall utmarksturer på fjellet for å hente bær o g fisk 3 turer 3
Antall husstander henter utmarks produkter i kommunen 200 familier 200

Bærbere gnin g C02
Antall ganger i uka 2 ganger 2
Antall uker i året 52 uker 52
Drivstoff liter/mil korte avstander 1 I/mil 1
Antall mil til butikk (gjennomsnitt i Tana) 1,4 mil 1,4
Kilo pålegg pr tur 1 ,5 Kg/tur 1,5
Andel i % bær av på legg 20 % % bær av pål 20 %

Overskuddsbær fra fjellet til andre formål
Bær la get til andre former for mat 20 kg 20
Bær g itt til venner bekjente 40 kg 40

Salg av resterende Antall kilo 58,8
Avstand til sa stedet (gjennomsnitt i tana ) 1 ,7 mil 1,7
Drivstoff Ilmil 1 Ilmil 1

Trailerlast fra Oslo til Tana
Bær levert i Oslo fra Faktaark 0,300 k 9C02 0,300
Forbruk pr mil fullastet 4,5 literimil 4,5
Antall k g trans porttert 25 000 kg 25000
Lengde til Oslo 180 mil 180
Trailer Retur til Oslo
Returlast % fullastet . 50 % % returlast 50 %



Forbruk pr mil halvfull (3,8 (/mil ved tom kjøring) I 4,15 liter /mil 4,15 J

Elgjakta i Deanu Gielda - Tana kommune
Innenbygds lag:

40 Jaktfelt totalt i kor

C02 utslipp for ett innenbygds jaktlag i Deanu Gielda -Tana kommune pr jaktlag 641 60 % Prosent stjernefel
C02 utslipp fra innenbygds jaktlag i Deanu Gielda -Tana kommune totalt 15 384 24 Antall Stjernefelt
Innenbygds lag: C02 utslipp pr kilo elgkjøtt felt i Deanu Gielda

Utenbygds lag:

0,74

C02 utslipp for ett utenbygds jaktlag i Deanu Gielda -Tana kommune 802 40 % Prosent stjernefel
C02 utslipp fra utebygds jaktlag i Deanu Gielda -Tana kommune totalt 12 826 16 Antall Stjernefelt
Utenbygds lag: C02 utslipp pr kilo elgkjøtt felt i Deanu Gielda 0,92

Totale utslipp fra innenbygds og utenbygdslag 28 211
C02 utslipp pr kg elgkjøtt i kommunen 0,81

Sammenligning med butikkkjøpt oksekjøtt Felt elg kg C02 Kg C02
Oksekjøtt omgjort til antall felt elg med oksekjøtt C02 pr kilo 34 800 22,3 776 040
Elgjaktet kjøtt C02 utslipp totalt 34 800 0, 81 28 211
Mindre C02 utslipp ved elgjaktet kjøtt !forhold til butikk kjøpt oksekjøtt 747 829

(forhold til oksekjøtt i butikk er besparelse av C02 utslipp . (oksekjøtt har 22 ,3 kg C02 pr kilo) 27,51 ganger mindre C02 ved elgjaktet kj



Detaljert beregning elg
Innenb ds jaktla g
Hentin g skutt el g bearbeidin g av denne C02 uslipp i kg

Streknin g kjørt Ant elg skutt Lengde i mil(tudretur liter/mil Liter pr liter drivstoff kg CO2
Fra hovedleiren til skutt elg og retur hovedleiren 6 0,2 1, 5 1,8 2,66 4,8

Henting av skutt elg (5 skutte elg) 6 0 ,8 1,5 7,2 2,32 16,7

Kjøring på veg til veiing , fra oppstigningspla: 6 4 0,8 19,2 2,66 51,1

Kjøring på veg fra veiing til l ag ring 6 4 0,8 19 ,2 2,66 51,1

Kjøring til og fra oppstigningsplass for jaktfeltet . Medberegnet turer hjem i løpet av jakta antall hjemturer er be net til 8,0 turer

Avstand til j aktfeltet fra h jemmet er be regnet til 2 mil mil C02 uslipp i kg Antall Antall

Strekning kjørt Ant turer/el Lengde i mil(turiretu liter/mil Liter pr liter drivstoff Jaktlags medlemmer i bilen kg CO2

Kjøring fra hjemmet til oppstigningsplass jaF 8 2 0 ,8 12,8 2,66 5 2 85,1

5 turer til leiren og retur . "Disper" 5 0,8 1,5 6 2,32 13,9

Kjøring fra jaktfelt til hjem 8 2 0,8 12,8 2,66 5 2 85,1

Obli gatorisk o ppskytin g før jaktstart . 2 moner i bilen (dette er vanli g, noen har 314 stk i bilen)
Strekning kjørt Ant turer Lengde i mil(turiretur liter/mil Liter pr liter drivstoff i jaktla get hver bil kg CO2

Kjøring på hovedveg til skytebane 1 gang 1 5 0 ,8 4 2,66 5 2 26,6

Kjøring på hovedveg til skytebane 2 gang 1 5 0 ,8 4 2,66 5 2 26,6

Firhjulin g-ATV regnska p: Utmarksbruk l bruk i ut-

Firhjuling regnskap : Ca 5 ganger mindre ennhil Totalt CO2 Antall år Antall elgkjøtt kg Antall baer kg Antall fisk kg Antall kg CO2 pr kg marks bruk

For å produsere bil går det 7000 k g C02 å lage i bruk kjørt ned pr år kjørt ned pr år kjørt ned pr år ørt ned pr år pr å % sats ca 70

Firhjuling ca 220 kg 1400 12 290 150 50 490,0 0,24 0,17

Tilhenger 125 kg 795 15 290 150 50 490,0 0,11 0,08

CO2 fordelt CO2 pr kg CO2 pr kg CO2 pr kg
elgkjøtt Multebær Fjellfisk

ATV 0,099 0,051 0,017
Tilhenger 0,045 0,023 0,008 CO2 pr kg Antall elgkjøtt kg Antall kg C02

elgkjøtt kjørt ned pr år AN-regnskap

EI kjøtt CO2 utslipp ATV 0,099 870,000 85,8
Elgkjøtt CO2 utslipp Tilheng_ 0,045 870,000 39,0

Produserin g av biUhen er og fo elin g av C02 pr km og mil
Produksjon bil 7000 kgCo2 Totalt CO2 Antall år Antall kjørte C02 pr C02

Produksjon av biltilhenger 700 kgCo2 å lage i bruk km i året km pr mil

C02 fra bil og henger produksjon 7700 12 30 000 0,021 0,214

Kjøring med bil Antall mil CO2 r/mil CO2 Antall
jaktiagsmedl

Antall i
Skutt elg
Kjøring på veg til veiing , fra oppstigningspla 4 0,214 0,856

r bil
Sum CO2

rod bil/henger
0,9



Kjøring på veg fra veiing til lagring 4 0,214 0,856 0,9

Kjøring til og fra oppstillingsplass
Kjøring fra hjemmet til oppstignings 2 0,214 0,428 5 2 1,1

Kjøring fra jaktfelt til hjem 2 0,214 0,428 5 2 1,1

Oppskyting
Kjøring på hovedveg til skytebane 1 gang 5 0 ,214 1,069 5 2 2,7

Kjøring på hovedveg til skytebane 2 gang 5 0,214 1,069 5 2 2,7

Sum C02 fra produksjon av BIOHENGER og elgjakta

Jakthund og C02

Jakthund Beregning av C02 utslipp.

9,197

Antall dager
foring iforb Kilo mat pr Kilo C02 Hundemat i
med jakta dag pr kg /mat kg pr år C02 i året
365 0 ,5 0,8 182 ,5 146,000

Innenbygdslag
Totalt C02 utslipp under elgjakta i Deanu Gielda -Tana kommune 641,02
C02 utslipp pr kilo elgkjøtt felt i Deanu Gielda 0,74
(forhold til oksekjøtt i butikk er besparelse av C02 utslipp. (oksekjøtt har 22,3 kg C02 pr kilo) 30,27



Utenb ygds
Detaljert bere gnin g el
Hentin g skutt el g bearbeidin g av denne C02 uslipp i kg
Streknin g kjørt Ant elg skutt Lengde i mii(tudretu liter/mil Liter pr liter drivstoff k CO2

Fra hovedleiren til skutt elg og retur hovedleiren 6 0,2 0 , 8 0,96 2,66 2,6

Henting av skutt elg (5 skutte elg) 6 0,8 1,5 7,2 2,32 16,7

Kjøring på veg til veiing , fra oppstigningspla : 6 4 0,8 19 ,2 2,66 51,1

Nørin g på veg fra veiin g tilla gri ng 6 4 0,8 19,2 2,66 51,1

Kjøring til og fra oppstigningsplass for jaktfeltet . Medberegnet turer hjem i løpet av jakta og antall hjemturer er beregnet til 2,0 turer

Avstand til jaktfeltet fra h jemmet er be net til 15 mil C02 uslipp i kg Antall Antall

Strekning kjørt Ant turer Lengde i mil(tur /ret liter/mil Liter pr liter drivstoff Jaktlags medlemmer i bilen k CO2

Kjøring fra hjemmet til oppstigningsplass fal, 2 15 0,8 24 2,66 5 2 159,6

5 turer til leiren og retur . "bisper " 5 0,8 1 ,5 6 2,32 13,9

Kjøring fra jaktfelt til hjem 2 15 0,8 24 2,66 5 2 159,6

Obli gatorisk o ppskytin g før jaktstart . 2 personer i bilen (dette er vanli g, noen har 314 stk i bilen )
Strekning kjørt Ant turer Lengde i mil(tur/retur liter/mil Liter pr Iker drivstoff i jaktla get hver bil kg CO2

Kjøring på hovedveg til skytebane 1 gang 1 5 0 ,8 4 2,66 5 2 26,6

Kjøring på hovedveg til skytebane 2 gang 1 5 0,8 4 2,66 5 2 26,6

Firhjulin g-ATV renska : Utmarksbruk l bruk i ut-

Firhjuling regnskap : Ca 5 ganger mindre ennbil Totalt CO2 Antall å r Antall elgkjøttkg Antall barar kg Antall fisk kg Antall kg CO2 pr kg marks bruk

For å produsere bil går det 7000 k g C02 å lage i bruk kjørt ned pr år kjørt ned pr år kjørt ned pr år kjørt ned pr år pr år % sats ca 70

Firhjuling ca 220 kg 1400 12 290 150 50 490,0 0,24 0,17

Tilhenger 125 kg 795 15 290 150 50 490,0 0,11 0,08

CO2 fordelt CO2 pr kg CO2 pr kg CO2 pr kg
elgkjøtt Multebær Fjellfisk

AN 0,099 0,051 0,017
Tilhenger 0,045 0,023 0,008 CO2 pr kg Antall elgkjøtt kg Antall k g C02

elgkjøtt kjørt ned pr år ATV-regnskap

EI kjøtt CO2 utslipp AN 0,099 870 ,000 85,8
Elgkjøtt CO2 utslipp Tilhengi . 0,045 870,000 39,0

Produsering av ballhenger og fordelingav CO2 pr km09 mil
C02
pr mil

Produksjon bil 7000 kgCo2 Totalt CO2 Antall år Antall kjørte C02 pr

Produksjon av biltilhenger 700 kgCo2 å lage i bruk km i året km

C02 fra bil og henger produksjon 7700 12 30 000 0,021 0,214

Kjøring med bil Antall mil CO2 pr/mil CO2 Antall Antall i Sum CO2
Skutt elg jaktlagsmedl pr bil prod bil/henger

Kjøring på veg til veiing , fra oppstigningspla: 4 0,214 0,856 0,9



Nøring på veg fra veiing til lagring
Kjørin g til oq fra oppstillingsplass

Kjøring fra hjemmet til oppstignings
Kjøring fra jaktfelt til hjem
Oppskyting
Kjøring på hovedveg til skytebane 1 gang
Kjøring på hovedveg til skytebane 2 gang

4

15
15

5
5

0,214

0,214
0,214

0 ,214
0,214

0,856

3,208
3,208

1,069
1,069

5
5

5
5

2
2

2
2

0,9

d,u
8,0

2,7
2,7

Sum CO2 fra produksjon av BILHENGER og elgjakta 23,100

Jakthund og C02

Jakthund Beregning av CO2 utslipp.

Antall dager
foring iforb Kilo mat pr Kilo CO2 Hundemat i
med jakta dag pr kg/mat kg pr år CO2 i året
365 0,5 0,8 182 ,5 146,000

Utenbygdslag
Totalt CO2 utslipp under elgjakta i Deanu Gielda -Tanakommune 801,65
CO2 utslipp pr kilo elgkjøtt felt i Deanu Gielda 0,92
(forhold til oksekjøtt i butikk er besparelse av CO2 utslipp. (oksekjøtt har 22,3 kg CO2 pr kilo) 24,20

Beregning av hvor mange turer jaktlaget måtte ha kjørt til og fra leiren før elgkjøtt C02 utslipp hadde

vært like mye som for oksekjøtt i butikk (obs pr i dag gis det dispensajoner til 5 turer pr elgjaktlag) 4500 turer frem og tilbake til leiren

En annen lammeligningviser hvormange ganger mere eigjaktlageneskulle ha kjørt til og fra leiren for å nå

samme C02 verdier som oksekjøtt kjøpt i butikk (obs det gis disp til 5 turer opp og ned fra leiren) 900 ganger mer enn pr i dag



Bær og Fiske bærtur i Tana: Forutsetninger er at det er 9,7 km tilfiskevann og bærmyr

Beregningenav C02 utslippfra utmarksmat sammenlignet med fisk og bær i butikk

Beregning butikkbær levert i Tana
C02 uslipp i kg

Strekning kjørt Ant turer Lengde i mil(turtrafo liter/mil Liter pr liter drivstoff kg C02
Kjøring på veg til oppstigningsplass 3 0,62 0,8 1,488 2,66 4,0

Kjøring til leirplass på fjellet og retur . Fiskevann og bærmyr 3 1,94 1,5 8,73 2,32 20,3

Kjøring hjem fra oppstigningsplass 3 0,62 0,8 1,488 2,66 4,0

Firhjuling regnskap : Ca 5 ganger mindre enn bil Totalt C02 Antall år Antall elgkjøtt kg Antall bær kg Antall fisk kg

For å produsere bil går det 7000 kg C02 å lage i bruk kjørt ned pr år kjørt ned pr år kjørt ned pr år

Multebær
Fjellfisk

Firhjuling ca 220 kg 1400 12 290 150 50 490,0 0,24 0,17
Tilhenger 125 kg 795 15 870 150 50 1070,0 0,05 0,03

C02 fordelt C02 pr kg C02 pr kg C02 pr kg
elgkjøtt Multebær Fjellfisk

ATV 0,099 0,051 0,017
Tilhenger 0,028 0,005 0,002

ATV Tilhenger
C02/kg CO2/kg sum

Bærplukking på turen . 150 kg tilsammen 1 familie

Fiske med gam antall kilo 50 kg tilsammen 1 familie

C02 utslipp på butikkmat pr kilo bær 2,75

C02 utslipp på butikkmat pr kilo fisk 5,0

Antall kg C02 pr kg
kjørt ned pr år pr år

0,051 0,005
0,017 0,002

I bruk i ut-
marks bruk
% sats ca 70

8,4
50,9

ATV/Tilhenger andel C02 på turen 59,2

Satt til 5: 3 kgCO2 fra båt til kaia + min 2 kilo C02 pr kilo fisk Transport til butikk og henting fra butikk

Bær fra oslo : Antatt 0 ,3 kg/C02 i Oslo
Strekning kjørt Retur % last Antall kg Lengde i mii en vei liter/mil Liter
Bær levert Oslo fra Fakta ark
Fra Oslo til Tana i Trailer (bare kjøring)
Fra Tana til Oslo retur i % full(Trailer) 50 %

25 000 180 4,5 810

Butikk kjøpt bær og hvor mye C02 i hver kg bær ved henting i butikk
Antall ganger i uka
Antall uker i året
Drivstoff liter/mil
Antall mil til butikk tur/retur
C02 diesel
C02 i året i handletur i nærbutikk
Kilo pålegg pr tur
Andel i % bær av pålegg
Kg C02 Bær i året handletur
Kilo bær kjøpt i året

2
52
1,0
2,8

2,66
775
1,5

20%
232
31,2

C02 uslipp i kg
pr liter drivstoff kg C02/kg

0,300
2,66 0,086

0,043



Kg C02 pr kilo bær
C02 oppvarmingllagring i butikk (se beregning ark2)
Sum C02 bær butikkjøpt hjemme
Salg av resterende bær som ikke familien spiser
Totalt hentet fra fjell pr familie 150
Bær spist av familen som syltetøy 31,2
Bær laget til andre formål 20
Bær gitt til venner bekjente 40
Resterende av bæren til salgs Antall kg Lengde i mil en vei liter/mil Liter

Totalt til salg 58,8 3,4 1 3,4

Produserin g av bilthen er og fo elin g av C02 pr km og mil

C02 uslipp i kg

pr liter drivstim

2,66

Totalt C02 Antall år Antall kjørte C02 pr C02Produksjon bil 7000 kgCo2
Produksjon av biltilhenger 700 k Co2 å lage i bruk km i året km pr mil

C02 fra bil og henger produksjon 7700 12 30 000 0,021

Kjøring med bil Antall mil C02 pr/mil C02
Til og fra oppstigningsplass
Kjøring på veg til oppstigningsplass 0,62 0,214 0,133

Kjøring hjem fra oppstigningsplass 0,62 0,214 0,133

Salg av resterende bær
Totalt til salg 3,4

Sum C02 fra produksjon av BILHENGER og elgjakta

0,214

Totalt C02 utslipp under fiske og bærplukkingsturen
Totalt C02 utslipp fra ATV
Totalt C02 utslipp ved salg av resterende bær fra fjellet
Totalt utslipp produksjon av Blllhenger fordelt på antall km
Totale utslipp ved fiske og bærplukking

0,727

0,214

C02 utslipp pr kilo kilo bær på utmarksturen
C02 utslipp pr kilo kilo fisk på utmarksturen

Kjøring av lokalbefolkning med firhjuling Forhold mellom utmarksmat og butikk kjøpt mat

Kjøring fra Vadsø til øvre-Tana med firhjuling Forhold mellom utmarksmat og butikk kjøpt mat

Kjøring fra Vadsø til øvre -Tana uten firhjuling Forhold mellom utmarksmat og butikk kjøpt mat

0,09
2,75

2,2344

C02 uslipp i kg kg C02/kg
31 0,154

Sum C02
prod bilhenger

0,1
0,1

0,7

0,992

28,2
59,2
30,7
1,0

119,1

0,40
1,19

4,9 ganger bedre enn butikkmal

ganger bedre enn butikkmal

ganger bedre ennbutikkmal

i



Hjelpeberegninger i regnskapet
Avstand fra hjem til utmarksløype
Beregnet i Map-Suorce
Gjennomsnitt Avtand til Vektet Avstand til ca Vektet

Sted Innbyggere utmarksløype avstand km utmarksomr . Fra start Avstand km

Sirma 200 1 0,104 10 1,039

Båteng 150 3 0,234 12 0,935

Hillagurra 50 0 0,000 7 0,182

Holmesund-Hilla 50 15 0,390 15 0,390

Holmesund -Linken 50 18 0,468 11 0,286
Tanabru omeng Linken 200 9 0,935 10 1,039

Tanabru omeng Øvre-tana 200 25 2,597 10 1,039

Vestre-Seida 100 3,4 0,177 10 0,519

Masjok 50 0 0,000 10 0,260

Boftsa 300 0 0,000 7 1,091

Smalfj 30 1 0,016 6 0,094

Torhop 20 0 0,000 2 0,021

Vestre-Tana 50 2 0,052 10 0,260
0,000 0,000

Skiippagurra 250 6 0,779 12 1,558

Alleknjarg 150 1 0,078 8 0,623

Polmak 75 5 0,195 10 0,390

1925 5,6 6,0 9,4 9,7

Beregnet i Map-Suorce
Maks Avtand til Vektet Avstand til ca Vektet

Sted Innbyggere utmarksløype avstand utmarksomr.Fra start Avstand
Sirma 200 2 0,208 15 1,558

Båteng 150 3 0,234 15 1,169

Hillagurra 50 1 0,026 10 0,260
Holmesund-Hilla 50 17 0,442 20 0,519

Holmesund -Linken 50 19 0,494 14 0,364
Tanabru omeng Linken 200 9 0,935 12 1,247
Tanabru omeng Øvre-tana 200 45 4,675 15 1,558

Vestre-Seida 100 5 0,260 12 0,623
Masjok 50 2 0,052 12 0,312
Boftsa 300 2 0,312 9 1,403

Smalfj 30 3 0,047 8 0,125
Torhop 20 1 0,010 5 0,052
Vestre-Tana 50 3 0,078 15 0,390

0,000 0,000
Skiippagurra 250 7 0,909 14 1,818

Alleknjarg 150 2 0,156 15 1,169
Polmak 75 6 0,234 15 0,584

1925 7,9 9,1 14,7 13,2

Beregnet i Map -Suorce
Test av vekting Avtand til Vektet Avstand til ca Vektet

Sted Innbyggere utmarksløype avstand utmarksomr. Fra start Avstand

Sirma 200 2 0,143 15 1,071

Båteng 200 3 0,214 15 1,071

Hillagurra 200 1 0,071 10 0,714

Holmesund-Hilla 200 17 1,214 20 1,429

Holmesund-Linken 200 19 1,357 14 1,000
Vestre-Seida 200 5 0,357 12 0,857
Masjok 200 2 0,143 12 0,857

Boosa 200 2 0,143 9 0,643

Smak 200 3 0,214 8 0,571
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Torhop 200 1 0,071 5 0,357

Vestre-Tana 200 3 0,214 15 1,071
0,000 0,000

Skiippagurra 200 7 0,500 14 1,000

Alleknjarg 200 2 0,143 15 1,071

Polmak 200 6 0,429 15 1,071

2800 5,2 5,2 12,8 12,8

Avstand fra hjem til butikk
Beregnet i Map-Suorce
Gjennomsnitt Avtand til Vektet

Sted
Sirma

Innbyggere
200

Butikk avstand km
1 0,104

Båteng 125 20 1,299
Hillagurra 50 14 0,364
Holmesund 130 10 0,675

Tanabru omeng 400 3 0,623

Vestre-Seida 120 7 0,436

Masjok 100 16 0,831

Boftsa 250 30 3,896
Smalfj 40 38 0,790

Torhop 30 50 0,779

Vestre-Tana 50 62 1,610
0,000

Skiippagurra 250 6 0,779

Alleknjarg 125 15 0,974

Polmak 90 20 0,935

1960 20,9 14,1



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 10/1
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Saksbehandler: Jan-Inge Johansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 21.08.2008

Viktor Trosten - Klage på vedtak i søknad om naust ved Vuoksajávri

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 j.fr. plan- og bygningsloven § 20-6, opprettholdes 
vedtak av 7.5.2008, om avslag for oppføring av naust på eiendommen 10/1 ved Vuoksajávri.

Begrunnelse:
I kommuneplanens arealdel 2002-13 er det omsøkte området angitt som landbruk-, natur og 
friluftsområde. I dette området tillates ikke bygging eller fradeling med mindre det skjer i 
tilknytning til stedbunden næring. 

Saksopplysninger

Viktor Trosten har den 28.8.2006 søkt Finmarkseiendommen (Fefo) om punktfeste til båtnaust
på Fefo grunn (gnr/bnr) 10/1 ved Vuoksajávri.
Fefo har sent saken til høring Fylkesmannen i Finnmark skriver i sin høringsuttalelse av 
10.1.2007.
”Fylkesmannen går i mot at det gis dispensasjon til omsøkt tiltak. Omsøkt areal ligger i et 
inngrepsfritt område. En tillatelse til bygging av omsøkt naust vil på sikt kunne føre til flere 
søknader om naust og lignende bygninger i utmark. All erfaring viser at slike bygg etter hvert 
utvikler seg til hytter. Spredt og planløs utbygging i området er uheldig og vil komme i konflikt
med regionale og nasjonale natur-, frilufts og miljøverninteresser. Området ligger også langt 
fra vei. Erfaringsvis kan omsøkt tiltak medføre søknader om motorferdsel til området.”

Da tiltaket ikke var i tråd med bestemmelsene for landbruk-, natur og friluftsområde ble 
søknaden avslått.

Viktor trosten ble informert om vedtaket i brev av 7.5.2008 slik:



”I medhold av delegert myndighet fra kommunestyret, jf. delegasjonsreglementet av 28.6.2007, 
er det i dag fattet følgende vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 93 tiltak som krever søknad og tillatelse samt § 20-6 
virkninger av kommuneplanen avslås søknad om punktfeste på eiendommen (gnr/bnr) 10/1 ved 
Vuoksajávri. 

Begrunnelse:
Området er i kommuneplanens arealdel betegnet som landbruks- natur- og friluftsområde der 
det ikke tillates bygging eller fradeling med mindre det gjelder stedbunden næring. Tiltaket 
inngår ikke i stedbunden næring. Kommuneplanens arealdel hjemler heller ikke for bygging 
innenfor 50 meter fra strandlinje. Dette såfremt det ikke foreligger en reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan for området som tillater bygging nærmere.”

Viktor Trosten har sendt inn klage innen fristen. Klagens hovedpunkter er følgende:
- Søker nevner at han vil senke naustet en halv meter ned, slik at byggehøyden ikke blir 

mer 1,5 meter. Videre at naustet vil bli torvlagt, slik at det ikke blir synlig i terrenget. 
Søker sier også at han kan trekke naustet litt lenger vekk fra vannet slik at ferdsel i 
strandsonen ikke sjeneres.

- Søker hevder at han driver fiske i Vuoksajávri og vedhogst i samme området. Av den 
grunn har han behov for en plass å oppbevare båt og utstyr slik at de ikke tar skade over 
vinteren. 

- Co2 Gevinst: Søker har vedlagt en rapport han har utarbeidet for å vise at tradisjonell 
utmarkshøsting har en miljøgevinst i forhold til å kjøpe maten i butikken.

- Søker har også vedlagt dokumentasjon på næringsinntekt fra utmarkshøsting. 

Vurdering

Landbruk-, natur og friluftsområde med større sammenhengende inngrepsfritt areal har strenge 
restriksjoner mot utbygging. 

I kommuneplanens arealdel er det slått fast at kommunen må unngå inngrep i områder som er 
tilnærmet fri for tyngre tekniske inngrep. Tana er en av de få kommunene som har store, 
sammenhengende områder med preg av urørthet, og har dermed et nasjonalt ansvar for å bevare 
disse områdene fri for inngrep. Selv om det ligger noen gammer i området vurderer kommunen 
likevel at det ikke foreligger noen tyngre tekniske inngrep. Dette som følge av at gammer er små 
og oppført av stedbundne materialer og materialer som ved forfall tilbakeføres til naturen.

Søker har sent inn dokumentasjon i form av utdrag fra selvangivelse 1995 og 1997 som grovt 
regnet utgjorde 22 % av inntekten i 1995 og 4 % av inntekten i 1997. Dokumentasjon av nyere 
dato foreligger ikke. Administrasjonen har vurdert at dokumentasjonen er for gammel til å være 
relevant for saken. Miljøverndepartementet presiserer i brev til Fylkesmannen den 9.10.1992 at 
aktiviteter i utmark som jakt, fiske, bærplukking, moseplukking og lignende og som har preg av 
frilufts- eller fritidsaktivitet, eller som for eksempel 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. Omfanget av 
utmarksnæring i dette tilfellet er ikke så stor at det betinger anlegg av naust.

Kommunen behandler saken i form av en vurdering i henhold til plan- og bygningsloven og 
kommuneplanens arealdel. Det er bra hvis et tiltak kan redusere forurensning, men det gir ikke 
grunnlag til å avvike fra planens bestemmelser.



Lovens likebehandlingsprinsipp:
Dersom det gis tillatelse til oppføring av det omsøkte naustet så vil det, som følge av lovens 
likebehandlingsprinsipp, åpne for flere av denne type bygg i utmark. Det vil være en uønsket 
utvikling da det bryter med viktige prinsipper i kommuneplanens arealdel og nasjonale mål. Det 
vises i denne sammenheng til vern av vassdragsbelte og bevaring av utmarksområder. Det er 
derfor uten betydning at søker anfører at han vil redusere takhøyden, trekke naustet lenger bort 
fra strandlinjen og torvlegge det.

Rådmannen tilrår at vedtaket opprettholdes. 
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2008/779 Jan-Inge Johansen, tlf.: 11.09.2008

Viktor Trosten - Klage på vedtak i søknad om naust ved Vuoksajávri

Viser til Viktor Trosten sin klage på vedtak av 7.5.2008 gjeldende avslag på søknad om 
oppføring av naust på eiendommen (gnr/bnr) 10/1 ved Vuoksajávri. 

Fast utvalg for plansaker har i sak 40/2008 av 21.08.2008 gjort et slikt vedtak:

Vedtak:
Klagen fra Viktor Trosten tas til følge. Viktor Trosten gis tillatelse for oppføring av naust for 
oppbevaring av båt og utstyr ved Vuoksajávri på gnr/bnr 10/1. 

Vilkår:
Det presiseres at tillatelsen gjelder for et bygg hvor funksjonen er oppbevaring av båt og utstyr. 
Bygget oppføres som anført av klager i brev av 20. mai 2008 mht høyde, plassering og 
nedsenking i terreng og skal ellers følge kommunenes retningslinjer for gammebygg i utmark. 
Bygget skal torvlegges. Naustet trekkes minimum 10 meter fra vannkanten. 

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

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Klage over kommunens vedtak i sak 40 /2008 - tillatelse til oppføring
av naust ved Vuoksajåvri - Tana kommune

Vi viser til kommunens vedtak i sak 40/2008 datert 21.08.2008. Følgende vedtak ble fattet:

"Klagen fra Viktor Trostentas til følge. Viktor Trostengis tillatelse for oppføring av naust for
oppbevaring av båt og utstyr ved Vuoksajåvri på gnr/bnr 10/1. "

Det er i kommunens tillatelse presisert at den gjelder for et bygg hvor funksjonen er
oppbevaring av båt og utstyr. Bygget skal oppføres som anført av klager i brev av 20. mai
2008 mht. høyde, plassering og nedsenking i terreng og skal ellers følge kommunens
retningslinjer for gammebygg i utmark. Bygget skal torvlegges. Naustet skal trekkes
minimum 10 meter fra vannkanten. Kommunens vedtak er ikke begrunnet.

Etter det Fylkesmannen kjenner til så har ikke Viktor Trosten gamme/hytte i området. Dette
er bekreftet i telefonsamtale med Finnmarkseiendommen "/Per Stene 30.09.2008.
Kommunen har heller ikke kjennskap til at Trosten har en gamme i området, jfr. e-post datert
30.09.2008.

Viktor Trosten har tidligere søkt om en jakt- og fangstgamme ved Maskeluoppal, rundt 1 km
nordøst for omsøkt naust. Kommunen avslo den gang søknaden. Trosten klaget på vedtaket.
Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak i brev datert 12.01.2005. Fra kommunen har
vi fått opplyst at det sannsynligvis er 6 gammer i omsøkt område. En gamme ligger rundt 1,5
km nordøst for omsøkt naust. De øvrige gammene ligger fra 1 til 2,5 km mot sør.

Fylkesmannen mottok 16 .09.2008 kommunens vedtak i sak 4012008 . Vi påklager med
dette vedtaket og ber om at kommunen omgjør sitt vedtak.

Klagen begrunnes med at omsøkt areal ligger i et inngrepsfritt område. Tana kommune er en
av få kommuner med store sammenhengende arealer som er tilnærmet fri for tyngre tekniske
inngrep. I St.meld. nr. 29 (1996-1997) om "regional planlegging og arealpolitikk" er det blant
annet sagt at kommunene så langt som mulig må unngå inngrep i slike områder.

Sannsynligvis vil ikke et naust i seg selv virke negativt, verken på landskapet eller på
ferdselen i området. Utmarksarealene i Tana er imidlertid av stor betydning som
rekreasjonsområde (jakt, fiske, vedhogst, bærplukking og annet friluftsliv) for kommunens
innbyggere så vel som for tilreisende. Et naust for oppbevaring av utstyr inne på fjellet kan
derfor være aktuelt for flere. En tillatelse til bygging av omsøkt naust vil på sikt kunne føre til

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett.•
Statens hus
9815 VADSØ

78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak @fmfi.no http:/lwww.fylkesmannen . no/Finnmark
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flere søknader om naust og lignende bygninger i utmark. All erfaring viser at slike bygg etter
hvert utvikler seg til hytter. En tillatelse til omsøkt tiltak kan etter vår vurdering danne en
uheldig presedens for tilsvarende saker.

Omsøkt område ligger langt fra vei og rundt 200 meter fra et kjørespor. Kjøresporet er ikke
åpent for fri ferdsel. Erfaringsvis etableres det raskt avstikkere fra eksisterende kjørespor til
nyoppførte bygninger. Dette er snarere en regel enn et unntak.

Spredt og planløs utbygging i området er uheldig og vil komme i konflikt med regionale og
nasjonale natur-, frilufts- og miljøverninteresser. Omfanget av bygging av
hytter/gammer/naust utenfor områder avsatt til formålet i kommuneplanen vil på sikt kunne
virke privatiserende og dermed redusere allmennhetens tilgjengelighet.

Gyldigheten av vedtaket
For øvrig vil vi bemerke at omsøkt område i kommuneplanens arealdel 2002-2013 er angitt
som landbruk-, natur- og friluftsområde. I LNF-områder er bygging eller fradeling ikke tillatt
med mindre det skjer i tilknytning til stedbunden næring. For å kunne gi tillatelse til omsøkt
tiltak må saken behandles etter plan- og bygningsloven § 7. Fylkesmannen kan ikke se at
dette er gjort i denne saken, og anser derfor kommunens vedtak som ugyldig.

rjan//V^Verner . enssen
seksionslederi"

Kopi til:
Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø



Viktor Trosten
Arbanakjohka
9845 Deatnu-Tana

Deanu Gielda-Tana kommune Arbanakjohka. 02.11.08
Det faste planutvalget

Merknader til fylkesmannens klage på oppføring av naustgamme ved Vuoksåjåvri.
Sak nr PS 40/2008 Arkiv nr. 2008/779

Fylkesmannens grunnlag for påklaging av vedtaket.

Fylkesmannen skriver " Tana kommune er enav fåmed store sammenhengende arealer somer tilnærmet fri for

tyngretekniske inngrep"

Søkers kommentar: Det er vanskelig å forstå fylkesmannens argument vedrørende gammenaust bygd i tradisjonell
stil, nedsenket i terrenget,torvlagt og hvor du ikke kan gå oppreist i bygget er ett stort teknisk inngrep. Det er jo en
lokal tradisjon som videreføres.
Tyngre tekniske inngrep menes i St.meld nr 29 (1996-1997) såsom bygging av boligfelter,hyttefelter, offentlige veier
og flyplasser.
Ett naust bygd etter lokal tradisjon nedsenket i terrenget og torvlagt bør og skal ikke sammenlignes med veibygging
og flyplasser. Argumentasjonen faller på sin egen urimelighet.

Fylkesmannen skriver "En tillatelse til bygging av omsekt naust vil på sikt fore til flere søknader om naust, En
tillatelse til omsekt tiltak kan etter vår vurdering danne en uheldig presedens for tilsvarende saker"

Søkers kommentar: Jeg vil påstå at det ikke blir bygd flere slike gammenaust i utmarka pga. I naustet kan ikke en
person over 180cm stå oppreist. Det er lite trivelige å trekke en båt i naust hvor hodet til stadighet stanger i taket. At
du halvveis må krype for å få båten inn avskrekker de fleste å bygge en slik naust. I tillegg er det krevende å
torvlegge naustet slik vedtaket og undertegnede ønsker.
Fylkesmannen burde vite at hver enkelt sak skal avgjøres på selvstendig grunnlag. Det er rett og slett feil å si at dette
danner presedens pga Pbl ikke tillater en slik fremgangsmåte. Hver enkelt sak skal avgjøres på selvstendig grunnlag
og behov etter plan og byggningsloven bestemmelser.

Fylkesmannenskriver: "Omfanget av bygging av hytter/gammer/naust utenfor områder avsatt til formålet i

kommuneplanen vil på siktkunne virke privatiserende og dermed redusereallmennhetenstlgjengelighet"

Søkers kommentar: I kommuneplanen er det ikke avsatt områder i kommunen for bygging av gammer og
gammenaust pga. nevnte tiltak ikke er beskrevet i loven. Iforbindelse med rullering av kommunens arealplan ble det
utarbeidet ett forslag for gammebygging i utmark, men lokalbefolkningen var neagtiv til forslaget pga dette strider
mot lokal sedvane hva anngår bygging/vedlikehold av gammer. Forslaget strandet pga sedvanemessig bruk vanskelig
kunne innarbeides i arealplandokumenter. Gammmer bygd etter sedvane kan bare løses gjennom domstolene eller
jordskifteretten.
Almmenhetens tilgjengelighet vil reduseres skriver fylkesmannen, her er ikke fylkesmannen klar over hvor han
befinner seg og i de fleste gamme og gammenaust plassene så er ofte allmenheten gammeier eller gammenausteier

selv.



a

I dette området finnes det ikke 5000 eller 10000 mennesker som blir avskåret fra å bruke områdene ved oppsett av
gammenaust. Muligens finnes det områder i østlandsområdet i sør-norge hvor allmenheten kan bli avskåret.
Befolknings utsiktene de nærmeste 100 årene tilsier befolkningsnedgang og hvis det noen gang blir like mye
mennesker her som i tykkeste øst-landsområdet ja så er de sporene vi lager idag vernet ved lov om 300 år.

Fylkesmannen skriver: "Etter det fylkesmannenkjenner til så har ikke Viktor Trosten gamme/hytte i området"

Søkers kommentar: Fylkesmannens merknad faller på sin egen urimelighet pga fylkesmannen har jo systematisk
anket gammebygging i utmarka i kommunen. Så bruker fylkesmannen dette som argument i neste omgang at Viktor
Trosten ikke har gamme i området. Det hadde vært gamme i området hvis fylkesmannen hadde vært positiv til dette.
Viktor Trostens foreldre/forfedre hadde gamme og naust i området. Høsten 1973 begynte jeg å bygge en gamme ved
Giezzi, men jeg måtte avslutte gammebyggingen pga militærtjeneste. Sporene etter gammebyggingen kan påvises
på stedet og også naust og gammeplass.

Båtnaust på fjellet og ved sjøen.
Man bør merke seg at fylkesmannen ikke har anket en eneste naustbygg ved sjøen som undertegnede har registrert,
mens så og si alt som skjer i utmarka i indre finnmark blir anket av fylkesmannen.
Vi som bor i innlandet kan jo ikke ha naust ved sjøen pga vi ikke bor der og det er utmarka som er høstingsområdet
og vi bor langt fra sjøen.
De som høster av sjøen har gode vilkår for videreføre sine tradisjoner, mens vi som har innlandsvannene som
høstingsområder har etterhvert blitt avskåret til å videreføre våre tradisjoner og utmarkshøsting pga fylkesmannen
bruker planverktøyet systematisk til å fjerne alle spor etter utmarkshøsting i indre finnmark.
I øst-finnmark er det vedtatt bygget flere båtnaust ved sjøen iår og meg bekjent har ikke fylkesmannen anket disse.
Dette ligner på strukturell forskjellsbehandling.

FIkesmannen skriver "Sannsynligvis vil ikke et naust i seg selv virke negativt, verken på landskapet eller på

ferdseleni området"

Søkers kommentar: Dette er undertegnede helt enig i og søker har også tatt hensyn til dette ved å bygge i gammestil
og ned sunket i terrenget.

Høringsrunden.
Under høringsrunden er det ikke kommet innsigelser eller negative merknader verken fra områdets bygdelag eller fra

næringene som bruker området.

Omsøkt tiltak er forøvrig helt itråd med finnmarksloven.

Årbanakjohka 2/11-2008

Viktor Trosten



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2008/1670-3

Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 61/2008 13.11.2008

Tiltaksanalyse etter EU's vanndirektiv- utredning fra Tana kommune

Rådmannens innstilling

1. Dokumentet ”Tiltaksanalyse for Tana vannområde- utredning fra Tana kommune” 
godkjennes og oversendes til vannregionmyndigheten i Finnmark.

2. Tana kommune anbefaler at biologiske påvirkninger til Tanavassdraget og Tanafjorden 
gis prioritet i det videre arbeidet med EU’s vanndirektiv. Overvåkning av laksebestanden 
i Tanavassdraget bør styrkes, som grunnlag for en fiskeforvaltning på bestandsnivå. 

Saksopplysninger

EU’s vanndirektiv og arbeidet i Finnmark vannregion
Etter den nye forskriften om rammer for vannforvaltningen” (kgl. res 15.12.2006) er EU’s 
vanndirektiv implementert i norsk rett. Vanndirektivet skal bidra til en mer helhetlig og 
økosystembasert forvaltning av alt vannmiljø i Norge og resten av Europa. Vannet skal forvaltes 
som en helhet, dvs. at det er grensene for nedbørsfeltene og tilhørende kystområder som skal 
danne forvaltningsgrensene. Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng. 
Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og biologisk mangfold skal også ses under ett.
Målsettingene i direktivet er at alle vannforekomster skal ha en ”god økologisk og kjemisk 
status” innen 2015. Der målet allerede er nådd, skal miljøkvaliteten ikke forringes. 

Arbeidet med oppfølgingen av direktivet er organisert ved at landet er delt inn i vannregioner. 
Finnmark fylke er en vannregion, og Fylkesmannen i Finnmark er vannregionmyndighet. Det er 
etablert et vannregionutvalg, hvor representanter for sektormyndighetene deltar. Videre er 
vannregionene inndelt i vannområder, hvor det er etablert egne vannområdeutvalg, blant annet 
med kommunal deltakelse. 

Vannforekomstene i Tana kommune inngår i ”Tana vannområde”, som dekker blant annet 
Tanavassdragets nedbørsfelt og tilhørende kystområder. For dette vannområdet skal det 



utarbeides en tiltaksanalyse allerede i første planrunde (innen utgangen av 2008). 
Tiltaksanalysen skal beskrive belastninger på vannressursene, og hvilke beskyttelses- og 
forbedringstiltak som er nødvendige for å opprettholde/oppnå en god kjemisk og økologisk 
tilstand.

Tiltaksanalysene for de ulike vannområdene skal inngå i en felles forvaltningsplan for vann 
(2009-2015) som dekker hele fylket. Forvaltningsplanen skal ut på høring våren 2009, og 
deretter til behandling i fylkestinget. 

Tiltaksanalyse for Tana vannområde: utredning fra Tana kommune.
Vannregionmyndigheten i Finnmark (Fylkesmannen) har det overordnete organisatoriske 
ansvaret for arbeidet med den felles forvaltningsplanen. Når det gjelder arbeidet med 
tiltaksanalysen for de enkelte vannområdene, er det fastsatt i vannforskriften at kommunene har 
et ansvar for utredning og fastsetting av tiltak innenfor eget myndighetsområde. 
Vannregionmyndigheten har fastsatt frist innen utgangen av november 2008 for innlevering av 
kommunens utredning i forbindelse med tiltaksanalysen. Kommunen vil gjennom høringen av 
forvaltningsplanen (våren 2009) kunne komme med ytterligere innspill, men det forutsettes at 
grunnarbeidet utføres i forbindelse med tiltaksanalysen.

Vedlagte forslag til tiltaksutredning gir en vurdering av forurensningsbelastninger til 
Tanavassdraget, samt forslag til tiltak med kostnadsoverslag. Påvirkninger fra fosfor (P) og 
nitrogen (N)-tilførsler og miljøgifter er analysert. I tillegg er det beskrevet hydromorfologiske 
(inngrep o.l) og biologiske påvirkninger som kan påvirke miljøstatusen i vassdraget. 
Påvirkningene omfatter både private, kommunale og sektormyndigheters ansvarsområder. 
Utredningen omfatter kun påvirkninger i vår kommune, og den endelige analysen må suppleres 
med data fra våre nabokommuner. Utredningen tar utgangspunkt i Flerbruksplanen for 
Tanavassdraget (2007-2016). 

Finansiering av tiltakene i utredningen
I statsbudsjettet for 2009 er det bevilget 18 millioner NOK til oppfølgingen av EU’s 
vanndirektiv. Det er ikke endelig fastsatt hvordan midlene skal fordeles, men tiltaksanalysene 
vil tjene som beslutningsgrunnlag når midlene fordeles. For Tana kommune vil det derfor være 
av betydning å kunne identifisere alle mulige kommunale tiltak som kan ha innflytelse på 
kjemisk- og økologisk status i Tanavassdraget og andre vannforekomster, uavhengig av egne 
budsjetter og finansieringskilder. Arbeidet med vanndirektivet bygger på grunntanken om at 
man skal avdekke den samfunnsøkonomiske nytten og kostnaden ved tiltak som bedrer 
miljøstatusen i vann, og at man dermed ikke kun skal ta utgangspunkt i eksisterende budsjetter 
og bevilgninger. 

Vurdering

Selv om tiltaksanalysen som er foretatt ikke er et fullverdig forurensningsregnskap, kan man 
trekke fram to områder som bør vies særlig fokus mht. å opprettholde miljømålene om god 
kjemisk og økologisk status i Tanavassdraget. Disse er nærmere beskrevet nedenfor: 

1. Belastninger av fosfor til Tanavassdraget fra kommunale og spredte avløp. 
Utredningen viser at utslipp fra kommunale avløpsanlegg står for en stor andel av fosfor-
tilførslene til vassdraget (82 % av menneskeskapte tilførsler). De kommunale utslippene 
omfatter: 

• Restutslipp etter rensing i Tana bru, Seida og Rustefjelbma (rensegrad 70- 90%)
• Kommunale nett i Skiippagurra og Polmak med kun slamavskillere (rensegrad 10 %). 



Med bakgrunn i mangelfull rensing av utslipp fra de kommunale nettene i Skiippagurra og 
Polmak, bidrar disse områdene med om lag 53 % av forurensningstilførselen fra kommunale 
avløp. Beregninger viser at de totale fosforutslippene fra kommunale avløp vil reduseres med
om lag 40 % ved etablering av renseanlegg i henholdsvis Skiippagurra og Polmak.

Prøveresultater av fosformengder i Tanavassdraget oppstrøms Tana bru viser i flere år etter 2002
måleverdier i tilstandsklasse III (mindre god miljøstand). Disse måleresultatene avviker fra data 
fra andre deler av vassdraget, som viser verdier i tiltaksklasse I (meget god) og II (god tilstand), 
som er tilnærmet naturtilstand. Med bakgrunn i at avløp er en betydelig kilde til fosforutslipp i 
vassdraget (82 % av menneskeskapte tilførsler), kan disse måleverdiene ha sammenheng med 
utslippene fra det kommunale nettet i Skiippagurra. 

Den nye forurensningsforskriften (1.4.2006) fastsetter strengere rensekrav enn tidligere, og det 
stilles strengere krav til dokumentasjon og internkontroll. Dette gjelder både enkeltanlegg 
(spredt avløp) og kommunale avløpsnett- og renseanlegg. Når det gjelder avløpsanlegg i klassen 
50 til 2000 personekvivalenter (pe) er det generelle kravet at man skal minst etterkomme 90% 
fosforfjerning. Kommunens renseanlegg (Tana bru, Seida og Rustefjelbma) tilfredstiller kravene 
til fosforfjerning, mens investeringer knyttet til rensing av utslippene fra de kommunale nettet i 
Skiippagutta er påkrevd. Det er ikke klarlagt hvilke rensekrav etter regelverket som vil gjelde i 
Polmak, men også her vil investeringer være påkrevd. Etter forskriften er fristen for 
gjennomføring av tiltak satt til 31.12. 2008. 

2. Bestandsutviklingen for laksen i Tanavassdraget
Utviklingen av laksefangstene i Tanavassdraget siden 2001 har vært alarmerende, også når man 
tar hensyn til at fangsttallene ofte svinger i sykluser på 7-8 år. For det første har laksefangstene 
vært lavere enn tidligere. Fangstutviklingen i de andre norske elevene har vært økende siden 
1972, mens den har vært synkende i Tanavassdraget. For det andre, så har andelene storlaks i de
totale laksefangstene gått ned. 

Det er foretatt foreløpige beregninger av gytebestandsmål for Tanavassdraget, som helhet og 
separat for sideelvene Karasjohka. Iesjohka, Laksjohka og Máskejohka. Studien gir indikasjoner 
om en kraftig overbeskatning de fleste årene. Med en anslått fangstrate på 70%, var det kun i 
2001 at gytebestandsmålet for vassdraget som helhet ble nådd. Situasjonen er mest alvorlig i 
vassdragets øvre deler, hvor man er svært langt unna å nå gytebestandsmålene. 

Med bakgrunn i faktorene beskrevet ovenfor er det bekymringer knyttet til: 
• en generell bestandsnedgang 
• at enkeltbestander i vassdragets øvre del kan utryddes (genetisk tap). 

Det vil nå være viktig å sørge for en opptrapping av bestandsovervåkningen i vassdraget. 
Usikkerhet omkring bestandssituasjonen bør videre håndteres ved at ”føre var-prinsippet” 
vektlegges i forvaltningen av fisket.
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1. INFORMASJON OM VANNDIREKTIVET OG AVGRENSNING AV ARBEIDET 

EU’s rammedirektiv for vann ble implementert i norsk rett i ”Forskrift om rammer for 
vannforvaltningen” (kgl. res 15.12.2006). Vanndirektivet skal bidra til en mer helhetlig og 
økosystembasert forvaltning av alt vannmiljø i Norge og resten av Europa. 

Alle vassdrag, elver, grunnvannsforekomster og tilhørende kystområder i hele landet er 
inndelt i såkalte vannforekomster. Tiltak skal iverksettes for å oppnå minst ”god kjemisk 
tilstand” og ”god økologisk tilstand” i alle vannforekomstene innen 2015. Der målet 
allerede er nådd, skal miljøkvaliteten ikke forringes. 

Arbeidet er organisert ved at landet er inndelt i vannregioner. Tana kommune tilhører 
Finnmark vannregion, hvor Fylkesmannen er vannregionmyndighet. I hver vannregion skal 
det utarbeides en helhetlig forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram innen 2009. 

Den enkelte vannregion er videre inndelt i vannområder. I første runde for 
forvaltningsplanen (frist til utgangen av 2008), har myndighetene valgt ut enkelte 
vannområder hvor det skal utarbeides tiltaksanalyser. 

Vannforekomstene i Tana kommune tilhører avgrensningen ”Tana vannområde”. Tana 
vannområde omfatter Tanavassdragets nedbørsfelt i Norge og Finland, samt 
vannforekomster i tilknytning til Tanafjorden. Dette vannområdet er ett av flere områder i 
Finnmark hvor det skal utarbeides tiltaksanalyse i første planrunde. Denne utredningen er 
et innspill fra Tana kommune til den samlete analysen for hele vannområdet. 

Vannforekomstene i Tana vannområde omfatter både grunnvann, elvevannsforekomster 
med tilhørende kystområde. I Tana kommune er det klassifisert 118 slike vannforekomster 
(se tabell 1.1. nedenfor). 

Tabell 1.1. Vannforekomster i Tana kommune. 

Type vannforekomst Antall
Kystvannforekomster 8
Innsjøvannforekomster 47
Elvevannforekomster 53
Grunnvannforekomster 10
Totalt 118

I og med at antallet vannforekomster i kommunen er stort og det har vært korte tidsfrister for 
arbeidet med analysen, har det vært nødvendig å avgrense analyseområdet. Man har derfor
valgt å fokusere på Tanavassdraget, og da særlig hovedløpet (vannforekomstene E 242-20, E-
234-56, E-234-8). Når det gjelder lokaliteter med mulige punktutslipp av miljøgifter, omfatter 
disse sideelver og –bekker. 

Her har man analysert mulige påvirkninger som er kommet fram gjennom det tidligere 
karakteriseringsarbeidet. Det er foreløpig kun er en grovanalyse som er foretatt, og denne bør 
suppleres på senere tidspunkt. 
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2. STANDARD MÅLSETTINGER OG KOMMUNALE MÅL. 

Formålet med EU’s vanndirektiv er at det skal oppnås ”god økologisk status” og ”god 
kjemisk status” i alle vannforekomster innen 2015. Definisjonen på hva som er god 
økologisk- og god kjemisk status avhenger av geografisk område og type vannforekomst. For 
våre områder er datagrunnlaget mangelfullt, dvs. at det kreves nærmere overvåkning og 
prøvetaking for å kunne fastslå hvilke måleverdier som gjelder ved naturtilstand.

Fylkesmannens miljøvernavdeling antar at de fleste vannforekomster i området allerede har 
”god økologisk status”, men man har ikke nok faglig dokumentasjon til å endelig kunne 
fastslå dette. Det forutsettes derfor at kunnskapsgrunnlaget om naturtilstanden økes gjennom 
framtidige forsknings- og overvåkningsprogrammer tilknyttet direktivet. Når det gjelder
”kjemisk status” har man et bedre datagrunnlag når det gjelder Tanavassdraget, med bakgrunn 
i et norsk-finsk prøvetakningsprogram som startet opp i 1988 (se kap 4.1. nedenfor). 

I tillegg til de standard miljømålene i direktivet, må man ta hensyn til miljømål fastsatt i 
annen lovgivning. Dette gjelder blant annet målsettinger for vernete vassdrag (se boks 2.1) , 
og beskyttelsesregimet i nasjonale laksevassdrag/laksefjorder1 (se boks 2.2).

I tillegg til statlige målsettinger, har man dessuten kommunens egne målsettinger knyttet til 
Tanavassdraget (se tabell 2.1.). 

  
1 I Tana kommune er Tanavassdraget og Juovlajohka/Julelva vernet mot vannkraftutbygging. Tanavassdraget er 
”nasjonal laksefjord” og Tanafjorden ”nasjonal laksefjord”. 

Boks 2.1. Nasjonale mål for 
forvaltningen av de vernete vassdragene 
(Norge)

• unngå inngrep som reduserer verdien av 
landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, 
vilt, fisk, kulturminne og kulturmiljø

• sikre referanseverdien i de mest urørte 
vassdraga

• sikre og utvikle friluftlivsverdiene, 
særlig i område nær
befolkningskonsentrasjoner

• sikre verdien knyttet til 
forekomster/områder i nedbørfeltet til de 
vernete vassdragene som det er faglig 
dokumentert har innvirkning på 
vassdragenes verneverdier 

• sikre de vassdragsnære områdenes verdi 
for landbruk og reindrift mot nedbygging 
der disse interessene var en del av 
grunnlaget for vernevedtaket.

Boks 2.2. Rammer for beskyttelsesregimet 
i nasjonale laksevassdrag (Norge)

Skal regulere inngrep som kan skade 
produksjon eller overlevelse av laks i 
vassdragene, herunder: 
• uttak av vann
• drenering og grøfting
• overføring av vann
• lukking av vassdrag
• elveforbygging og kanalisering
• bygging av flomvoller 
• grusgraving og massetak
• opprensking av elveløp og senking
• fjerning av kantvegetasjon
• utfyllinger
• fiskeoppdrett
• utslipp av forurensende komponenter
• flatehogst i nærheten av lakseførende 

strekning
• oppdyrking i nærheten av lakseførende 

strekning
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Tabell 2.1. Gjeldende kommunale målsettinger knyttet til Tanavassdraget. 

Plandokument og hovedmålsetting Målsetting
Alle husstander skal være tilknyttet vannkilde som leverer 
vann av tilfredsstillende kvalitet. Alle kommunale vannverk 
skal være godkjent av Mattilsynet og levere vann som 
tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften. 
Vannforsyningen skal være sikker og driftes på en effektiv 
måte.
Tanavassdraget skal bevares i utmerket stand for fremtiden 
ved at avløpssystemet tilfredsstiller interne og eksterne krav til 
funksjon og standard (….)

Kommuneplanens samfunnsdel 
(2008-2019): 

Et samfunn hvor alle kan leve ” det 
gode liv” gjennom trygge omgivelser, 
gode arbeidsplasser, kulturelt 
mangfold, sterk Tana identitet, et sunt 
liv i natur i økologisk balanse”

Tanaelva og Tanalaksen er symbolet på Tana. Utnyttelsen av 
ressursene i elva skal bidra til arbeidsplasser, men forvaltes på 
naturens og lokalbefolkningens premisser. Tanavassdraget 
skal bevares i naturlig tilstand, og vassdragets naturressurser 
utnyttes på en måte som er bærekraftig og som fremmer det 
lokale næringslivet og den samiske kulturen.
Bevare naturverdiene i og langs vassdraget i dagens tilstand, 
som grunnlag for bosetting og sysselsetting i dag og i 
framtida.
Bevare fiskebestandene i Tanavassdraget på dagens nivå, og 
forvalte fiskeresursene i et langsiktig og bærekraftig 
perspektiv, til beste for lokalsamfunnene på begge sider av 
grensa. 
Sikre de viktigste frilufts- og naturområdene langs vassdraget 
for allmennhetens bruk i framtida, og bevare disse områdenes 
frilufts- og naturkvaliteter gjennom en langsiktig 
arealplanlegging, fysisk tilrettelegging og holdningsskapende 
arbeid. 
Bevare vannkvalitet i Tanavassdraget i en god tilstand, og 
redusere effekter av diffuse forurensningsbelastninger. 
Sikre at allmennheten på en enkel måte kan få tilgang til 
informasjon om Tanavassdragets tilstand og naturverdier. 
Ivareta lokale tradisjoner og kunnskap knyttet til bruk av 
vassdraget. 

Flerbruksplan for Tanavassdraget 
(2007-2016)

”Tanavassdraget skal bevares i en 
naturlig tilstand, og vassdragets 
naturressurser utnyttes på en måte som 
er bærekraftig, og som fremmer det 
lokale næringslivet og den samiske 
kulturen”.

Sikre god kvalitet på drikkevannet og bedre utnyttelse av 
grunnvannsressursene, samt bedre sikkerheten for 
vanndistribusjonen. 

3. GENERELL BESKRIVELSE AV BRUKERINTERESSER

I perioden 2002-2005 var Tana kommune med i Interreg prosjektet ”Ny flerbruksplan for 
Tanavassdraget- samarbeid mellom grensekommuner i Tanadalen”. I forbindelse med 
planprosessen ble det gjennomført ni folkemøter i kommunen, hvor temaer knyttet til 
vannforvaltning ble drøftet. Det kom inn en rekke innspill, og hovedtrekkene i disse er 
oppsummert i tabellen 3.1. nedenfor2. Med bakgrunn i det forarbeidet som allerede er gjort 

  
2 For flere detaljer, se ”Flerbruksplan for Tanavassdraget (2007-2016)- kommunedelplan for Tana og Karasjok 
kommuner”. 
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og av tidshensyn, er det i arbeidet med denne tiltaksanalysen ikke gjennomført offentlige 
møter fra kommunens side. Det forutsettes at slike møter blir gjennomført i det videre arbeidet 
med forvaltningsplanen for hele vannregionen. 

Det bør i det videre arbeidet med vanndirektivet foretas en geografisk inndeling av vassdraget 
iht. ulike brukerinteresser (eksempelvis drikkevann, badeplass, fiske, rekreasjonsområde, 
lekeplass for barn, landbruksinteresser, vernet område), til bruk i saksbehandling av 
utslippstillatelser etter forurensningsforskriften. 

Tabell 3.1. Oppsummering av innspill fra folkemøter i Tana kommune (2002-2005) om 
vannforvaltning.

Tema Innspill- sammendrag
Fiskeressurser • Øke laksebestanden i sidevassdragene

• Redusere sel- og lakseandbestanden. 
Fiskesykdommer Bekymring for spredning av Gyrodactylus salaris. Ønskede tiltak: 

• Mer informasjon og flere desinfeksjonsstasjoner
• Strengere krav og kontroll med desinfeksjon av båter og 

annet utstyr
Kantvegetasjon Delte meninger om behovet for kantsoner langs vassdraget.  
Friluftsliv • En rekke ønsker knyttet til forbedring av friluftsanlegg 

(søppeldunker, toalettanlegg, nye rasteplasser m.m), og bedre  
kontroll med forsøpling

• Registrere og skilte atkomstveier til elva
• Strengere regler for camping langs vassdraget. 

Vannkvalitet og forurensning • Bedre rensing av kommunale utslipp
• Bedre kontroll med gårder og private kloakkanlegg med 

hensyn til utslipp
• Vannprøver fra avfallsplassen på Gassanjárga må 

offentliggjøres.

3. PÅVIRKNINGER TIL TANAELVA- HOVEDLØPET

4.1. Generell beskrivelse av dagens status

Når det gjelder kjemisk status, har Tanavassdraget siden 1988 vært overvåket med hensyn til 
vannkjemi og bakteriologi (hygiensk vannkvalitet). I perioden 1988-20023 er det tatt prøver 
ved 7 ulike stasjoner i vassdraget, hvorav 2 i hovedelven i Tana kommune (stasjon T12: 500 
m oppstrøms Tanabru og stasjon T13: Seida).

Generelt viser resultatene at vassdraget i liten grad tilføres forurensende stoffer eller påvirkes 
av menneskelig kvalitet. Vannkvaliteten er god, og de fleste vannparametrene følger naturlige 
sesong- og årstidsvariasjoner. 

Når det gjelder økologisk status finnes det pt. ikke systematiske overvåkningsdata fra 
Tanavassdraget. 

De ulike typene forurensningspåvirkninger er nærmere beskrevet nedenfor. 

  
3 Etter 2002 har prøvetakingen vært gjennomført av Lappland Miljøsenter, i samarbeid med Fylkesmannen i 
Finnmark, men i et mer begrenset omfang enn tidligere.
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4.2. Påvirkning fra næringssalter (fosfor og nitrogen)
I forbindelse med tiltaksanalysen er det utarbeidet et forenklet forurensningsregnskap for 
fosfor-tilførsler (diagram 4.1.) basert på den informasjonen som pt. er tilgjengelig. Analysen 
gjelder kun de delene av nedbørsfeltet til Tanavassdraget som ligger i Tana kommune. 
Påvirkningene som er vurdert omfatter spredte avløp, kommunale avløp, avrenning fra areal 
inkludert landbruk4 samt naturlige tilførsler. Beregningene viser at hele 92 % av tilførslene er 
naturlig avrenning fra fjell og skogsområder, samt bidrag via nedbør og atmosfæriske 
avsetninger (naturlige tilførsler). Den menneskeskapte andelen av tilførslene er dermed svært 
liten hvis man sammenligner med andre vassdrag. 

Resultatene fra prøvetakningen med hensyn til fosformengder ved målestasjonene i 
vassdraget (perioden 1988 til 2002), bekrefter forholdene ovenfor5. I henhold til SFT’s 
veileder 95:04 ”Miljømål for vannforekomstene- forventet naturtilstand”, vil de fleste elevene 
ved naturtilstand ha måleverdier i tilstandsklasse I. Som det framgår av tabell 4.1. er 
målingene på de fleste målestasjonene innen tiltaksklasse I (meget god) eller II (god), altså 
tilnærmet naturtilstand. Verdiene er videre innenfor anbefalte miljøkvalitetsnormer for 
bevaring av biologisk mangfold6. 

Tabell 4.1. Vannkvaliteten ved målestasjoner i Tana kommune med hensyn til fosfor. 

Stasjon 1988-
1990

1991-
1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998-
1999

2000 2001 2002 2003 2004-
2005

2006 2007

Oppstrøms 
Tana bru

I II I I II I II I ---- II III III II III II

Seida I II I II I I II I ---- II I II II II II

Unntaket er prøvene for stasjonen oppstrøms Tana bru hvor det er registrert 
gjennomsnittsverdier i tiltaksklasse III (mindre god miljøkvalitet) i flere år etter 2002.  
Årsakene til avviket kan være påvirkninger fra avløp. 

Hvis man ser på fosforutslippene for den delen av nedbørsfeltet som ligger i Tana kommune, 
viser beregningene at omlag 82 % av tilførslene kommer fra kommunale avløp. Spredte avløp 
er estimert til 3 %, men det er her stor usikkerhet knyttet til om alle anleggene er i 
forskriftsmessig stand og om tidligere pålegg om utbedringer er fulgt opp. Arealavrenning fra 
landbruket er videre estimert til 14 %. Overvann fra tettbebyggelse har svært liten betydning 
(1%). 

  
4 Når det gjelder utslipp fra landbruket, er det i denne sammenhengen kun vurdert avrenning fra landbruksareal. 
Forurensningsproduksjon fra silo, gjødsellagre og melkerom er ikke vurdert her. 
5

Prøveresultatene fra overvåkningen av fosfor (P) og nitrogen (N)  i perioden 1988-2002  er klassifisert iht. SFT’s veileder 
97:02 ” Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann”, og vurdert mht. tiltaksklassene I (meget god miljøkvalitet), II (god), III 
(mindre god) og IV (dårlig).

6 SFT veiledning 97:02. Miljømål for vannforekomstene. Retningslinjer og anbefalte miljøkvalitetsnormer. 
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Fig.4.1. Prosentvis fordeling av fosforutslipp til Tanavassdraget fra ulike kilder. Diagrammet viser 
kun menneskeskapte tilførsler. 

Fordeling av fosfor-utslipp til Tanavassdraget

Kommunalt avløp
82 %

Spredte avløp
3 %

Overvann fra 
bebygde områder

1 %

Landbruket 
(arealavrenning)

14 %

Når det gjelder tilførsler av nitrogen (N), viser alle målingene fra overvåkningsprogrammet7

ved alle stasjoner i tiltaksklasse 1 (meget god tilstand). Man kan dermed fastslå at vassdraget 
ikke er påvirket av nitrogenforurensning, og det er med bakgrunn i dette ikke foretatt videre 
beregninger av tilførsler. 

4.3. Påvirkning fra forsurende stoffer
pH- målingene ved stasjonen i Tanavassdraget har vært tilnærmet uendret fra 1988 og frem til 
i dag (6.9-7.6). Verdiene tilsvarer tilstandsklasse I (”meget god”), og tilsvarende naturtilstand.  
Av dette følger også at pH-målingene er innenfor de anbefalte miljøkvalitetsnormene knyttet 
til fiske8. Det er dermed ingen grunn til å frykte forsuring i vassdraget ved nåværende 
belastning av sur nedbør.

4.4. Hydromorfologisk påvirkning
De viktigste hydromorfologiske påvirkningene i Tanavassdraget er beskrevet nedenfor.

Kanalisering og forbygning av elveløpet
Eksisterende elveforbygninger i Tanavassdraget er spredt over store arealer. I perioden 1976-
2000 er det bygd 7 km. med elveforbygninger fordelt på ni ulike strekninger i Tanavassdraget. 
Den mest berørte strekningen i hovedløpet i Tana kommune er strekningen fra Skiippagurra 

  
7 Prøvetakingsperiode: 1994-2002. 
8 Miljømål for vannforekomstene. Retningslinjer og anbefalte miljøkvalitetsnormer. SFT veileder 97:02
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til elveutløpet. De nedre delene av sideelevene Luovttejohka/Luftjok og Máskejohka/Masjok 
er også sterkt preget av elveforbygninger9. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeider en egen tiltaksanalyse for 
elveforbygninger, som rapportering til vannregionsmyndigheten. 

Vandringshindre for fisk

Flere av sideelevene er definert som høy risiko- områder10 (Lismajohka, Alletjohka, 
Njorgannjohka, Vuoppejohka), med bakgrunn i at det er etablert vandringshindre for fisk. Det 
vil bli utarbeidet en separat tiltaksanalyse for disse, i et samarbeid mellom Statens vegvesen 
og vannregionmyndigheten (Fylkesmannens miljøvernavdeling). 

Forandringer i kantsonen langs vassdraget

I følge miljøkvalitetsnormer i ferskvann, bør 90% av den opprinnelige kantvegetasjonen være 
intakt for bevaring av biologisk mangfold og urørt natur.11 Det er ikke foretatt egne
kartlegginger av utbredelsen av den naturlige kantsonen langs Tanavassdraget, men generelt 
sett vet man at kantvegetasjonen langs elveløpet i stor grad er bevart. Unntaket er lokalt i 
enkelte jordbruksområder (Bonakas og strekningen Tana bru- Sirma på begge sider av elva), 
hvor dyrkingsarealet går nært inn til elvebredden. I disse områdene kan det være aktuelt å 
utføre leplantinger. 

Når det gjelder bredden på kantsonen, så er det fastsatt krav i vannressursloven om at det skal 
opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag. I retningslinjer for 
gjeldende arealplan til Tana kommune, er det fastsatt at kantsonen skal være på minimum 10 
meter. 

4.5 Påvirkning fra miljøgifter
I perioden 1995-2001 ble det tatt vannprøver i hovedelva ved Seida for analyse av ulike 
metaller (Al, Cd, Cr, Pb, Zn, Ni, As, Fe og Mn12). Analyseresultatene viser stort sett naturlige 
bakgrunnsverdier. Forhøyede verdier opptrer ved turbiditet. Det tyder på at elementene er 
bundet til erosjonspartikler og dermed foreligger i en lite giftig form. 

Det er foretatt en vurdering nedenfor av mulige punktutslipp til sidevassdrag og –bekker, samt 
utslipp fra avfallsdeponiet på Gassanjárga 13. De ulike punkt- påvirkningene er nærmere 
beskrevet nedenfor. 

  
9 Luovttejohka/Luftjok: 60% elveforbygning langs nederste 2 km. 
Maskejohka/Masjok: 40 % elveforbygning langs nederste 2,5km. 

10 Vannforekomster der man står i fare for å ikke kunne oppnå god økologisk status innen 2015, som er 
tidsfristen satt i direktivet. 
11 Miljømål for vannforekomstene. Retningslinjer og anbefalte miljøkvalitetsnormer. SFT veileder 97:02
12 NIVA, 2001. Overvåkning av Tanavassdraget. Årsrapport for 2001. LNr 4569-2002. 
13 Utslipp av miljøgifter fra avløpsanlegg er ikke vurdert særskilt i denne omgangen.
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ØFAS’ avfallsdeponi på Gassanjárga
Avfallsdeponiet ligger på Gassanjárga, i underkant av 300 meter fra hovedløpet til Tanaelva. 
Anlegget er driftet av Øst-Finnmark Avfallsselskap (ØFAS), som er pålagt å overvåke 
eventuelle forurensninger. 

Allerede i 2003 søkte ØFAS om fritak fra avfallsforskriftens krav om dobbel bunntetting, til 
videre drift av celle 3 ved deponiet. Unntak fra kravet kan innfris dersom deponieier gjennom 
en miljørisikovurdering kan dokumentere at de diffuse utslippene fra deponiet ikke er av en 
slik størrelse eller karakter at de medfører ulemper for miljøet. Saken er per oktober 2008 ikke 
sluttbehandlet hos Fylkesmannens miljøvernavdeling. 

En miljøkonsekvensvurdering av deponiet ble utført av ØFAS i 2007. Som en del av 
vurderingen ble det foretatt en kildekarakterisering, transportkarakterisering og 
respientkarakterisering iht. SFT’ s veileder14. Transportkarakteriseringen avdekket blant annet 
at løsmassene i området ikke har de egenskapene som er lagt til grunn i kravene til geologisk 
barriere i avfallsforskriften. 

Både i sigevannet og sigevannssedimentet ble det funnet en rekke stoffer med overskridelser 
av terskelverdiene i SFT’s veileder. Det ble tatt prøver av vannkvaliteten i to nye 
grunnvannsbrønner i influensområdet, samt av grunnvannssig/bekker nord for deponiet i tre 
omganger i juni, august og november 2006. Det ble påvist forhøyete verdier av kvikksølv 
(Hg) i en av brønnene og i grunnsvannsiget nord for/nedstrøms deponiet. Andre stoffer som 
viste forhøyete verdier var klor (Cl), natrium (Na) og barium (Ba). Prøveresultatene er forklart 
med feilkilder, samt det naturlige bakgrunnsnivået fra bergartene i området og gamle marine 
avsetninger. Det bores pt. en referansebrønn i området for ytterligere prøvetaking, som kan gi 
flere opplysninger om det naturlige nivået av ulike stoffer i grunnvannet.  

På oppdrag av Fylkesmannens miljøvernavdeling ble det i 2007 videre tatt prøver og foretatt 
en vurdering av innholdet av metaller i vann og sediment fra bekken nedstrøms deponiet. 
Innholdet av metaller i bunnsedimentprøvene fra bekken var generelt lavt, og på nivå med det 
som er målt i en rekke upåvirkete innsjølokaliteter i Finnmark. Vannanalysene viste noe 
forhøyede verdier av krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn), 
tilsvarende tilstandsklasse II ”moderat forurenset”, samt av aluminium (Al) og barium (Ba). 
Selv om konsentrasjonene var generelt lave, indikerer resultatene fra vannprøvene at det 
foregår en viss utlekking av tungmetaller (Cr, Cu, Hg, Ni og Zn)  fra fyllingen. 

Nedlagte kommunale avfallsfyllinger
I Tana kommune er det 7 nedlagte kommunale avfallsfyllinger, som ble benyttet før 
eksisterende avfallsdeponi ble etablert (se tabell 4.1. nedenfor). På alle disse fyllingene er det 
sannsynlig at det har blitt dumpet farlig avfall (spesialavfall), slik at det foreligger en fare for 
forurensninger.

  
14 Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier (SFT, TA 
1995/2003). 
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Tabell 4.1. Status for nedlagte kommunale avfallsfyllinger i Tana.  

Det er så langt ikke tatt jord- eller vannprøver i områdene, så det foreligger ingen data om 
eventuelle utslipp. I henhold til Fylkesmannens ”tiltaksplan for avslutning, kontroll og 
etterdrift av nedlagte kommunale avfallsfyllinger” er alle fyllingene i Tana klassifisert i 
tiltaksklasse 2 (uavklart status). For alle disse må det gjøres nærmere miljøundersøkelser, 
inkludert prøvetaking av sigevann og/eller bekk, og deretter foretas en nærmere vurdering av 
oppfølgingstiltak. 

I tillegg avfallsfyllingene i tabell 4.1. ovenfor, har det vært to fyllinger i bruk ved 
Smalfjordvann før etableringen av anlegget i Bonakas. Det er også registrert to ulovlige
fyllinger ved Juovlajohka/Julelva i Austertana. Nærmere informasjon om disse må samles inn
i forbindelse med oppfølgingen av denne analysen. 

Lokaliteter med forurenset grunn
I SFT’s register over forurenset grunn er det registrert tre eiendommer i Tana kommune. 
Status for to av disse er nærmere beskrevet nedenfor15. 

Massetak i Skiippagurra (Ruossajohka/Korselva)
I forbindelse med tidligere anleggsvirksomhet, har Statens vegvesen deponert avfall i avsluttet 
massetak i Skiippagurra. Tana kommune tok i 2002 prøver av drikkevannet fra 
grunnvannsbrønnene i Korselva og fra nettet. Det ble funnet mindre mengder bly både fra 
brønnene og ut på nettet. Høyeste observerte verdi på bly fra råvannet (rett fra brønnen) har 
vært 3,8 ug/l som er under kravet i drikkevannsforskriften. 

I 2003 utførte Interconsult en miljøteknisk grunnundersøkelse på oppdrag av Statens 
vegvesen. Det ble tatt jordprøver av orginale masser under avfallet, og vannprøver fra to 
grunnvannsbrønner og fra Ruossajohka/Korselva.  Prøvene ble analysert for 20 ulike 
parametre, som omfatter de viktigste mht. å avdekke forurensning fra metallforbindelser og 
hydrokarboner. 

Analyseresultatene fra jord viste at ingen av de analyserte parametre overstiger SFT’s 
normverdier for ”mest følsom arealbruk”. Når det gjelder vannprøvene, viste ingen av 

  
15 Den tredje eiendommer er Esso Norges tankanlegg i Smalfjord, hvor dreneringen er til Tanafjorden. Denne
lokaliteten er derfor ikke vurdert videre i denne sammenhengen. 

Lokalitet Tildekket/
tilsådd

Ble avfall 
brent under 
driften?

Er avfall 
gravd ned?

Flygeavfall og 
gjenstander 
ryddet bort

Nærmeste elv/bekk

Seidafjellet Ja Ja Ja Ja Skippagurrabekken
Hillagurra Ja Ja Ja Ja Vuopmanjohka. 
Austertana Delvis Ja Ja Delvis. Gjerde 

må fjernes
Liten bekk som drenerer ut i 
Tanafjorden. Fyllingen 
ligger 100 meter fra utløpet 
til Tanafjorden. 

Polmak Ja Ja Ja Ja Buolbmátjohka/Polmakelva
Bonakas Ja Ja Ja Ja Bonjakasjohka
Sirma Ja Ja Noe, men 

meste fjernet
Ja Sirpmájohka
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prøvene verdier over kriteriene i drikkevannsforkriften, med unntak av for THC (totale 
hydrokarboner) hvor deteksjonsgrensen samlet sett var for høy. Alle THC- fraksjonene er 
imidlertid hver for seg lavere enn deteksjonsgrensen. Det ble derfor ikke foretatt noen videre 
risikovurdering. 

I etterkant av den miljøtekniske undersøkelsen, vurderte SFT det slik at det fremdeles er 
mulig at forurensning fra avfallet kan spres til grunnvannsbrønnen ved Korselva, og at det 
derfor må stilles krav til ytterligere undersøkelser. Med bakgrunn i dette fikk Statens 
vegvesen i 2004 et pålegg fra SFT om prøvetaking i perioden fram mot 2007. Det ble stilt 
krav om at dersom måleverdiene i drikkevannsforskriftens kriterier ble overskredet, måtte 
SFT og Tana kommune varsles. Tana kommune har i brev til Statens vegvesen 30/11-2007 
etterlyst prøvetakingsresultatene.

Tanahus
I forbindelse med Forsvarets tidligere eiendom på Tanahus er det avdekket flere gamle 
avfallsdeponier. Disse er konsentrert til to lokaliteter: 

• Lokalitet 1 er inne på det tidligere militær-leir området. Området har blitt undersøkt 
med metalldetektor sommeren 2008, og det er gravd en rekke sjakter for prøvetaking. 
Det er funnet forhøyete verdier av tungmetaller i flere av sjaktene, samt forhøyete 
verdier av PCB og hydrokarboner i to andre sjakter. Miljøundersøkelsen er imidlertid 
ikke ferdigstilt. Tiltaksplanen skal foreligge i løpet av høsten 2008, og opprydningen 
foretas i 2008-09. 

• Lokalitet 2 omfatter to små deponier på sletten nedenfor riksvegen, 200 meter fra 
hovedelva. Området har tidligere vært eid av Forsvaret. Det ble utarbeidet en 
miljøundersøkelse for området i 2003. Prøvene fra det ene av deponiene viste 
forhøyete verdier av metaller og PCB over grenseverdiene for ”mest følsom 
arealbruk”. Lokaliteten er ryddet, og saken avsluttet. 

4.6. Biologiske påvirkninger

Fiske og fangst- uttak i forhold til totalbestand/gytebestandsmål
Villaksbestandene i Tanavassdraget utgjør samlet sett den største bestanden av atlantisk laks 
på verdensbasis16. Den totale produksjonen av voksen laks inkludert sjø, elvefangst og 
gytefisk er estimert til å være rundt 600 tonn17, der et gjennomsnitt på 139 tonn har blitt 
fanget årlig i perioden 1972 til 200618. Fjord og elvefangstene har variert fra 100 til 300 tonn. 
I de beste årene har fangstene fra Tanavassdraget utgjort hele 22 % av all elvefangstene av 
laks i hele Europa. 

Laksefangstene i Tanavassdraget har alltid vært svingende, og variert i perioder på 8-9 år. 
Utviklingen siden 2001 har imidlertid vært alarmerende. For det første har laksefangstene 
vært lavere enn tidligere. Fangstutviklingen i de andre norske elevene har vært økende siden 
1972, mens den har vært synkende i Tanavassdraget. For det andre, så har andelene storlaks i 
de totale laksefangstene gått ned . I perioden 1972 til 2002 var 25% av fangstene storlaks. Til 
sammenligning var andelen storlaks av de totale fangsten kun 4 % i 2007 og 7 % i 2006. 

  
16 Se Johansen M. et al. 2008. Atlantic salmon monitoring and research in the Tana river system. Report from 
Norwegian- Finnish working group on monitoring and research in Tana. 
17 Kilde: NOU 1999:9  ”Til laks åt alle kan ingen gjera”. 
18 Kilde: Fylkesmannen i Finnmark.
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Det har vært gjennomført undersøkelser både på norsk og finsk side for å anslå 
beskatningstrykket. En undersøkelse fra 90-tallet anslår en beskatningsgrad på 60-80%, men 
dette vil variere etter hvilke deler av vassdraget som er omfattet. 

Det er foretatt foreløpige beregninger av gytebestandsmål for 180 norske lakseelver, herunder 
Tanavassdraget (Hindar et al. 200719). For hele Tanavassdraget må det være 55 tonn/12500 
stk. holaks på gyteplassene om høsten for å utnytte produksjonspotensialet i vassdraget. Det er 
foretatt studier av estimert gytebestand sett i forhold til gytebestandsmålet, basert på ulike 
beskatningsgrader. Beregninger er gjort for Tanaelva som helhet og for sideelvene 
Karasjohka, Iesjohka, Laksjohka og Maskejohka. Studien gir indikasjoner om en kraftig 
overbeskatning de fleste årene. Med en anslått fangstrate på  70%, var det kun i 2001 20at 
gytebestandsmålet for vassdraget ble nådd. Dersom man ser på sidevassdragene, er 
situasjonen bedre i nedre del av vassdraget enn i øvrige deler, men i ingen av de fire 
undersøkte sidevassdragene er gytemålene nådd for perioden 2004-2007. Dette gir grunn til 
stor bekymring for utviklingen av laksebestanden i årene som kommer. Dette gjelder både en 
nedgang i bestanden generelt, og en fare for at enkeltbestander i de øvre delene av vassdraget 
kan bli utryddet (genetisk tap).

Andelen oppdrettsfisk i forhold til totalbestand
For å overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks, er det hele fra 80-tallet samlet inn og 
analysert skjellprøver fra laks. Innslaget av oppdrettslaks i fangstene har de siste årene vært 
lite, mellom 0,05 og 0,53 %. 

Fremmede arter 
Høsten 2007 ble det observert svært mye pukkelaks i elver i Finnmark, blant annet ble det 
fanget flere hundre pukkellaks i Tanaelva og i Tanafjorden. Pukkelaks er en stillehavslaks 
som ble innført til Kolahalvøya fra 1958-1989 med henblikk på kulturbetinget fiske. I dag er 
det selvproduserende bestander av pukkelaks på Kolahalvøya, og sannsynlig at den kan 
etablere egne bestander i Finnmark. Generelt sett er pukkellaksen uønsket, da man ikke vet 
hvilke effekter den kan ha på de opprinnelige laksebestandene, blant annet gjennom 
konkurranse eller ved at den fører med seg sykdommer som er fremmede for våre fiskearter. 

Fiskesykdommer
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er regnet som den mest alvorlige trusselen som har 
rammet laksebestandene i Norge de siste årene. Nærmeste elv med Gyrodactylus salaris på 
norsk side er Skibotnelva i Troms. I Finland har parasitten vært påvist i et oppdrettsanlegg i 
Enare-sjøen. 

I folkemøtene i forbindelse med flerbruksplanen for Tanavassdraget kom det inn en rekke 
bekymringer og forslag til tiltak mot spredning av fiskesykdommer. Det er ønske om forbud 
mot fremmede kajakker og kanoer, samt at desinfeksjonsattest gjøres obligatorisk for alle 
tilreisende fiskere både på norsk og finsk side. 

  
19 Hinder, K. M.fl. 2007. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge. NINA rapport 226. 
20 For perioden 1993-2001. 
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4. Kostnader til gjennomføring av tiltak (kommunen)

5.1. Identifisering av mulige kommunale tiltak
Tabellene 5.1. tom 5.3. nedenfor gir en oversikt over mulige kommunale tiltak. Tiltakene er 
vurdert kvalitativt etter en relativ skala fra 1 til 3, der 1 er liten effekt, 2 er middels effekt og 3 
er stor effekt på kjemisk og/eller økologisk tilstand i vassdraget. Det er ikke foretatt noen 
prioritering av de ulike tiltakene. Enkelte av tiltakene er ikke kostnadsberegnet. Disse vil bli 
ytterligere behandlet i utkastet til ny hovedplan for vann- og avløp, som ikke er ferdigstilt per 
1/11-08. 

Tiltak knyttet til biologiske påvirkninger er ikke vurdert i denne sammenhengen, med 
bakgrunn i vannregionmyndighetenes avgrensning av analysearbeidet. 

5.1.Tabell over tiltak som reduserer fosfor og nitrogen tilførsler.

Sektor Tiltak Kostnad 
NOK
(investering)

Kostnad 
NOK 
(drift/år)

Effekt 1-3

F-1. Redusere mengden 
fremmedvann tilført 
renseanleggene

Ikke klarlagt.

F-2. Redusere overutslipp og 
direkteutslipp av spillvann 
ved å øke kapasiteten i 
avløpsanlegg. 

Ikke klarlagt. 

F-3. Stedvis forbedre 
funksjon og standard på 
utslippsanlegg.

Ikke klarlagt. 

F-4. Utarbeide kommunal 
forskrift for separate 
avløpsanlegg.

Ikke 
klarlagt.

F-5. Utarbeide 
saneringsplaner.

Ikke klarlagt. 

F-6. Ta i bruk automatisk 
prøvetakingsutstyr ved 
renseanleggene.

Ikke klarlagt. Administrativt. 

F-7. Etablere kommunalt 
renseanlegg i Skiippagurra. 

2.956.500,-. 1

F-8. Etablere kommunalt 
renseanlegg i Polmak.

2.010.500,- 1

F-9. Gjennomgang og 
oppfølging av eksisterende 
utslippstillatelser for spredte 
avløpsanlegg (under 50 pe)

100.000* 2

Avløp

F-10. Inndeling av 
Tanavassdraget i ulike 
klasser basert på 
brukerinteresser (inkl. 

100.000* Administrativt
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kartfesting), til bruk i 
avløpsbehandlingen. 

Landbruk F-11. Foreta kartlegging av 
utslipp fra silo, melkerom og 
gjødsellagre, og vurdere 
oppfølgingstiltak.

100.000* Administrativt. 

F-12. Vannprøvetaking i 
Tanaelva ved målestasjoner i 
Seida og oppstrøms Tana 
bru21.- Parametre:  
Totalfosfor, totalnitrogen og 
hygienisk vannkvalitet. 

-------- 30.000 AdministrativtGenerelt

F-13. Vannprøvetaking i 
Tanaelva ved andre 
lokaliteter på strekningen 
Polmak- Seida. Parametre: 
Totalfosfor, totalnitrogen og 
hygienisk vannkvalitet. 

--------- 60.000 Administrativt

Foreløpige kostnader 4.967.000 390.000
* engangskostnad.

5.2. Tabell over tiltak som reduserer tilførsler av miljøgifter 

Sektor/område Tiltak Kostnad 
NOK
(investering)

Kostnad 
NOK
(drift)

Effekt 1-3

M-1. Vannprøvetaking 
ved nedlagte 
kommunale 
avfallsfyllinger, samt 
oppfølgingstiltak. 

--------------- 200.000* 3

M-2. Vannprøvetaking i 
tilknytning til ulovlig 
fylling i Austertana, 
samt opprydningstiltak. 

----------------- 60.000* 3

Avfall

M-3. Befaring av gamle 
fyllinger ved 
Smalfjordvann, og 
vurdering av behov for 
tiltak. 

---------------- 10.000* Administrativt. 

Totale kostander -------- 270.000
* engangskostnad. 

  
21 Oppfølging av Fylkesmannen i Finnmark/Lappland Miljøsenters’ overvåkningsprogram i Tanavassdraget 
1988- 2001.
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5.3. Tabell over tiltak som bedrer hydromorfologiske forhold.

Sektor/område Tiltak Kostnad 
NOK
(investering)

Kostnad 
NOK 
(drift/år)

Effekt 1-3

Generelt H-1. Foreta en analyse 
av kantvegetasjonens 
lengde i Tanavassdraget 
(% resterende 
kantvegetasjon sett i 
forhold til 
naturtilstanden)

Ikke klarlagt. Administrativt
.  

Landbruk H.2. Vurdere behov for 
leplantinger 
(Holmesund- Sirma, 
Alleknjarg, Polmak og 
Bonakas), i forbindelse 
med gårdskartleggingen 
2009-2011, og iverksette 
videre tiltak. 

70.000 3

Totale kostnader 70.000 Ikke klarlagt

5.2. Oppfølgingsarbeid
Som omtalt i kap 1. har analysearbeidet vært meget begrenset i denne planrunden, blant annet 
med utgangspunkt i de korte tidsfristene satt av Direktoratet for naturforvaltning. I det videre 
arbeidet med analyser og tiltaksplaner for Tana vannområde er det viktig at følgende 
vannforekomster blir prioritert: 

• Tanafjorden. Begrunnelse: En stor og vesentlig vannforekomst i vannområdet. 
Fjorden er vernet som ”nasjonal laksefjord”. Den økologiske tilstanden i fjorden er 
preget av invasjon av kongekrabber (fremmed art).

• Juovlajohka/Julelva. Begrunnelse: Vassdraget er vernet mot vannkraftutbygging. 
Nedre del er preget av langsgående inngrep (flom- og erosjonssikringer). Det er 
avdekket to avfallsfyllinger i området, i en ravine og i et bekkeløp som drenerer ut i 
Julelva. Det bør foretas beregninger av N og P- tilførsler (området har spredte avløp).  

Tiltak knyttet til biologiske påvirkninger i Tanavassdraget- og fjorden bør dessuten gis en høy 
prioritering i oppfølgingsarbeidet. 

I tabell 5.4. nedenfor er det stipulert årlige kommunale kostnader til planlegging og 
oppfølging av tiltaksanalyser i de delene av Tana vannområde som ligger i Tana kommune. 
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5.4. Tabell som viser kommunale kostnader til administrasjon  mht. vanndirektivet. 
Kostnadene inkl. bla. utarbeidelse av nye tiltaksanalyser og oppfølging av tiltak i denne
analysen. 

Tiltak Kostnad NOK
(investering)

Kostnad NOK 
(drift/år)

Effekt 1-3

Administrative kostnader i 
kommunens organisasjon. 

---- 70.000 Administrativt



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2008/1855-2

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 62/2008 13.11.2008

Reguleringsplan for Grenveien industriområde

Rådmannens innstilling

Området under regulering, fastsatt av fast utvalg for plansaker i møtet 23.10. i år, utvides til å 
omfatte både utvidelsen og eksisterende, regulerte industriområde. Varsel om planoppstart 
meldes for Grenveien industriområde i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-
1 nr. 1. 

Saksopplysninger

Fast utvalg for plansaker behandlet i sitt forrige møte den 23.10 i år, saken om planoppstart for 
en utvidelse av Grenveien industriområde. Under behandlingen la utvalget til areal for 
atkomstvei inn til reguleringsområdet. Siden reguleringsplanen for Grenveien industriområde 
ble vedtatt i 1977, har det skjedd endringer av planen gjennom flere mindre vesentlige endringer 
og dispensasjoner. For å sikre at planen stemmer med den reelle situasjonen, samt enhetlige 
bestemmelser for det eksisterende industriområdet og den aktuelle utvidelsen, anbefaler 
rådmannen at reguleringsområdet utvides til å omfatte både eksisterende industriområde i 
Grenveien, samt den planlagte utvidelsen. For øvrig anbefales det at reguleringsgrensa trekkes 
helt ut mot RV 98, da det er lite hensiktsmessig å ha en uregulert stripe mellom industriområdet 
og riksveien.

For eksisterende industriområde vil det kun være tale om å endre eksisterende plan i forhold til 
de endringsvedtakene som er gjort tidligere, samt vurdere en reduksjon av arealet beregnet til 
industriformål for tomtene til Sørnesbygget og Meieriet. I dag går tomte- og formålsgrensene 
helt opp til toppen av høydedraget mot nordvest. Dette høydedraget skiller industriområdet fra 
den sletta Flerbrukssenteret og de nye omsorgsboligene ligger på, og utgjør en hensiktsmessig 



avgrensing av industriområdet mot nordvest. Rådmannen mener det vil være uheldig om dette 
høydedraget jevnes ut og bebygges. 

Framdriftsplan

Aktivitet Nov 2008 Nov 08 – feb 
09

Mars – april 
2009

Juni 
2009

Juli 2009

Varsel om planoppstart X
Utarbeiding av 
planforslag

X

Høring (offentlig ettersyn) X
Kommunestyrebehandling X
Ferdigstilling av planen X

I og med at det er tale om et relativt lite areal med lavt konfliktnivå, mener rådmannen det i 
denne saken ikke er nødvendig med en forhåndshøring, men at en går direkte fra varsel om 
planoppstart til et ferdig planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. 



Forslag til reguleringsområde Grenveien
Dato: 05/11/08
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Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger

Arealplanlegger i utviklingsavdelingen, Lars Smeland, har vedlagt følgende orientering:
1. Prinsipper knyttet til fritidshytter på FeFos grunn

1. Prinsipper knyttet til fritidshytter på FeFos grunn

Prinsipper for tildeling av hyttetomter (vedtatt 16 – 17.okt 2008).

1. Tildeling av tomter i tråd med godkjent plan skal som hovedregel skje etter
loddtrekning. Styret vil endre strategien i tråd med dette ved neste rullering.
2. Dersom kommunen søker om det skal 50 % av tomtene i regulerte hyttefelt
forbeholdes kommunens innbyggere. Tildeling skjer gjennom egen loddtrekning.
Resterende tomter tildeles ved åpen trekning hvor også kommunens innbyggere kan
søke.
3. Tildeling av hyttetomter i områder avsatt til LNF-område med spredt fritidsbebyggelse
skal som hovedregel skje etter loddtrekning. Også for slike tomter gjelder at inntil 50
% av tomtene kan forbeholdes kommunens egne innbyggere etter søknad fra
kommunen.
4. For områder avsatt til LNF-områder med spredt bolig- eller ervervsbebyggelse gjelder
at disse tomtene normalt tildeles etter hvert som søknader kommer inn. Skulle det



likevel være stor søknad i et slikt område kan tomtene lyses ledig.

Inngjerding av hyttetomter (vedtatt 16 – 17.okt 2008).

1. FeFo mener at det gjennom nye reguleringsplaner bør være kommunene som
styrer om inngjerding av hyttetomter skal være tillatt.
2. FeFo tillater normalt ikke inngjerding av hyttetomter der dette er forbudt i
henhold til festekontrakten eller gjeldende regulering.
3. Dersom det i en konkret sak likevel kan være aktuelt å gi tillatelse til inngjerding
av hytte skal saken først sendes på høring. Det er da viktig at tillatelsen ikke går
på bekostning av næringsinteresser, særlig jordbruks- og reindriftsinteresser.
Eventuell inngjerding må avgrenses til et mindre areal tett opp til hytta,
eksempelvis 5 meter fra hytteveggen. Det bør føres en streng praksis dersom det
kommer slike søknader.

Strøm til fritidshytter (vedtatt 16 – 17.okt 2008).
1. Styret mener at spørsmålet om fremføring av strøm til hytter er et energipolitisk
spørsmål som primært bør avgjøres av sentrale myndigheter og kommunen som
plan- og bygningsmyndighet. Framføring av strøm til fritidsbebyggelse overlates
derfor i hovedsak til kommunene som lokal myndighet å ta stilling til.
Dersom kommunen mener tiltaket krever endring av eksisterende plan vil FeFo
legge den endrete plan til grunn . Dersom kommunen mener tiltaket kan
gjennomføres ved dispensasjon fra plan skal FeFo først ta stilling til søknaden før
den sendes kommunen . Eventuelt kan annen behandling foretas etter avtale med
kommunen.
2. FeFo vil likevel stille krav om at det ved framføring av strøm bør skje gjennom
bruk av jordkabel. Dette fordi det vil gi minst mulige konsekvenser for andre
brukere.
3. Framføring av strøm til hytter langt fra etablert linjenett tillates ikke.

Det kan i møtet også bli gitt andre orienteringer.

Vurdering
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