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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2008/62-13

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 67/2008 04.12.2008

Reguleringsendring Sentrum 1 (Ide-bygget) og Coop Mega

Rådmannens innstilling

FUP oversender forslaget til reguleringsendring til kommunestyret for endelig godkjenning med 
følgende endringer:

1) Det åpnes ingen ny atkomstvei fra Coop Mega til Rådhuset på sørvestsiden av Coop. 
2) Det reguleres ikke gangvei langs Coop på den siden som vender mot Rådhusplassen.
3) Arealet foreslått omregulert til felles gårdsplass og rent forretningsformål, opprettholdes 

med det kombinerte reguleringsformålet forretning/ kontor/ bolig.
4) Atkomsten til Coop Mega:

a) Beholdes som i dag, dvs det blir én atkomst fra Ringveien sørvest for gatetunet.
b) Det etableres ny atkomst til Mega fra gatetunet. Eksisterende atkomst (jf a) 

stenges.

Saksopplysninger

FUP skal i dette møtet ta stilling til om forslag til endring av Reguleringsplan for Tanabru 
sentrum skal vedtas og videresendes til kommunestyret for endelig vedtak, om saken ikke skal 
fremmes, eller om det skal foretas endringer i forslaget som har vært lagt ut til offentlig ettersyn.

Saken har en lang forhistorie som forutsettes kjent for medlemmene av planutvalget. Den 
gjengis kun kort nedenfor. 

1) Søknad om utvidelse av forretningsbygget i Sentrum 1 (Narvesen/ Idé-bygget) fremmet 
av Eiendomsforvaltning AS datert 18.03.2005.

2) Vedtak i FSK den 31.03.2005: Tilsagn om en utvidelse av gnr. 13/83, Sentrum 1, på 
inntil 200 m2 meter mot sørvest som omsøkt, med vilkår: Forholdet til varelevering skal 
avklares med de berørte forretningene, Coop Mega, Chrisma Grill Bistro og Pub, 
Frisør’n og Tana Bok og papirhandel. Skriftlige bekreftelser på at varelevering til 
forretningene er sikret er en forutsetning for byggetillatelse. 



3) Søknad om byggetillatelse fra Eiendomsforvaltning AS om en utvidelse av Sentrum 1 
med 130 m2 datert den 06.05.2005. Søknaden var ikke vedlagt de nødvendige 
avklaringer i forhold til naboeiendommene.

4) Søknaden om byggetillatelse fra Eiendomsforvaltning AS ble avslått administrativt i 
h.h.t. delegert fullmakt den 21.06.05 med hjemmel i Reguleringsplan for Tana bru 
sentrum egengodkjent av kommunestyret den 22.05.2003, i og med at det aktuelle arealet 
er regulert for atkomst til p-plassen ved Coop Mega.

5) Søker klagde på avslag på søknad om byggetillatelse den 05.07.05. Klagen på avslaget i 
byggesaken er foreløpig ikke realitetsbehandlet.

6) Drøftingsmøte mellom kommunen og næringslivsaktørene i den aktuelle delen av Tana 
bru sentrum høsten 2005.

7) FSK behandlet saken om tilsagn av tomt på nytt den 31.08.2006. I vedtaket sitt frafalt 
FSK kravet om avtale med de berørte grunneierne som vilkår for utbygging.

8) Vedtak i FUP den 15.02.07 om igangsetting av arbeid med reguleringsendring i Tana bru 
sentrum.

9) Den 13.04.2007 engasjerte Tana kommune Asplan Viak til å utarbeide et forslag til 
reguleringsendring i Tana bru sentrum. 

10) Vedtak i FUP, 05.06.2008: Forslag til reguleringsendring lagt ut til offentlig ettersyn.
11) Planendringen kunngjøres i avisene Sagat og Finnmarken, den 16.10.2008. Offentlig 

ettersyn gjennomført i perioden 16.10 – 16.11.2008.

Bakgrunnen for søknaden fra Eiendomsforvaltning AS er muligheter for å få leieavtaler med nye 
aktører som ønsker å etablere seg i Tana bru sentrum, samt ønske om å bebygge 2.etg av 
Sentrum 1 med leiligheter. Utvidelsen dreier seg om en grunnflate på 130 m2. Dette tilsvarer om 
lag 9 meter ut fra eksisterende veggflate på Narvesen/ Idé. Området er i gjeldende 
reguleringsplan avsatt til det kombinerte formålet bolig/forretning/ kontor, samt med en av to 
regulerte avkjørsler til Coop Mega. 

Forslaget til reguleringsendring som ble lagt ut til offentlig ettersyn innebærer følgende 
endringer:

• den regulerte avkjørselen nærmest Narvesen/ Idé stenges
• arealet regulert til det kombinerte formålet bolig/ forretning/ kontor avgrenses til kun å 

gjelde Narvesen/ Idé og Chrisma/ Frisør’n/ Tana Papir- og bokhandel samt området 
foran disse forretningene ut mot Rådhusveien 

• eksisterende tomt for Coop Mega endres fra det kombinerte formålet bolig/ forretning/ 
kontor til rent forretningsformål – dvs. at dagens utstrekning av bygningsmassen 
sementeres, og det blir ikke mulig å bygge ut 2.etg. til boligformål.

• arealet foran Coop Mega og mellom Coop og de øvrige forretningene omreguleres til 
felles gårdsplass

• det reguleres gangvei langs Coop Mega på den siden som vender mot Rådhusplassen
• det reguleres ny atkomstvei til Rådhusplassen på sørvestsiden av Mega, dvs. mot 

Røbergs fiskematforretning. Denne atkomstveien ble stengt etter reguleringen i 2003 og 
den opparbeidingen som fant sted etter dette.

I perioden for det offentlige ettersynet har kommunen mottatt 3 uttalelser. Fra Coop Finnmark, 
Kretsutvalget av Coop Finnmark, Tana og Nesseby, samt fra Fylkesmannen i Finnmark. 
Fylkesmannen har ingen merknader til endringen, da det kun er tale om en intern endring i et 
allerede regulert forretningsområde. De andre merknadene er gjengitt nedenfor.

Coop Finnmark BA:
Coop Finnmark viser til den innsendte søknaden om oppgradering av Coop Mega ved Tanabru, 
der rammetillatelse er gitt. Coop sier videre at selskapet var av den oppfatning at den gjeldende 



reguleringsplanen for Tana bru sentrum skulle sikre forutsigbarhet i forhold til 
næringsutviklingen. Coop beklager at det kun kort tid etter at rammetillatelse er gitt, foreligger 
en reguleringsendring til behandling som vil rokke ved planene for butikken deres.

De vesentligste ankepunktene Coop har til reguleringsforlaget er at det:
”• vil sperre den ene innkjøringen til butikken, noe som vil medføre at varetransporten til 

 bygget vil bli svært vanskelig.
• Kunde tilgjengeligheten vil bli vesentlig forverret ved at man stenger den ene innkjøringen

til vår butikk.
• Færre parkeringsplasser for dagligvarebutikken, samtidig som at parkeringsbehovet øker 
 som følge av en utbygging av eiendommen på gnr.13/98

• Butikken vil være vanskeligere å se fra veien, noe som vil medføre at gjennomreisende i 
 stor grad ikke vil velge vår butikk.”

Coop Finnmark BA anbefaler at reguleringsforslaget ikke vedtas og at en evt. utvidelse av Sentrum 1 
gjøres i nord-vestlig retning, dvs. mot Rådhusveien. Coop tilføyer at reguleringsendringen vil føre til så 
store negative ringvirkninger for butikken, Coop Mega, at oppgraderingen som er planlagt ikke vil bli 
gjennomført. Coop ser også for seg at den planlagte reguleringsendringen kan gi en så stor
omsetningssvikt at antall arbeidsplasser ved Coop Mega ikke kan opprettholdes.

Kretsutvalget av Coop Finnmark, Tana og Nesseby
”Kretsutvalget vil på det sterkeste protestere mot at det blir gjennomført en 
reguleringsendring ved gnr 13/98 (Sentrum 1) og 13/84 (Coop), Gatetunet. Kretsutvalget 
representerer ca 1300 medlemmer/ forbrukere i disse 2 kommunene. For det første vil en 
slik endring være i strid med kommunens vedtatte reguleringsplan for området. For det 
andre vil den foreslåtte utbygging av 13/98 blokkere en viktig adkomst til Coop Mega. 
Tilgjengeligheten for kundene og vareleveranser som foregår fra trailer vil bli meget 
problematisk.

Resultatet av den foreslåtte reguleringsendringen vil føre til at Coop Mega Tana, som er et 
av de eldste foretakene, og en hjørnesteinsbedrift i kommunen, vil bli rammet i sin drift. 
CoopFinnmark har ferdige planer for modernisering og ombygging av forretningen i Tana 
for mange millioner kroner. Dersom kommunen legger hindringer i veien, slik vi oppfatter 
en stenging av innkjøringen er, tyder mye på at det ikke blir noe av denne investeringen.
Det er dårlig samfunnsplanlegging å la en eiendomsforvalter bygge ut i strid med vedtatt
reguleringsplan, og endatil med den konsekvens at eksisterende bedrift blir rammet
økonomisk.”

Vurdering

Rådmannen vurderer det slik at denne saken egentlig er et spørsmål om næringsutvikling og 
eiendomsutvikling i sentrum. Arbeidet med reguleringsendringen er startet fordi 
Eiendomsforvaltning AS ønsker å utvide forretningsarealet med 130 m2, og samtidig skape rom 
for en utbygging av attraktive sentrumsleiligheter i 2. etg. Coop Finnmark har planer om 
oppgradering av sitt bygg i Tana bru sentrum. Dette er sterkt påkrevd. Oppgraderingen gjelder 
først og fremst innvendige endringer og teknisk oppgradering, men bygget vil få en mindre 
utbygging på om lag 18 m2 ut mot Rådhusplassen.

Det er helt klart at vedtaket i denne reguleringssaken vil ha store følger for både eksisterende og 
framtidige virksomheter i sentrum. Tradisjonelt har Tana kommune hatt nok av arealer 
tilgjengelig og vært tilbakeholden med å gå inn i saker som kan påvirke eksisterende 
virksomheter negativt. Det er endret med denne saken.



Rådmannen mener det faste utvalget for plansaker ga administrasjonen svært klare signaler for 
den videre saksbehandlingen ved å vedta at forslaget til endring av gjeldende reguleringsplan 
skulle legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen vil derfor ikke spesifikt kommentere 
merknadene som er kommet inn fra Coop Mega og Kretsstyret, da de i liten grad dreier seg om 
det planmessige innholdet i reguleringsendringen, men om næringspolitikk. Dette er det 
politikernes ansvar å ta seg av. Det er imidlertid grunn til å kort gjennomgå hovedhensikten med 
reguleringsplanen og hva som har vært gjort for å oppnå optimale løsninger for utbyggingen i 
sentrum. 

Hovedmålsettingene for utviklingen av Tana bru er gjengitt i reguleringsplanen:
”Å utvikle sentrum som et møtested med aktivitet og folkeliv.
Å få en attraktiv og trivelig utforming av bebyggelse og uterom.
Å tilrettelegge for utviklingsmuligheter for sentrumsnæringene

De mer avgrensa målene for reguleringsplanen er å
1. legge forholdene til rette for at Tana bru sentrum utvikler seg til et tettsted med  

særpreg og identitet.
2. tilrettelegge for utvikling av næringslivet i sentrum.
3. legge forholdene til rette for fotgjengere, for å gi barn og funksjonshemmede

mulighet til å ferdes trygt.
4. sikre forskjønning av sentrumsområdet og en ordnet og planmessig utnytting og    
 utbygging”

Det vesentlige spørsmålet i denne saken er om reguleringsendringen og det planlagte 
byggetiltaket på 130 m2, vil bidra til at Tana kommune kommer nærmere disse målene.

Rådmannen og det politiske nivået representert ved ordføreren, hadde ønsket en minnelig 
ordning, der aktørene som i dag er aktive i området for reguleringsendringen, kunne bli enige 
om å samarbeide for å utvikle den eksisterende bygningsmassen. Dette kom bl.a. klart til uttrykk 
gjennom møtet ordføreren (daværende varaordfører) inviterte aktørene til høsten 2005. Det er 
beklagelig at dette ikke var mulig. Det alternativet rådmannen mener ville vært det aller beste, er 
en sammenbygging av de 3 eksisterende forretningsbyggene etter sentertankegangen, med 
hovedinngang mellom Idé og Chrisma, med felles atkomst til alle forretningene inkludert Mega. 
En utbygging av leiligheter i 2.etg over alle disse forretningene ville være svært ønskelig.

I planbeskrivelsen til gjeldende reguleringsplan er følgende kommentarer knyttet til det aktuelle 
området:

”Formålsgrensene er ført helt fram til Ringveien og Rådhusveien. Dette er gjort for å kunne 
fange opp eventuelle utbygginger/ endringer vi i dag ikke har oversikt over, for eksempel 
riving av det gamle S-markedet og flytting av inngangspartiet på Coop Mega nærmere 
Ringveien (i tråd med Sentrumsplanen). Det må imidlertid være tilstrekkelig ”luft” i denne 
delen av sentrum. I bestemmelsene er det derfor sagt at området skal inneholde 
parkeringsareal, torg og et betydelig grøntareal, i tillegg til forretninger. Dersom en 
utbygging berører det grøntområdet vi har i dag, skal dette erstattes gjennom opparbeiding 
av et nytt, betydelig grøntområde.” 

Slik reguleringsplanen er utformet, åpner den for at alle utbyggingstiltak innenfor området i 
teorien kan realiseres, forutsatt at det oppnås enighet mellom grunneierne/ aktørene. Den 
aktuelle reguleringssaken viser at dette kan være problematisk, i og med at de næringsdrivende 
ikke vet hvilke rammer de har å forholde seg til. Administrasjonen så denne problemstillingen 
tidlig og forsøkte å knytte til seg arkitektfaglig bistand for å analysere hvordan den eksisterende 
bygningsmassen i sentrum kunne utvikles og samtidig skape gode uterom. Det ble bla. innhentet 



anbud fra Stein Halvorsen AS (arkitekten bak Sametinget og Indre Finnmark Tingrett). Det viste 
seg imidlertid at dette ble så dyrt (i størrelsesorden NOK 2 - 300.000) at det ikke lot seg gjøre 
innenfor de rammene kommunen den gang hadde til rådighet. 

Rådmannen ser behov for en helhetlig vurdering av utbyggingsmønsteret for hele arealet 
omfattet av reguleringsendringen. FUP har gjennom tidligere vedtak åpnet for ny 
forretningsbebyggelse i grøntområdet foran Tana Papir og bokhandel. Det ble i møtet 
13.12.2005 gitt tilsagn om tomt på inntil 250 m2. Søker har imidlertid sett for seg også et andre 
byggetrinn som samlet vil gi en bygningsmasse på 400 m2. Dette vil innebære at store deler av 
det eksisterende grøntområdet vil forsvinne. FUP eller kommunestyret har ikke sagt noe om 
hvordan dette evt. skal kompenseres.

På bakgrunn av disse forholdene mener rådmannen FUP bør vurdere om det er av så stor 
betydning å få fastlagt klare rammer for den videre utviklingen av området ved sentrum 1, at det 
i dag er hensiktsmessig å engasjere arkitektfaglig bistand for å vurdere alternative 
utbyggingsmuligheter i området. Dersom en gjennom et slikt arbeid får et alternativ som peker 
seg ut, kan en i ettertid foreta en reguleringsendring for å fastsette den ønskete utviklingen av 
bygningsmassen i dette området. 

På bakgrunn av vurderingene ovenfor ser rådmannen følgende alternative innstillinger som viser
det handlingsrommet FUP har i saken:

1. Eksisterende forslag til planendring vedtas
2. Eksisterende forslag til planendring forkastes og prosessen stanses. Eksisterende 

reguleringsplan legges til grunn for all videre saksbehandling.
3. Det engasjeres arkitektfaglig bistand med høy kompetanse for å utarbeide et 

skisseprosjekt for forretningsområdet avgrenset av Ringveien med gatetunet, 
Rådhusveien, Rådhuset og Røbergs fiskeforretning. De eksisterende forretningsaktørene 
i området inviteres til å være med i prosessen og drøfte egne ideer og forslag med 
arkitekten. Skisseprosjektet skal: 

a) Illustrere den mest optimale utformingen og utnyttelsen av det aktuelle arealet i 
forhold til grøntanlegg, bebyggelse (byggegrenser/-linjer, volum, materialer mv.) og 
parkering, vurdert i forhold til øvrig bebyggelse og anlegg i Tana bru sentrum. 
b) Vise hvordan den eksisterende bebyggelsen kan utvikles for å oppnå optimal 
utforming (utbyggingstrinn)
c) Angi estetiske kvaliteter som framtidig og eksisterende bebyggelse bør ha
d) Presenteres i plantegning (flateplan) og skisser som illustrerer utformingen av 
arealet

Det sistnevnte alternativet forutsetter avsetting av midler i budsjettet for 2009.



Regulert senterlinje
Reguleringsplan/Bebyggelsesplan

Område for forretning
BYGGEOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd NR.1)

Offentlige trafikkområder
Gangveg
Gatetun

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL §25,1.ledd nr.3)

Park
FRIOMRÅDER (PBL §25,1.ledd nr.4)

Felles gårdsplass
FELLESOMRÅDER (PBL §25,1.ledd nr.7)

Bolig/Forretning/Kontor
KOMBINERTE FORMÅL (PBL §25,2.ledd)

Planens begrensning

Formålsgrense
Omriss av planlagt bebyggelse
Omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen
Regulert senterlinje
Regulert kant kjørebane
Avkjørsel
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Utsnitt av Reguleringsplan for Tana bru sentrum
Dato: 07/11/08

Målestokk 1:1000   
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2008/2056-1

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 68/2008 04.12.2008

Reguleringsendringer ved Tana bru

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-1, punkt 1, vedtar det faste utvalg for plansaker å 

igangsette reguleringsendringer i Tana bru sentrum etter reglene i plan- og bygningslovens § 27-

1 og 2. Arealene som omfattes av reguleringsendringen er:

a) arealet regulert til offentlig formål: barnehage og arbeidskirke, i Ringveien 

b) området regulert til offentlig formål: helsestasjon i Skaidiveien 1 (Familiesenteret) 

c) området regulert til offentlig formål: barnehage/ skole i Fosseveien 16 (Ung info) 

d) det regulerte lekearealet mellom Fosseveien 16 og Skaidiveien 1 

e) området regulert til boligformål i Fosseveien 1 

f) området regulert til forretningsformål i Skaidiveien 19 (Telenorbygget) 

g) det ubebygde arealet regulert til forretningsformål avgrenset av Ringveien, vei 1 og vei 2 

h) arealet regulert til idrettsformål og skole (dagens fotballbane med omkringliggende 

arealer) 

i)  areal til framtidig kirke på en dertil egnet lokalitet

Saksopplysninger

I løpet av de siste årene er det flere forhold ved Tana bru, som gjør reguleringsendringer 
aktuelle. Disse sakene er bl.a. lokaliseringen av flerbrukshallen, prosess knyttet til salg av 2 
kommunale eiendommer ved Tana bru og etablering av menighetshuset i de tidligere lokalene til 



Foxy. Det foreligger også en konkret søknad om omdisponering av ”kirketomta” mellom Tana 
bru barnehage og NAV.

De aktuelle arealene er regulert i planer som er 20 – 35 år gamle, og det er opplagt at 
arealbehovene og utbyggingsønskene har endret seg i løpet av denne tiden. 
Rådmannen mener det er såpass mange og viktige endringer som er aktuelle, at alle 
forslagene bør samles i en felles sak om reguleringsendring for å sikre en forsvarlig 
saksbehandling. 

Det er sannsynlig at flere av reguleringsendringene ikke vil føre til ny utbygging de 
nærmeste årene, og eksisterende bruk kan fortsette selv om arealet omreguleres. Dette 
gjelder f.eks. omregulering av fotballbanen. Endringene innebærer imidlertid at 
kommunen klart sier fra om hvilken arealbruk som er ønskelig på de ulike arealene.

Det vesentlige i denne saken er å vedta varsel om reguleringsendring. Rådmannen vil 
likevel skissere de mest aktuelle endringene for at FUP skal kunne gi klare 
retningslinjer for det videre arbeidet:

a) arealet regulert til offentlig formål: barnehage og arbeidskirke, i Ringveien, omreguleres 

til offentlig formål: barnehage og byggeområde: konsentrert boligbebyggelse.

b) området regulert til offentlig formål: helsestasjon i Skaidiveien 1 (Familiesenteret) 

omreguleres til det kombinerte formålet forretning/ bolig. 

c) området regulert til offentlig formål: barnehage/ skole i Fosseveien 16 (Ung info) 

omreguleres til det kombinerte formålet forretning/ bolig.

d) det regulerte lekearealet mellom Fosseveien 16 og Skaidiveien 1 opprettholdes, eller 

innreguleres i de to øvrige tomtene. En gangforbindelse i lengderetningen mellom 

Fosseveien og Skaidiveien opprettholdes.

e) området regulert til boligformål i Fosseveien 1 omreguleres til kombinert formål 

forretning/ bolig.

f) området regulert til forretningsformål i Skaidiveien 19 (Telenorbygget) omreguleres til 

kombinert formål forretning/ bolig.

g) det ubebygde arealet regulert til forretningsformål avgrenset av Ringveien, vei 1 og vei 

2, omreguleres til park.

h) arealet regulert til idrettsformål og skole (dagens fotballbane med omkringliggende 

arealer), omreguleres til forretnings- og kontorformål.

i) det reguleres areal til framtidig kirke på en dertil egnet lokalitet.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2008/2057-1

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 69/2008 04.12.2008

Reguleringsplan for Sieiddajohguolbba Vest boligfelt

Rådmannens innstilling

Arbeidet med Reguleringsplan for Sieiddajohguolbba Vest boligfelt tas opp igjen. Fast utvalg 
for plansaker vedtar følgende retningslinjer for det videre arbeidet:

1) Det avsettes ikke areal til en framtidig barnehage, jf. tidligere vedtak i saken.
2) Tomtestørrelsen i området økes noe i forhold til tidligere planforslag, i tråd med tidligere 

vedtak i saken. 
3) Planen skal utarbeides slik at en kan etablere en framtidig veiatkomst gjennom 

reguleringsområdet til arealet som ligger inne i lysløypa vest for reguleringsområdet.

Saksopplysninger

I denne saken skal fast utvalg for plansaker (FUP) gi rådmannen føringer for det videre arbeidet 
med reguleringsplanen for Sieiddajohguolbba Vest boligfelt. Reguleringssaken har vært stilt i 
bero i såpass lang tid at det krever politiske avklaringer. Rådmannen vil ta føringene med seg i 
den videre saksbehandlingen.

I 1999 ble det igangsatt regulering av et område på Sieiddajohguolbba, vest for eksisterende 
boligfelt på Sieiddajohguolbba, et areal på om lag 150 da. Et utkast til plan var på 
forhåndshøring i 2000, og det kom da inn innspill og merknader fra 7 instanser. De fleste av 
disse merknadene var av teknisk karakter.  FUP behandlet planen i møtet 07.06.2001, og vedtok 
følgende:

Fast utvalg for plansaker vedtar at det i reguleringsplanen blir avsatt areal til et 
barnehageland. Fast utvalg for plansaker anbefaler at tomtestørrelsen i området blir: Ca 
50% av tomtene på 0,9 – 1,1 da. Ca 50% av tomtene på 1,1 – 1,3 da, med mulighet for at 
enkelte tomter kan ha en størrelse på opptil 1,5 da tilpasset områdets beskaffenhet.



Etter den tid stoppet reguleringsarbeidet opp, p.g.a. andre presserende planoppgaver, manglende 
behov for areal til barnehage, samt lav etterspørsel etter tomter på Sieiddajohguolbba. Nærheten 
til avfallsanlegget på Gassanjárga og luktproblemene derfra var en viktig årsak til den lave 
tomteetterspørselen. Situasjonen har endret seg, og det er i dag kun 5 ledige tomter igjen i 
Sieiddajohguolbba Øst. Det er derfor viktig at det reguleres nye boligtomter i nær framtid. 

Rådmannen ser for seg 2 muligheter som kan sikre regulerte boligtomter ved Tana bru i løpet av 
2009:

a) Reguleringsarbeidet for Sieiddajohguolbba Vest fortsetter med tanke på en opparbeiding 
allerede sommeren 2009. De tidligere vedtakene i FUP legges til grunn for dette 
arbeidet. 

b) Det settes i gang omregulering av området regulert til offentlig byggeområde -
barnehage, i eksisterende reguleringsplan for Sieiddajohguolbba Øst, til boligformål. En 
omregulering av dette arealet, om lag 7,5 da, vil anslagsvis kunne gi 4 - 6 nye tomter.

Vurdering

Det er behov for å opparbeide nye boligtomter ved Tana bru som kan stå byggeklare innen kort 
tid. Rådmannen mener reguleringsprosessen knyttet til Sieiddajohguolbba Vest er kommet 
såpass langt, at det vil være mest hensiktsmessig å fortsette planleggingen av dette området. Det 
vil sikre boligtomter i relativ lang tid framover.  Det er kommet mange signaler fra publikum på 
at tomtene i Sieiddajohguolbba Vest er attraktive, og at folk vil bygge der så snart feltet er 
opparbeidet. 

Når det gjelder areal for barnehageland, er det vanskelig å spå om framtida. Det er i dag full 
barnehagedekning i kommunen. Tre av barnehagene har tilfredsstillende lokaler ved Tana bru. 
Det er avsatt et areal til barnehage i Sieiddajohguolbba Øst, men FUP mente det burde settes av 
et nytt areal i Sieiddajohguolbba Vest. Forslaget kom opp på bakgrunn av konkrete planer om 
nyetablering av en barnehage. 

Rådmannen mener det må være et areal tilgjengelig avsatt til barnehageformål ved Tana bru, for 
å ta høyde for framtidige behov. Det er imidlertid ikke ønskelig å etablere en ny barnehage inne 
i et boligfelt. Det skaper unødig trafikk inn i boligfeltet morgen og ettermiddag. Rådmannen 
mener en evt. framtidig barnehage bør etableres i området ved sameskolen/ flerbrukshallen. Der 
vil ny trafikk falle inn i mønsteret som allerede er etablert med henting og bringing til/ fra SFO 
samt aktiviteter i flerbrukshallen. Et areal til barnehage i dette området kan bli avsatt gjennom 
rulleringen av kommunedelplanen for sentrumsområdet.

Når det gjelder tomtestørrelsen i feltet, har FUP gitt klare signaler om dette. Det vil bli lagt til 
grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen. For øvrig mener rådmannen det i den 
videre prosessen må tas hensyn til en mulig, framtidig atkomst gjennom reguleringsområdet til 
arealet inne i lysløypa ved Tana bru rett vest for reguleringsområdet. Dette arealet er ikke lagt ut 
til utbyggingsformål i eksisterende delplan og heller ikke i utkast til ny delplan som har vært på 
høring. Det er imidlertid et område som på lang sikt kan være aktuelt for utbygging. Rådmannen 
mener derfor det vil være hensiktsmessig å ta høyde for en framtidig atkomst til dette området 
via Máskevárreveien og området under regulering.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/1/2

Arkivsaksnr: 2008/1804-5

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 70/2008 04.12.2008

Oppstart av reguleringssak for felles ride- og motorsportsanlegg i Holmfjell

Rådmannens innstilling

Fast utvalg for plansaker stiller seg positiv til en omdisponering av arealet til det gamle 
forsvarsanlegget i Holmfjell. 

Planutvalget anbefaler at Tana kjøre – og rideklubb og Tana motorklubb utarbeider privat 
forslag om regulering for en samlokalisering av ride- og motorsportsanlegg på eiendommen gnr. 
15/1/2 i Holmfjell samt parseller utskilt fra denne eiendommen. Før reguleringsarbeidet varsles, 
vil kommunen gjennomføre forhåndshøring med offentlige myndigheter og berørte lag/ 
foreninger for å få avklart om reguleringsarbeidet bør igangsettes. 

Tana kjøre – og rideklubb og Tana motorklubb må selv utarbeide privat forslag om regulering, 
men kommunen vil kunne være behjelpelig i kontakten med offentlige myndigheter og lag/ 
foreninger. Det inngås skriftlig avtale med kommunen om klubbenes og kommunens respektive 
ansvar. Rådmannen får fullmakt til å inngå denne avtalen.

Saksopplysninger

Fast utvalg for plansaker skal i denne saken ta stilling til om utvalget vil anbefale at det 
utarbeides reguleringsplan for et ride- og motorsportsanlegg på det tidligere forsvarsanlegget i 
Holmfjell, og hvem som i tilfelle skal utarbeide planen.

Søknaden
Tana kjøre – og rideklubb og Tana motorklubb har gått sammen i en prosess for å etablere et 
fellesanlegg for sine aktiviteter. Tana kjøre- og rideklubb har ønske om å etablere et 
godkjent innen- og utendørsanlegg bestående av ridehall, utendørsbaner og stallanlegg. I 
tillegg ser klubben for seg å føre opp et felles klubbhus med motorklubben i tilknytning 
til stallen. 



Tana motorklubb ønsker å flytte all aktivitet fra Luftjok og etablere et godkjent helårs
motorcrossanlegg for både motorsykkel og snøskuter. På sikt kan det bli aktuelt å også 
etablere bilsportsanlegg og gocart bane. Årsaken til flytting fra anlegget i Luftjok er at
grunnforholdene ikke tilfredsstiller kravene til motorcross, og der med ikke kan benyttes 
i sommerhalvåret.

Plangrunnlag og saksbehandling
Den aktuelle eiendommen er i kommuneplanens arealdel for Tana kommune lagt ut til 
landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Verken rideanlegg eller motorsportsanlegg 
inngår i dette formålet, og krever dispensasjon fra planen for å kunne etableres. 
Rådmannen antar at et rideanlegg vil kunne behandles som en dispensasjonssak etter 
plan- og bygningslovens § 7 med ordinær høringsrunde. Etablering av et 
motorsportsanlegg er helt klart et tiltak som krever regulering. Årsaken er de store 
konsekvensene tiltaket representerer for tilstøtende areal, spesielt i form av støy. På 
grunn av at det er tale om en samlokalisering, er det ønskelig å behandle anleggene 
samlet i en reguleringsplan for å effektivisere saksbehandlingen både i kommunen og i 
øvrige etater. 

Det er en kommunal oppgave å utarbeide reguleringsplaner, jf. plan- og bygningslovens 
§ 27-1. Det er imidlertid etablert praksis at private tiltakshavere selv utarbeider 
reguleringsplaner i de tilfeller kommunen ikke kan, eller vil, prioritere ressurser til den 
aktuelle oppgaven. Private reguleringsplaner omfattes av bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 30. Der heter det i første ledd:  

”Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide 
reguleringsplan bør før planlegging settes i gang forelegge reguleringsspørsmålet for det 
faste utvalget for plansaker. Det faste utvalget for plansaker kan gi råd om planen bør 
utarbeides og kan bistå i planarbeidet.”

Dette er bakgrunnen for at rådmannen presenterer reguleringssaken for FUP. 

Det er mulig at motorsportsanlegget vil kreve at det utarbeides konsekvensutredning, jf. 
Forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 og 4. Dette vil avgjøres tidlig i oppstartsfasen.

Vurdering

Rådmannen er glad for den store innsatsen frivillige lag og foreninger gjør, spesielt i forhold til 
barn- og unge. I den aktuelle saken er det særlig gledelig at to, i utgangspunktet ulike lag, ser 
mulighetene som ligger i en samlokalisering. 

Det aktuelle tiltaket innebærer en stor arealbruksendring. Et motorsportsanlegg medfører mye 
støy, og det er viktig at lokaliseringen av slike anlegg bestemmes gjennom en planprosess. Som 
nevnt, kan sannsynligvis et rideanlegg kunne behandles som en dispensasjonssak etter 
plan- og bygningslovens § 7, med ordinær høringsrunde. Men i og med at det er tale om en 
samlokalisering av to anlegg der det ene åpenbart krever utarbeiding av reguleringsplan, ser 
rådmannen store fordeler ved en samordning av behandlingen gjennom en reguleringsprosess. 

Når det gjelder selve utarbeidingen av reguleringsplanen vurderer rådmannen det slik at 
kommunen i dag har så mange, egne planoppgaver foran seg, at det ikke vil la seg gjøre å sette 
av kommunale saksbehandlerressurser til denne oppgaven. Dette ble gjort klart for klubbene i 
forhåndskonferansen med kommunen. De to klubbene har hastverk, fordi de ønsker å fremme 



søknad om tippemidler for 2010, noe som innebærer at reguleringssaken må være avsluttet tidlig 
på høsten neste år. Rådmannen mener derfor klubbene selv må stå for den tekniske 
utarbeidingen av selve planen, men at kommunen vil kunne forestå forhåndshøring og kontakt 
med offentlige myndigheter, samt i forhold til å arrangere bygde-/folkemøter. Rådmannen 
anbefaler at det inngås skriftlig avtale med klubbene om kommunens ansvar.

Rådmannen anbefaler at kommunen gjennomfører en sondering med offentlige myndigheter og 
berørte lag/ foreninger i form av forhåndshøring før varsling om planoppstart. Det vil sikre at 
det ikke legges store ressurser ned i arbeidet med en plan før det er avklart om 
reguleringsprosessen kan gjennomføres. Samtidig kan det avklares om anlegging av 
motorsportsanlegg i området krever konsesjonsbehandling. 
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0 Tana kjøre- og rideklubb Tana Motor Klubb
v/Kristin Seim Soini, 9845 Tana v/Karl Gustav Myrli, 9845 Tana

Tana kommune
Planutvalget
9845 Tana

SØKNAD OM ENDRING KOMMUNENS AREALPLAN -
vedrg.nr. 15 / b.nr 1 / festenr. 2 i Tana kommune

Viser til forhåndskonferanse med Lars Smeland og Jan Inge Johansen 06 11.08.

Vedlagt følger som avtalt skisse over anleggene klubbene tenker seg på eiendommen i
Holmfjell. Klubbene søker med dette om en omdisponering i kommunens arealplan slik at
klubbene kan komme i gang med å søke tippemidler til de respektive anleggene.

Hører fra dere om det trenges ytterligere opplysninger!

Tana 18.11.08

Kristin Seim Soini Karl Gustav Myrli
Leder Tana kjøre og rideklubb Leder Tana Motor Klubb
mailadr : kristinsoini @hotmail .com mailadr: k-gmyrl@online.no
tlf 915 82 264 tlf 47255006

Vedlegg: Anleggsskisse Tana Motor Klubb
Forslag byggetrinn Tana kjøre- og rideklubb

Kopi: Tanahall AS v/Ulf Ballo



Notater til kart over rideanlegg i Holmfjell

Tegnet inn:
1. sosialt bygg / kafe
2. utendørsstaller til besøkshester
3. ridebane 1 - 60 x 80
4. ridebane 2 - 40 x 80
5. luftegårder til 10 hester
6. møkklager (tenkt løst vha container og bortkjøring) - lager til for og strø
7. parkeringsplasser - depot (for utøvere)
8. tegnet 25m utvidelsesmulighet av hallen - for en gang å kunne tilfredsstille krav til mål for
godkjent innendørs bane
9.rundpaddoc
10. publikumsparkering
11. crossbane
12. minicross
13. drag stripe
14. depot drag
15. bilcross / gocart (på lengre sikt)

Ikke tegnet inn:
- feltrittløype (flyttes fra Vangen i Holmfjell) - ikke tegnet inn, men blir lagt rundt ridebanene
og noe vestover i terrenget (lengde ca 1500m)
- ride- og turstier
- beite til 10 stk hester - på sommerstid / kan legges i hele området sør for og mellom banene

Treningstider - Tana motorklubb anslår følgende motoraktiviteter på anlegget i Holmfjell

Januar - april:
Treningsdager: tirs - ons - tors kl 17.00 - 21.00 og 5-6 løpsarrangement i helgene

Mai - oktober:
Treningsdager: tirs - tors kl. 17.00 - 21.00 + lørdager kl. 11.00 - 17.00 og maks 3
løpsarrangement i helgene

Treningstider - Tana kjøre- og rideklubb
Fram til vi får bygget stall på anlegget vil aktivitet vinterstid foregå innendørs og stort sett

uorganisert.

På sommerstid har klubben 2 stevnehelger + et feltrittstevne. Kan være aktuelt med kurs på
utendørsbanene 2 - 4 helger.

Når stallen er bygget vil aktiviteten antakelig bli mer organisert også på ettermiddagstid i
ukene - innendørs vinter og utendørs sommer.



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 8/1/2

Arkivsaksnr: 2007/2658-16

Saksbehandler: Jan-Inge Johansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 71/2008 04.12.2008

Mienna utmarkslag - behandling av søknad om endring av tillatelse - gnr 
8/1/2

Vedlegg: Tegning plan og snitt gamme, referat forhåndskonferanse, søknad om tillatelse til 
oppføring av gamme, 6 stk. høringsuttalelser, opprinnelig vedtak, gammetegning Oiva 
Johansen, søknad om endring av tillatelse.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 avslås søknad om oppføring av gamme som 
omsøkt den 20.6.2008.

Begrunnelse:
Gammen er ikke i tråd med punkt 2 i kommunale retningslinjer for gammebygging i Tana 
kommune. I retningslinjene er det fastsatt at en gamme skal ivareta hensynet til å videreføre
lokale byggetradisjoner. Det innebærer at materialbruken og byggemåten skal ivareta gammel 
byggeskikk for oppføring av gammer.

Saksopplysninger

Den 1.7.2007 sendte Mienna utmarkslag melding om oppføring av en 12 m2 stor gamme på gnr. 
8/1/2 ved Miennajávrit. Det var søkt om gamme i henhold til vedlagte tegninger med tittel plan 
og snitt, gamme av 7.5.2007. Meldingen ble omgjort til søknad den 18.7.2007 som følge av at 
bygget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel og dermed er avhengig av dispensasjon 
etter plan- og bygningslovens § 7. Næringsdrift AS, som ansvarlig søker, anmodet den
30.11.2007 om forhåndskonferanse for å avklare spørsmål om areal, utforming og materialvalg. 
Forhåndskonferansen ble avholdt på rådhuset den 15. januar 2008. Referat fra møtet finnes 
vedlagt.

Den 7.2.2008 søker Næringsdrift, på vegne av Mienna utmarkslag, om dispensasjon etter plan-
og bygningslovens § 7, samt tillatelse etter lovens § 95 om tillatelse til oppføring av tidligere 
innmeldte gamme.



Søknaden ble den 16.2.2008 sent på høring til FeFo, Sametinget, Finnmark fylkeskommune, 
Reinbeitedistrikt 9, Reinbeitedistrikt 13, Reindriftsforvaltningen og Fylkesmannen i Finnmark. 
Høringsfrist var satt til 20.3.2008.

FeFo kunne melde at det foreligger en festekontrakt inngått i 1986. Videre at søknaden må 
betraktes som et nytt forhold der Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark må 
tillegges vekt. FeFo hadde ingen merknader utover dette.

Fylkesmannen i Finnmark anmerket at omsøkt areal er å betrakte som landbruk-, natur og 
friluftsområde. Søknaden må derfor behandles som dispensasjon etter 
plan- og bygningslovens § 7, samt at det må foreligge særlige grunner for å gi dispensasjon. 
Fylkesmannen sier også at området er et av landets største sammenhengende inngrepsfrie 
områder og at det er en nasjonal målsetning å bevare inngrepsfrie områder. 

Fylkesmannen har konkludert med at de kan akseptere at det gis tillatelse til å føre opp en ny 
gamme som omsøkt, men at det settes som vilkår at gammen bygges på tradisjonelt vis og at 
gammen skal være åpen for allmenn bruk. Fylkesmannen har ingen innvendinger i mot at 
gammen flyttes 30-40 meter for å unngå område hvor det samles vann om våren.

Sametinget og Finnmark fylkeskommune svarte at de ikke kjenner til automatisk freda 
kulturminner i området, men dersom det skulle dukke opp kulturminner under arbeid, må 
arbeidet stanset og melding om funnet sendes til Sametinget og Fylkeskommunen.

Reinbeite distrikt 13 uttalte den 7.4.2008 at gammen vil medføre mye trafikk i området som vil 
virke negativt på reindriften. Videre sier reinbeitedistrikt 13 at de ikke kan se at det foreligger 
særlig begrunnelse for å dispensere fra plan- og bygningsloven. Distriktet kan heller ikke se at 
Mienna utmarkslag er et rettsubjekt (juridisk person)

Reindriftsforvaltningen uttalte i brev datert 15.5.2008 at de anbefaler omsøkt gamme da den 
ikke vil være til vesentlig skade for reindriften.

De to sistnevnte uttalelsene innkom etter at saken ble behandlet i kommunen.

Kommunen behandlet saken den 3.4.2008. Det ble gjort et slikt vedtak:

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7, gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
i det det med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93a, samt § 95, gis tillatelse til omsøkte 
tiltak.

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

Vilkår:
Kommunale retningslinjer for gammebygging i Tana skal følges.

Tidligere vedtak i lignende saker:
Den 28.4.2008 fikk Oiva Johansen tillatelse til oppføring av gamme ved Soavveljávri. Som 
følge av en saksbehandlingsfeil ble det gitt tillatelse til tross for at det framgikk av tegningene at 
bygget ikke samsvarte med kommunens retningslinjer for gammebygging.



Senere har Per Persen Guttorm fått tillatelse til å oppføre ny gamme etter brann. Heller ikke 
denne samsvarer med kommunestyrets retningslinjer for gammebygging i utmark.

Mienna utmarkslag søkte den 20.6.2008 om tillatelse til å endre gammen de hadde fått tillatelse 
til. I søknaden om endring nytter de samme tegninger som de som ble godkjent i Oiva Johansens 
søknad.

Endringen vil innebære at gammen ikke ivaretar hensynet til å videreføre lokale 
byggetradisjoner slik kravet er i punkt 2 i retningslinjene. Det innebærer også at materialbruken 
og byggemåten ikke ivaretar gammel byggeskikk for oppføring av gammer.

Konklusjon
En tillatelse til bygging av gamme etter med fremlagte tegninger vil ikke være i samsvar med 
retningslinjene for gammebygging i Tana kommune. Fast utvalg for plansaker (Fup) har riktig 
nok tidligere ved to anledninger avveket retningslinjene. I konsekvens innebærer det at 
administrasjonen må rette seg etter praksis i Fup. I dette tilfellet gjelder det oppføring av gamme 
til erstatning for et byggverk blitt krevd fjernet. Administrasjonen finner det derfor nødvendig å 
forelegge søknaden for avgjørelse i Fup fremfor å ta stilling til den administrativt ved å legge 
Fup’s praksis i de to foregående gammesøknadene til grunn. Administrasjonen fremmer 
innstilling tilsvarende de som ble fremmet i de foregående sakene.
Alternativt vedtak kan være:

Alternativt vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon til oppføring av gamme som 
omsøkt i søknad av 20.6.2008 om endring av tillatelse.

Begrunnelse:
Det er tidligere gitt tillatelse til tilsvarende gamme.
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Deanu gielda – Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Notat

Referanse Dato

2007/2658-4 28.01.2008

Referat fra forhåndskonferanse 15.01.2008 vedr. søknad om oppføring av 
gamme på gnr. 8/1/2 ved Miennajávrit.

Tid: 15. januar 2008, kl. 13.00-14.30.
Sted: Møterom, 1. etasje rådhuset.
Deltakere: tiltakshavere Siri Inga Holm, Nils Ole Holm, Næringsdrift AS ved Alfred Larsen, 
Tana kommune ved utviklingsleder Svein Ottar Helander, byggesaksbehandler Wenche Bakken.

Tema for møtet er planlagt søknad om gjenoppbygging av nedbrent byggverk ved Miennajávri.
Tiltaket ble meldt sommeren 2007 for behandling etter plan- og bygningslovens § 86. 
Kommunen svarte at tiltaket er søknadspliktig på grunn av byggeforbud i LNFsonen og krever 
dispensasjonsbehandling i forhold til kommuneplanens arealdel.

Denne saken vil danne presedens; den er den første saken etter at kommunale retningslinjer ble 
vedtatt i 2006. 

Tiltakshaverne ønsket en avklaring av hvorvidt tiltaket er meldings- eller søknadspliktig. 
Omfanget av ansvarsrett er de særlig opptatt av.

Videre ble det gjennomgått en del spørsmål vedrørende det bygningstekniske i forhold til 
retningslinjene; stein med torv mellom vil aksepteres, glassflate er lik lysåpning, det er tillatt med 
takskjegg over ytterdør og vinduer, døra kan åpnes innover, 12 m2 betyr golvflate uavhengig av 
takhøyde som begrenses av skrå vegger.

Grunneier, Finnmarkseiendommen, ønsker søknader tilsendt for vurdering før kommunen 
behandler de etter plan- og bygningsloven Tiltakshaverne tok opp spørsmål om å tillate 
oppføring av to gammer på samme feste og behovet for å flytte punktfestet (pga væte). 
Kommunen viser til at grunneier kan ta stilling til begge disse forhold etter søknad.

Byggesaksbehandler lover svar innen 10.4. 2008 dersom søknaden er innregistrert i løpet av 
januar.

Referent:
Wenche Bakken
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Spørsmål om tiltaket krever melding eller søknad.

Spørsmålet om tiltaket krever melding eller søknad ble reist på forhåndskonferansen.
Kommunen vurderer at oppføring av gammer krever søknad etter pbl § 93.
Dette skyldes byggeforbudet i LNFsoner (jf kommuneplanens arealdel).

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, krever at det innhentes uttalelser fra ulike 
faginstanser og brukere av området (kulturminnemyndigheter, miljømyndighet, reindriftsorganer 
o.a.).

Når det gjelder ansvarsrett, kan kommunen frita tiltaket helt eller delvis fra dette.

Plan- og bygningslovens § 93: I forskrift kan departementet unnta tiltak fra bestemmelsene i kap. 
XVI. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som er unntatt likevel utføres i samsvar med de krav
som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Det er dermed anledning til å unnta tiltak fra bestemmelsene om ansvarsrett jf. Forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK):

§ 13. Ansvar. Unntak fra krav til ansvarsrett 
Tiltakshaver, foretak og andre med ansvarsrett er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i samsvar 
med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og annet 
regelverk, jf. pbl § 95 nr. 3. Ansvarlig søker skal påse at alle deler av tiltaket er dekket med 
ansvar. Omfanget av ansvaret for ansvarlige foretak eller andre følger av ansvarsretten. 
Kravet om ansvarsrett gjelder ikke der et slikt krav er unødvendig. Kommunen avgjør om 
ansvarsrett er nødvendig, og unntak skal fremgå av tillatelsen. (Vår understreking).

Vi håper dette er tilstrekkelig avklarende for tiltakshaverne.

Svein Ottar Helander
Utviklingsleder

Wenche Bakken
rådgiver
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK
Gjelder for tiltaketter Plan- og bygningsloven(pbl) § 93, jf. Forskrift av 22.01 1997

om saksbehandlingog kontroll (SAK).

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker(pbl § 93 b)

q Enkle tiltak (pbl § 95 b jf. SAK §§ 12 og 16 Vedtaksdato:

x Ett-trinns søknadsbehandling (pbl § 95 jf. SAK §§12, 14, 15 Bygningsnr.:

q Rammetillatelse (pbl § 95 ajs. SAK §§12-14 Komunens saksnr.:

Til kommune: Tana

Næring

Tanabru

9845 Tana

(Søknad med vedlegg utfylles og leveres i 2 eks.,
evt. ekstra sett etter avtale med kommunen.)

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige

arbeidsplasser ?

Ja Nei x

Hvis ja, skal søknad om "Arbeidstilsynets
samtykke" sendes til Arbeidstilsynet.

Søknaden gjelder:

Eiendom /
b t d

Gnr.: 8 Bnr.: 1 Festenr.: 2 Seksjonsnr.:
yggese :

Adresse: Miennajavrit Postnr.: 9826 Poststed: Sirma

Tiltakets art, pbl § 93 (flere kryss mulig):

Nye bygg og anlegg x Frittliggende q Anlegg q Vei q Parkeringsplass

q Vesentlige terrenginngrep q Tilbygg, påbygg, underbygg

Endring av bygg q Konstruksjon q Fasade q Reparasjon q Våtrom

Endring av bruk q Bruksendring q Vesentlig endring av tidligere drift

Riving q Hele bygg q Deler av bygg q Anlegg ,

Byggtekniske

installasjoner

q Nyanlegg q Endring q Reparasjon

Endring av
boligenheter

q Oppdeling q Sammenføyning

Innhengning, skilt q Innhegning q Reklame, skilt, innretning eller lignende

Eiendomsdeling ** q Deling q Bortfeste q Samenføyning

Annet, beskriv: Gamme i.h.h. til gjeldende gammeforskrift.

* Gjelder kun når installasjonen ikke er en del av et større tiltak.

** Unntatt fra krav om ansvarsrett. Kart- og delingsforretning behandles etter
delingsloven. Hjemmelsinnehaver underskriver som tiltakshaver.

NB: Pbl inneholder i h.h.t. SAK § 21 ingen hjemmel for kommunen til å kreve
bestemte meldingsblanketter. Det er ikke skjemaplikt i Norge.
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Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr . fra - til Ikke relevant

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og
bygningsspesifikasjon

A -

Dispensasjonssøknader B -

Gjenpart av nabovarsel c -

Kart, situasjonsplan, rekvisisjon av kart- og

delingsforretning

D - /

Redegjørelser og tegninger E J -

/Søknader om ansvarsrett, godkjenningsbevis, søknad
om lokal godkjenning

F -

Kontrollplaner, kontrollerklæringer G / - !)

Boligspesifikasjon i GAB H

Uttalelser fra andre offentlige myndigheter l -

Andre vedlegg J

Underskrifter

Ansvarlig søker (SØK) for tiltaket Tiltakshaver

Foretak: Næringsdrift AS Navn: Nils Ole Holm

Adresse: Grenveien 20 Adresse: Sirma

Postnr.: 9845 Poststed: Tana Postnr.: 9826 Poststed: Sirma

Org.nr.: 983877117 Tlf.: 78927300 Org.nr.: Tlf.: 48266449

Kontakt: Alfred

Larsen
Mob.: 90515154 q Enkeltperson q Foretak/lag/sameie

E-post: n-

drift@onlin
e.no

Fax: 78927301 q Off. virksomhet E-post:

Dato: 07-02-08 Underskrift:

/Å'-'
Dato: 07-02-08 Underskrift:

- i i i
Gjentas med
blokkbokstaver

ALF D LARSEN Gjentas med
blokkbokstaver

-
NILS OLE HOLM

NB: Pbl inneholder i h.h.t. SAK § 21 ingen hjemmel for kommunen til å kreve
bestemte meldingsblanketter. Det er ikke skjemaplikt i Norge.
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OPPLYSNINGER OM TILTAKETS YTRE
RAMMER OG BYGNINGSSPESIFIKASJON

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

etter Plan- og bygningsloven innenfor angitte områder.

Vedlegg nr.:

Kommunens saksnr.:

/1. /

Opplysningene gjelder:

Tiltakets Gnr.: 8 Bnr.: 1 Festenr.: 2 Seksjonsnr.:

geografiske
plassering: Adresse: Miennajavrit Postnr.: 9826 Poststed: Sirma

Signering - ansvarlig søker:

Kartblad (situasjonskart): Koordinatsystem (jf. situasjonskart):

Avmerket senterpunkt angitt ved: X-koordinat: Y-koordinat:

Forhåndskonferanse

Pbl § 93 a Forhåndskonferanse er avholdt: Ja x Nei q

Dersom ja: dato: 28-01-2008 Kopi av referat: vedlegg nr.: L

Dispensasjonsøknad(ikke aktuelt ved søknad om enkle tiltak)

Pbl §§ 7, 88 Det søkes dispensasjon fra bestmmelsene i:
(begrunnelse for disensasjon gis på eget ark)

Vedlegg nr.:

q Plan- og bygningslov m/ tilhørende forskrifter/vedtekter

x Vedtatte planer

Forholdet til omgivelsene

Pbl § 74, 2. ledd
SAK § 21 nr. 1 e

Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene. Vedlegg nr.

Arealdisponering i vedtatte planer

Status Sett kryss for kjente eksisterende planer:

x Arealplan

q Reguleringsplan

q Bebyggelsesplan

Eventuelle andre
opplysninger:

Søknaden gjelder gjenoppbygging av nedbrent gamme

Utnyttelsesgrad i h.h.t.

vedtatte planer:

NB: Pbl inneholder i h.h.t. SAK § 21 ingen hjemmel for kommunen til å kreve
bestemte meldingsblanketter. Det er ikke skjemaplikt i Norge.
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Status forts. Beregningsregler i eventuell reguleringsplan:

Prosent bebygd areal (% BYA) Tillatt bruksareal (T-BRA m2)

Prosent tomteutnyttelse (% TU) Annet

Oppmålt tomt Ja q Nei q Tomteareal: punktfeste m2

Tiltaket Eldre bebyggelse Ny bebyggelse Sum

Antall etasjer (TEK § 4-1)

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 3-5) m2 12 m2 12 m2

Bruttoareal (NS 3940) m2 m2 m2

Beregnet utnyttelsesgrad i tiltaket:12

l.h.h til vedtatt retningslinjer for bygging av gammer i Tana Kommune er arealet netto
innvendig gulvareal.

Kritiske
avstander Minste avstand fra l l t tilt k til

Nabogrense Vegmidte Annen bygning
p an ag a :

Høyspent: Avstand: m

Vann- og avløpsledning: Avstand: m

Er alle avstander klarert med aktuelle berørte parter. Ja q Nei q

Hvis Ja, legg ved beskrivelse. Vedlegg nr.:

Tilknytninger

Vei Gir tiltaket endrede/nye avkjøringsforhold ? Ja q Nei x

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

q Riksvei/fylkesvei Er avkjøringstillatelse gitt ?

Veiloven (Statens Vegvesen).
Ja q Nei q

q Kommunal vei Er avkjøringstillatelse gitt ?
og 67.

Ja q Nei q

q Privat vei Er veirett sikret slik loven krever ? Ja q Nei q

Vann Tilknytning i forhold til tomta:

q Offentlig Beskriv (Evt. vedl.nr.):

q Privat

q Annen privat vannforsyning

Dersom vanntilførsel krysser annen privat grunn. Foreligger det
nødvendige rettigheter i h.h.t. Pbl §§ 65 og 67 ?

Ja q Nei q

NB: Pbl inneholder i h.h.t. SAK § 21 ingen hjemmel for kommunen til å kreve
bestemte meldingsblanketter. Det er ikke skjemaplikt i Norge.
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Tilknytninger forts.

Avløp q Offentlig avløpsanlegg

q Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett ? Ja q Nei q

Foreligger utslippstillatelse ? Ja q Nei q

Dersom avløpet krysser annen privat grunn, skal rettigheter i
h.h.t. Pbl §§ 66 og 67 foreli e.

Ja q Nei q

Overvann Tak-/overvann føres til: q Avløpsanlegg q Terreng

Kommunale opplysninger(fylles ut av kommunen)

Senterpunkt for
tiltaket

Kartblad (hvis oppgitt på
situasjonskart):

Koordinatsystem (hvis
oppgitt på situasjonskart):

Senterpunkt angitt ved:

X-koordinat: Y-koordinat:

Koder Angi kode:

Grunnforhold og miljøforhold , jf. Pb! kap. XVII

Foreligger det tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av:

Grunnforhold Ja x Nei q Dersom nei, beskriv kompenserende

tiltak i vedlegg

Vedlegg nr.:

Miljøforhold Ja Nei q Dersom ja, skal risikoanalyse

vedlegges, jf. KSP HMS-del.

Vedlegg nr.:

Næringsgrupper - gyldige koder:

A Jordbruk og skogbruk K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og
utleievirksomhet

B Fiske L Offentlig forvaltning

C Bergverksdrift og utvinning M Undervisning

D Industri N Helse- og sosialtjenester

E Kraft- og vannforsyning 0 Andre sosiale og personlige tjenester

F Bygge- og anleggsdrift Q Internasjonale organ og organisasjoner

G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og
husholdningsapparat

X Boliger

H Hotell- og restaurantvirksomhet y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og
annet som ikke er næring.

I Transport og kommunikasjon

J Finansiell tjenesteyting og forsikring

Næringsgruppe (Se KSP/BA-modul/opplæring)

Næringsgruppe-kode:Koden skal angi hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til
Y flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet.

Unntak : Nærin s ru ekode "X" skal kun brukes når hele bygningen benyttes som bolig.
Bygningstype-kode: 172 Se KSP/BA-modul/opplæring for valg av bygningstypekode.

NB: Pbl inneholder i h.h.t. SAK § 21 ingen hjemmel for kommunen til å kreve
bestemte meldingsblanketter. Det er ikke skjemaplikt i Norge.
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Bruksareal og antall etasjer

Bruksareal Ant. Er det heis i bygningen ? Ja q Nei x
tasjere

Bolig Annet Totalt Bruksareal til bolig : Bruksareal som skal brukes til
istreres herGarasje renes som areal tilb li formål re .o g g g

12 12 1 bolig når den er en del av boligbygningen. Regler for
arealmåling, se TEK, kapittel 3, evt. NS 3940.

Bruksareal til annet enn bolig: Her registreres det areal som ikke benyttes til boligformål. Ved næringsgruppe
A - Q, + Y skal dette alltid fylles ut. Feltet skal aldri fylles ut ved bruk av næringsgruppe X. Regler for
arealmåling, se TEK, kapittel 3.
Bruksareal totalt : Summen av bruksareal til bolig og bruksareal til annet enn bolig registreres.

Navn på ansvarlig søker: Sign. ansvarlig søker:

Næringsdrift AS

Bygningstypekoder

BOLIG Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges kode
innen «Bolig» (111-199). Ved val av kode velges den medstørst andel av arealet.

Enebolig Bygning for bofellesskap

111 Enebolig 151 Bo-og servicesenter

112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet 152 Studenthjem/studentboliger

113 Våningshus 159 Annen bygning for bofellesskap *•

Tomannsbolig Fritidsbolig

121 Tomannsbolig, vertikaldelt 161 Hytter, sommerhus og lignende fritidsbygg

122 Tomannsbolig, horisontaldelt 162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig

123 Våningshus tomannsbolig, vertikaldelt 163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig

124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt Koie, seterhus og lignende

Rekkehus, kjedehus, andre småhus 171 Seterhus, sel, rorbu og liknende

131 Rekkehus m/3-4 boliger 172 Skogs-og utmarkskoie, gamme

133 Kjede/atriumhus, inntil 4 boliger Garasje og uthus til bolig

135 Terrassehus 181 Garasje, uthus, anneks til bolig

136 Andre småhus med 3-4 boliger 182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig

Store boligbygg 183 Naust, båthus, sjøbu

141 Stort frittliggende boligbygg på 2 etg. Annen boligbygning

142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg. 193 Boligbrakker

143 Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. eller mer 199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

144 Store sammenbygde boligbygg på 2 etg

145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etg.

146 Store sammenbygde boligbygg på 5 etg. eller mer

NB: Pbl inneholder i h.h.t. SAK § 21 ingen hjemmel for kommunen til å kreve
bestemte meldingsblanketter. Det er ikke skjemaplikt i Norge.
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NÆRINGSDRIFT A/S Besøkadresse : Grenveien 11
Postadresse Boks 4. 9845 Tana.
Telefon : 78 92 7300
Telefax : 78 92 7301
Org.nr. : 983 877117
Mail : n-drifta online.no

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TanaKommune
avd. næring
9845 Tana

Deres ref : Vår ref :

Dispensasjonssøknad.

Dato : 07-02-08

På vegne av tiltakshaver Nils Ole Holm søker vi om dispensasjon for oppføring av gamme på
gr.nr 8 br.nr. I feste nr. 2 ved Miennajavri.

Gammen skal som det fremgår av søknaden om tillatelse til tiltak bygges i.h.h. til vedtatte
retningslinjer for gammebygging i Tana.
Begrunnelsen for søknaden er at det her gjelder gjenoppbygging av nedbrent gamme på
punktfeste i LNF område.

Som vi orienterte om i fårhåndskonferansen ønsker tiltakshaver og flytte punktfestet
30-40 meter fordi der hvor tidligere gamme sto ble det veldig vått spesielt om våren.
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Finnmarkseiendommen
Finnmårkkuopmodat

Tana kommune
Rådhusvn 3

9845 TANA

01007484 07/06

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min cuj.

20.02.2008 08/00253 G

Deres dato/Din beaivi

16.02.2008

2025/8/1/25
Deres ref ./Din cuj.

Saksbehandler/Åssemannudeaddji: geir.kristiansen@fefo.no

SØKNAD OM OPPFØRING AV GAMME - ARNHILD K . HEGGE/HOLM NILS OLE - TANA
KOMMUNE

Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat (FeFo) viser til kommunens brev 16.02.2008.

FeFo har en løpende kontrakt inngått i 1986. Kopi av kontrakten og registreringsbrevet
vedlegges til orientering.

Det opplyses videre at etter at jordsalgsstyret vedtok at gammekontrakter som sier at
"gammen skal stå åpen og være tilgjengelig for alle', jf kontraktens pkt 14 siste avsnitt, også
besluttet at det ikke skulle kreves arlig festeavgift for slike gammer. Festeavgiften for denne
kontrakten er nå kr. 0,-.

FeFo antar videre at søknaden nå må betraktes som et nytt forhold der Sametingets
retningslinjer for endret bruk av utmark må tillegges vekt.

Utover dette har FeFo ingen merknader til saken.

Med hilsen/Dearvvuoåaiguin

Sverre Pavel
eiendomssjef

eir Kristiansen
kontorsjef

Kopi: Arnhild K. Hegge, Oskarsgt 98, 9800 Vadsø
Nils Ole Holm, 9826 Sirma
Næringsdrift AS, Boks 4, 9846 Sirma

FeFo Lakselv - Holmenveien 3 Telefon/Telefovdna: 09975 e-post: post@fefo.no
Postboks 133 Alta - Skogforvalterveien 8 Telefaks/Telfåksa : 7895 5001 www.finnmarkkuopmodat.no
9811 VADSØ Vadsø - Kirkegata 20 www.finnmarkseiendommen.no
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Søknad nr.

FestFesterens navn

Adresse:

27/P,5 Kommune: TANA

9826 SIR i

^estek®ntrakt

GNR. 8 BNR. 1 FNR.2

Kontrakten gjelder: ((4 åla ^(r k'
kr:

Gamme j 670,
: Fødseisnr
Einar Eivind Hegge og I

Nils jle Holm

Gehyr Artig avg.

kr.: 50,-

Festevilkår
1. Festet gjelder inntil videre med en oppsigelsesfrist av 2 år. de første 30 år kan testet likevei ikke

sies opp av borfesteren. (For feste av tomt til næringshytte jfr. pkt. 13.) Festerens rett etter
denne kontrakter betinget av at festeren innen 2 år har påbegynt byggingen . Oversittes fristen,
kan kontrakten slettes uten ytterligere varsel.

2. Festet gir rett tilå ha stående 1 gamme
på tomt som vist på kartbilaget til registreringsbrevet.

3. Festeren har ikke rett til å sette opp gjerde, opparbeide veg, anlegge kraft eller telefonlinjer, fore
ta utgravninger eller oppdemninger i anledning vannforsyning , e'inr foreta annen bearbeide !'m av'
grunnen uten skriftlig tillatelse fra jordsalgskontoret.

4. Festeren plikter å ta hensyn t i l andre rettighetshavere i området

5. Festeren plikter å holde orden rundt bebyggelsen og etterkomme pålegg fra kommunen m.t,,.t.
anbringelse av søppel og privatavfall, tømming av avløpsvann m.v.
Festeren plikter å etterkomme pålegg også fra jordsalgskontoret vedr. renovasjonsordninger.

6. Festet skal brukes til det formål som er angitt i denne kontrakt . Bruksendring til andre formål,
f.eks. fritidshus er ikke tillatt.

7. Framfeste av tomten er ikke tillatt.

8. Festeren har ikke rett til å overdra festeretten uten samtykke fra jordsalgskontoret.

9. Festeavgiften kan reguleres hvert 5. år. Første reg. år 1691 Festeavgiften betales etter
påkrav. Dersom festeavgiften ikke blir betalt har Direktoratet for statens skoger panterett på
første prioritet for forfalt, men ikke betalt festeavgift for de tre siste år, i de bygninger som er
oppført på tomta.

10. Vesentlig mislighold av kontrakten fra festerens side forer til heving.

11. Opphører festet uten at ny tilsvarende festekontrakt blir opprettet, plikter festeren å ryddiggjore
tomta og skal såvidt mulig overlate tomta i sin opprinnelige stand. Er tomta ikke ryddiggjort inn-
en 1 år etterat festeforholdet har opphørt, kan tomta besørges ryddet for festerens regning.

12. Denne festekon rakt etistreres i grunneiendomsregisteret (GAB) etter reglene i Lov av 23. juni
1978 nr. 70 (delingsloven) for festers regning. Kontrakten kan kreves tinglyst for festers regning.

13. For næringshytter gjelder spesielt:
Når festerens behov for næringshytte ikke lengre er tilstede, oppharer festeretten (jfr. pkt i 1
uten hensyn til det som er sagt under pkt. 1.
For arbeidshyttet i reindrifta gjelder reindriftslovens § 10 siste avsnitt, som lyder:

«Grunnen som er tatt i bruk eller utvist og bygninger og anlegg som er oppført med
hjemmel i denne paragrafs nr. 1 eller 2 kan ikke uten godkjennelse av Kongen og sam-
tykke fra grunneieren brukes til annet formål enn reindrift eller overdras til andre enn
utøvere av reindrift og som fyller forutsetningene under nr. 1 og nr. 2.»

Makismalt omfang av bebyggelsen (hytte + uthus) skal være' .i0 m' Der det tillates separat ut-
hus skal dette:ik4'te oversnue 15 ml.
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Deanu gielda/Tana kommune
Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato Vår ref
2007/2658 16 .02.2008 Sak 2008/824

Ark 423.1

Saksbehandler/direkte telefon: Margareth Wegner Sundfør -78 95 03 21

Vår dato
11.03.2008

Uttalelse til søknad om oppføring av gamme ved Miennajåvri
2025/8/1/2, Tana kommune

Vi viser til brev fra kommunen i forbindelse med søknad om oppføring av gamme ved
Miennajåvri. Søker har et punktfeste med tilhørende festekontrakt som tillater gamme på
stedet. Ny gamme skal erstatte nedbrent gamme på samme punktfeste.

Omsøkt areal ligger i et LNF - område i kommuneplanens arealdel . Søknaden skal derfor
behandles som er, dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens § 7 og det må
foreligge særlige grunner for å gi dispensasjon . Særlige grunner skal primært være knyttet til
arealdisponeringen , ikke søkerens private grunner.

Omsøkt tiltak ligger i et område som er nesten helt uten tekniske inngrep. Det ligger noen få
hytter/gammer mellom 5 og 10 km unna. I følge Direktoratet for naturforvaltning sin
kartlegging av inngrepsfrie naturområder i Norge, ligger Miennajåvri i et av fylkets og dermed
landets største sammenhengende inngrepsfrie områder. Området strekker seg fra
barmarksløypa i Sirma til Stuorra lilis i øst til Porsanger i vest.

I St.meld. nr. 29 (1996-1997) om "Regional planlegging og arealpolitikk" er det fokusert sterkt
på at de resterende inngrepsfrie naturområdene må forvaltes som en viktig del av vår
nasjonale arv. Videre er det sagt at kommunene så langt som mulig må unngå inngrep i
områder som er tilnærmet fri for tyngre tekniske inngrep. Tilsvarende er det i St.meld. nr. 58
(1996-1997) om "Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling", uttrykt som et mål at
inngrepsfrie naturområder skal bevares.

Fylkesmannen er i utgangspunktet imot spredt hyttebygging fordi det blant annet
medfører økt motorferdsel i området . Vi kan imidlertid akseptere at det gis tillatelse til
å oppføre en ny gamme som omsøkt . Dersom kommunen gir tillatelse til omsøkt tiltak
ber vi om at det settes som vilkår at gammen skal bygges på tradisjonelt vis og at den
skal være åpen for allmenn bruk.

I vurderingen har vi lagt vekt på at den nye gammen skal erstatte en nedbrent gamme.
Fylkesmannen har ingen innvendinger til at punktfestet flyttes 30 - 40 meter for å
unngå et område hvor det samles vann om våren.

-^-FA^^^^
4 MAk

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

78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no http:l/www.fylkesmannen.no/Finnmark



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

Med hilsen

_..,..4.,.-,
Ørjan W. Jerissen
seksjonsleder

Side 2 av 2

Margardth Wegner Sundfør
overingeniør



Deanu gielda - Tana kommune

Rådhusveien 3

9845 TANA
7

MOTTATT

--- 16 MÅR 2008

ÅSSEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUJ./DERES REF. MIN CUJ./VÅR REF.

Pål Nilsen, +47 78 95 99 06 2007/2658 08/1102 - 2

pal.nilsen@samediggi.no Almmut go vålddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

SAMEDIGGI SAMETINGET

Åvjovårgeaidnu 50

N-9730 KÅRÅSJOHKA/KARASJOK

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefåksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

19.03.2008

Uttalelse vedrørende søknad om tillatelse til oppføring av
gamme på gnr 8 bnr 1 fnr 2 ved Miennåjåvri

Vi viser til deres brev av 16.02.08.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner der gamma
søkes oppført. Vi har derfor ingen merknader til søknaden.

Skulle det under arbeid i marken komme, fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og

Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

(kulturminneloven) ^ 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal
utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst,
fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av
disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven
5§3og6.

Vi gjør oppmerksompå at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser tilegen uttalelse fra

Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga.

Pål Nilsen Andreas Stångberg
råddeaddi/ rådgiver

Kopi: Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga



Finnmark fylkeskommune
Finnmårkku fylkkagietda

Sentraladministrasjonen
Areal- og kulturvernavdelinga

Deanu gielda / Tana kommune

Rådhusveien 3
9845 TANA-DEATNU

Vår dato: 1 l .3.2008 Vår referanse: 08/00330-2/HESI

Arkivkode: ;C"5

Gradering: Ugradert

Deres referanse: 2007/2658/WB

Vår saksbehandler: Siv Henriksen
tlf. +47 78962102
siv.henriksen@ftk.no

Uttalelse vedr gamme, dispensasjon etter plbl § 7, gnr 8/1/2 Miennajåvri -
Tana kommune

Vi viser til Deres brev av 16.2.2008 vedlagt søknad fra Arnhild K. Hegge og Nils Ole Holm.

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

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

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

Med hilsen

Stein Tage Domaas
areal- og kulturvernsjef

iv Henriksen
arkeolog

Kopi til: Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og miljø, Finnmark, 9820 Varangerbotn
Arnhild K Hegge, Oscarsgt. 98, 9800 Vadsø
Nils Ole Holm, 9826 Sirma
Næringsdrift AS, Boks 4, 9846 Tana
Finnmarkseiendommen - Finnmårkkuopmodat, Postboks 133, 9811 Vadsø
Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelingen, Statens hus, 9815 Vadsø

Postadresse Besøksadresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen postmottak@ftk.no +47 78 9620 00 974 795 159

Fylkeshuset Fylkeshuset Internettside Telefaks Bankkonto

9815 Vadsø Henry Karisens plass I
9800 Vadsø

www.ftk.no +47 78 9623 70 49300912051



Reinbeitedistrikt 13
Postboks 168
9735 Karasjok

Tana Kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

07.04.2008

Lqu MOTTATT

0 8 APR 2008

MIENNA UTMARKSLAG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å OPPFØRE GAMME

Det vises til høringsbrev av 16.02.08.

Tiltaket vil medføre mye trafikk i området som vil være uheldig for reindrifta. Distriktet kan
ikke se at det foreligger særlige grunner for å dispensere fra plan- og bygningsloven.

Distriktet kan heller ikke se at Mienna utmarkslag er et eget rettsubjekt (juridisk person).



Nuorta-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark

Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

MOT TATT

2 p MAI 2008

Din c'uj ./Deres ref: Min cuj. /Vår ref.: Dåhton/Dato:

2007/2658 2008/509 / 8153/2008/ RGM/ 414 .3 15.05.2008

Mienna Utmarkslag - Søknad om tillatelse til å føre opp gamme på gnr. 8/1/2

Viser til ovennevnte søknad.

Saksdokumenter:

1. Tana kommune - Søknad om tillatelse til å føre opp gamme - Mienna Utmarkslag
2. Uttalelse fra reinbeitedistrikt 9, datert 30.03.08, mottatt pr. faks 15.05.08.

Saksfremlegg:

Mienna Utmarkslag søker om oppføring av gamme som erstatter nedbrent byggverk på stedet.
Kommunen har egne retningslinjer for utforming av gammer, søker og tiltakshaver er kjent med
disse.

Reinbeitedistrikt 9 har i brev av 30.03.08 kommet med følgende uttalelse til søknaden:

Vedtak: Distriktet anbefaler gjenreising av byggverket og flytting, slik som omsøkt.

Reindriftsagronomens uttalelse:

Reindriftsagronomen anbefaler søknaden som omsøkt fra Mienna Utmarkslag ved Miennajåvri i
Tana kommune.

Begrunnelse: Tiltaket vil ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften i området.

Adreassa- Adresse Telefovdna - Telefon Telefaksa - Telefaks
Poastaboksa/ Postboks174 78468700 78468701
9735 Kåråsjohka / Karasjok www.reindrift.no



2

Søknaden behandles etter fullmakt gitt av Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark i sak 02/2008
til reindriftsagronomen i Øst-Finnmark.

Dearvvuodaiguin / Med hilsen

rende Reindriftsagronom Ga, , v«A^vm
Rolf G nnar Mienna
Saksbehandler

Kopi til:
Reinbeitedistrikt 9 Ringveien 43 9845 Tana
Områdestyret for reindrift 9730 Karasjok

Åssemeannudeaddjitelefovdnanr./Saksbehandlerstelefon: 784687036



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

Næringsdrift AS
Boks 4
9846  Tana

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2007/2658 Wenche Bakken, tlf.: 78 92 53 93 03.04.2008

Mienna Utmarkslag - Svar på søknad om tillatelse til å føre opp gamme på 
gnr. 8/1/2.

Byggeplass:   Miennajávrit Eiendom: Gnr. 8  bnr. 1 fnr. 2
Tiltakshaver: Mienna Utmarkslag ved Holm/Hegge Adresse:   Sirma/Vadsø
Søker:             Næringsdrift AS Adresse:    Boks 4, 9846 Tana
Tiltakstype:   Ett-trinns søknad Tiltaksart: Gamme

Vi viser til deres søknad om tillatelse til ovennevnte tiltak, datert 7. februar 2008. 

I medhold av delegert myndighet fra kommunestyret, jf. delegasjonsreglementet av 28.06.2007, 
er det i dag fattet følgende 
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7, gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i 
det det med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93a, samt § 95, gis tillatelse til omsøkte tiltak.

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

Vilkår:
Kommunale retningslinjer for gammebygging i Tana skal følges.

Begrunnelse:
Det har ikke framkommet merknader/protester til søknaden.
Tiltakets omfang og vanskelighetsgrad tilsier ikke at mangler eller feil vil gi store konsekvenser 
for helse, miljø og sikkerhet.

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

Gjeldende plangrunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2002-13.

Estetiske krav:
Tiltakets form og plassering skal sørge for en estetisk tilpassing til miljø og natur på stedet.
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Avfallshåndtering:
Avfallet skal håndteres etter forurensingslovens bestemmelser og leveres til godkjent 
oppsamlingsplass.

Gebyr:
Faktura for saksbehandlingsgebyr vil bli sendt ut særskilt.

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

Wenche Bakken
Rådgiver

Kopi til:
Mienna Utmarkslag Arnhild K. Hegge, Oscarsgt. 98 9800 Vadsø
Mienna Utmarkslag Nils O. Holm 9826 Sirma



Kommunens saksnr.Vedtaksdato
(fylles ut av kommunen)Søknad om endring av tillatelse

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 93

Hvis tiltaket berører eksisterende eller fremtidige
arbeidsplasser , skal Arbeidstilsynet motta en
komplett søknad om endring av tillatelse.

Tillatelsen det søkes om endring av
Vedtaksdato

-^̂

Søknaden gjelder
Gnr. ,-• Bnr. Festen Seksjonsnr.

2

Bygningsnr. Bolignr.

Eiendom / ,
byggested Adresse Postnr. Poststed

Beskrivelse av endring

-^: ► I .^ ^ r,. ^-.^rZ
E; ,^^f t

j `J

Vedlegg -- --- - -- - -

Beskrivelse av vedlegg dersom endringer i tidligere vedlegg Gruppe Nr. fra - til
Ikke

relevant

Dispensasjonssøknader B - w
Gjenpart av nabovarsel c - w

Kart, situasjonsplan, rekvisisjon av kart- og delingsforretning D -

Redgjørelser og tegninger E - q

Søknader om ansvarsrett og kontroll, godkjenningsbevis, søknad om lokal godkjenning F -

Kontrollplan for viktige og kritiske områder, kontrollerklæringer G -

Uttalelser fra andre offentlige myndigheter l

Andre vedlegg i

Underskrifter

Ansvarlig søker ( SØK) for tiltaket Tiltakshaver
Foretak Navn

Dato Underskrift"

,2 - & , //^/ d ^,, ^le4 -1
Dato Underskrift

/^,^ 0
GGjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver

Copyright NBR Nr. 5168 Nr . 705168 Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 7-2003/8-2004 RF Side 1 av 1



p

i^l
I

^oyJflø4,4

^_-----_-__-
0 0 ^w.

v

s
k

0øo

- 9N9 rL. I Cl-I r

o,^T vn2

V4
Vi

0

3
s
_

^

tii

3e^^i^: \o^v ^^e,^; 1^-5

^ -, GtJWvjY\y

W L oL l4 _ `' 4^

i/ t7 n

11

h



I1
RevNo Revision note

2

SNITT

I 4000

^.1

1000r

File name
gamma

Checked

A

E

I

Date Signature

C

D
SNITT

C

E

! 1190

Itemref Quantity

Designed by
at

Titte/Name , designation, material, dimension etc

Checked by
at

Approved by - date
07-05-07

Plan og snitt, Gamme.

1

Article No./ Reference

Date
07-0S-07

{.h.h. til kom.vedtekter.
Innvendige vegger 1/10 Edition

0

1f

Scale

Sheet

F



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/29

Arkivsaksnr: 2007/1372-13

Saksbehandler: Jan-Inge Johansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 72/2008 04.12.2008

Arne Ø. Henriksen - Behandling etter plan- og bygningsloven for søknad om 
fradeling av parsell til boligeiendom - gnr 12/29

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 gis dispensasjon til fradeling av eiendom på 7 dekar 
til boligformål.

Vilkår:
- Adkomstvei tilknyttes felles vei til boligområde.
- Det må tilrettelegges for adkomstvei over fradelt eiendom til bakenforliggende 

landbruksarealer.  

Begrunnelse:
Kommunen vil ha en lempelig dispensasjonspraksis for boligbygging i landbruk-, natur og 
friluftsområder utenfor sentrumsområdet. Dette innebærer at kommunen, i enkeltsaker der ingen 
viktige allmenne interesser blir skadelidende og ingen av høringsinstansene har gitt negativ 
uttalelse, som regel vil gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7.

Saksopplysninger

Arne Ø. Henriksen søkte den 11.7.2007 om fradeling av parsell til boligformål fra eiendommen 
gnr. 12/29 i Lallus. Saken er sendt til høring til Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Statens vegvesen, Varanger kraft, Sametinget og kommunen 
landbruksmyndighet. Etter endt høringsrunde har ingen av høringsinstansene kommet med 
uttalelse som taler i mot fradelingen. Saken er behandlet etter jordloven, hvor det er innstilt til 
tillatelse for omsøkt fradeling.



Vurdering

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. Saken må derfor behandles som en dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 7.

Særlig begrunnelse:
Kommunen vil ha en lempelig dispensasjonspraksis for boligbygging i landbruk-, natur og 
friluftsområder utenfor sentrumsområdet. Dette innebærer at kommunen, i enkeltsaker der ingen 
viktige allmenne interesser blir skadelidende og ingen av høringsinstansene har gitt negativ 
uttalelse, som regel vil gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. 

Det har ikke innkomet uttalelser som taler i mot fradelingen.

Eiendommen bør tilknyttes veien til boligområdet i Lallus.

Rådmannens samlede vurdering.
I dette tilfellet er det i høringsuttalelsene ikke fremkommet argumenter som taler for at 
dispensasjon ikke kan gis.  Heller ikke jordlovsbehandlingen eller andre vurderinger knyttet til 
nasjonalt regelverk taler for at dispensasjon ikke kan gis. Rådmannen anbefaler derfor at det gis 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 7 for fradeling av parsell som omsøkt.



W Rekvisisjon av kartforretning
Journalnummer

® Søknad om deling av grunneiendom
jf kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende
forskrifter og §§ 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985

Til oppmålingsmyndigheten i:

MOTTATT

12JUL2007

Rekvisisjonen/søknaden gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Fksjonsnr.

o2 <^

Eiendom
før deling Bruksnavn/adresse

5 k ,5s-tA CQ °^^ L1S Tok. c

Kartforretning over:

q A - hele grunneiendommen uten deling [] D Grensepåvisning etter målebrev
Det
rekvireres / q B - festegrunn E Deling av grunneiendom med

søkes om q C - enkelte grenselinjer, -justeringer kartforretning over parsell

q Annet:

Deling i hht
pbl § 63 q Reguleringsplan q Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan q Privat forslag

Søknad om -jf. pbl § 7, fra bestemmelser i:
dispensasjon q plan- og bygningslov q forskrift q vedtekt kommuneplan E] reguleringsplanq-bebyggelsesplan

Areatoppgave i daa (for landbruksmyndigheten og Statistisk Sentralbyrå)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Eiendommen FØR Overflate- Annet Annet
deling/bortfesting Fulldyrka dyrka Produktiv Produktiv skog- Myr ubebygd Bebygd sum Dyrkbart

areal areal barskog lauvskog areal areal areal areal (2-7)

Gnr., bnr ., festenr.

l _^1 gyt.

Areal som ønskes
fr rtfestet (i altdelt /b

i1
lJa o )

jf 7 - beskriv arealet

Andre opplysninger og un.dørskrift

Andre
opp-
lysninger

(f. eks. andre
rettighets-
havere av
betydning

Hjemmels -
Navn C^ Telefon

haver (e) Adresse Postnr. Poststed

Underskrift
Sted Dato Underskrift

/ -0^ ^
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OPPLYSNINGER TIL REKVISISJONISØKNAD - fylles ut av søker

Nabooppgave

Det må legges ved kartlorienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor må
fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gitt lsendt.

Gnr. Bnr. Festenr. Eiersffesters navn og adresse

102s ^^^ OtJt,r

^ "e.T _ i l 1 L^ V rn ^W 1

_i

Parsell (er) det er søkt frideling for

q Selvstendig bruksenhet
Gnr.ibnr.

q Tilleggsareal til:

Parsellen (e) Bolighus q Offentlig virksomhet q Offentlig friluftsområde
skal
benyttes q Fritidshus q Landbruk /fiske q Offentlig veg
til

q Industri lbergverk q Naturvern q Annet kommunikasjonsareal/tekn . anlegg

Varehandel/bank/
q f ik i /hot ll/r tors r ng es aurante

q Riks-/fylkesveg q Kommunal veg ® Privat veg
Atkomst

pbi § 66.1 q Ny avkjørsel fra offentlig veg q Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
vegloven
§§ 40-43

q Avkjørselstillatelse gitt
Søkn. om avkj. tillatelse

q vedlegges q Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument

Vann - Offentlig vannverk q Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges
forsyning

pbl § 65
q Annet:

Offentlig avløpsanlegg q Privat enkeltanlegg - beskriv
Avløp q Privat fellesanlegg
pbl § 66.2

q Utslippstillatelse gitt q Søkn. om utslippstillatelse vedlegges q Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Spesifikasjon av parseller det er søkt om fridel
Parsell) Areal

nr. ca m' Parsell skal benyttes til Navn og adresse på ev. kjøper/fester Journalnummer

K-blankettnr. 705801 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-1997/6-2004 RF Side 2 av 4



REKVISISJON AV KARTFORRETNINGISØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - Veiledning

Denne blanketten brukes ved 5 forskjellige oppmålingsarbeider. Noen
krever godkjenning av kommunen. Andre krever ingen spesiell tillatelse
av offentlig myndighet.

Blanketten nevner følgende formål:

Rekvisisjon av kartforretning

A. Kartforretning over hel grunneiendom
Eksisterende eiendomsgrenser måles og kartlegges for hele
eiendommen. Det utarbeides målebrev med bl.a. målsatt kart og
nøyaktig areal over eiendommen.

Slik forretning krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet.

B. Kartforretning over festegrunn
Areal som skal festes bort (leies bort) merkes og måles. Det utarbeides
målebrev med nøyaktig areal og målsatt kart. Arealet får et festenummer
under eiendommens bruksnummer.

Dersom arealet skal festes bort for mer enn 10 år, må bygningsrådet gi
delingstillatelse før forretningen gjennomføres (jf. punkt E).

C. Kartforretning over enkelte grenselinjerlgrensejustering
Grense (eller det av grense) måles og kartlegges. Det utarbeides
målebrev med nøyaktig kart over grensene.

Ulagelige grenser kan justeres ved forretningen.

Slik forretning krever ( som hovedregel ) ingen spesiell tillatelse av
offentlig myndighet.

D. Grensepåvisning etter målebrev
Grensepunkt blir påvist og om nødvendig avmerket i overensstemmelse
med eksisterende målebrev.

Dersom det tidligere bare er holdt skylddelingsforretning på
eiendommen , må det som regel holdes kartforretning (jf. punkt A og C).

Forretningen krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet.

Søknad om deling

E. Deling av grunneiendom med kartforretning
En delings- og kartforretning er en nøyaktig beskrivelse og registrering
av ny eiendom.
En del av eiendommen (parsell ) skilles ut og blir en egen grunneiendom
(får eget bruksnummer ). Grensene for den nye eiendommen avmerkes
og males . Det utstedes målebrev på den nye eiendommen med bl.a.
målsatt kart og nøyaktig areal.
Før det foretas deling av eiendom , må kommunen ha gitt tillatelse.

Krav til søknad om deling

Denne blanketten bør benyttes ved søknad om deling.
For areal som skal bebygges , vil kommunens delingstillatelse også være
forhåndstilsagn om at arealet tillates bebygd . (Fullstendig søknad om
byggetillatelse må likevel sendes inn på vanlig måte.)
For nærmere beskrivelse av de krav til dokumentasjon som stilles til
søknad om deling , vises til plan- og bygningsloven §§ 63 og 66.

Her nevnes kort:
-kart eller skisse som viser hvordan delingen ønskes utført.
-for byggetomt, hvordan atkomst og bortledning av avløpsvann kan
sikres . Ved private enkeltanlegg og private fellesanlegg for avløps
-vann , krever kommunen vanligvis at søknad om utslippstillatelse
fremmes samtidig med søknad om fradeling av byggetomt (jf.
forurensningsloven og forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg).

Dersom saken krever uttalelse eller godkjenning av annen myndighet
enn de kommunale bygningsmyndigheter , skal bygningsmyndighetene
sørge for innhenting av disse . Dersom søker likevel har innhentet slik
tillatelse (f.eks. avkjørsel), skal kopi av tillatelsen vedlegges søknaden.

Nabovarsling

Ved søknad om deling skal naboer og gjenboere varsles om søknaden.
Det er tilstrekkelig at nabo/gjenboer skriftlig blir varslet om hvilket tiltak
som tenkes satt i verk og at saken kan sees på ansvarlig søkers adresse
innen 14 dager etter at kvittering for nabovarsel foreligger . Det benyttes
egen blankett for nabovarsel.

Arealoppgave

For arealoppgaven på forsiden av søknaden er det følgende
arealdefinisjoner:

1. Areal som er brutt opp til vanlig plogdybde og som fortsatt kan pløyes.
2. Areal som er rydda og brutt opp tilstrekkelig til at det er egnet for
maskinell slått eller beite . Kulturbeite tas med dersom det er inngjerdet
og blir gjødslet.
3. Skog med produksjonsevne over ca. 0,1 m3/daa pr. år, hvor bartrær
dominerer skogbildet før avvirkning.
5. Skog med lavere produksjonsevne enn 0,1 m3/daa pr. år.
6. Myr som ikke er oppdyrket eller grøftet for skogreisning.
7. Impediment , fastmark over skoggrensen ol.
10. Areal som søkeren vurderer som teknisk mulig og økonomisk
forsvarlig å dyrke opp.

Underskrift

Som hovedregel skal rekvisisjon på kartforretning eller søknad om deling
underskrives av den som har grunnbokshjemmel til eiendommen, dvs.
står som eier i grunnboka hos tinglysingsdommeren. Det finnes en del
spesielle tilfeller hvor også andre kan være rekvirent, etter delingsloven
§§ 2-1 og 3-1.

Eksempel på kart som vedlegges søknaden:

17180

PARSELL AV
17189

PARSELL AV: Mål. 1:500 Ec , tn
Gnr. 17 Bnr. 89 Areal 700 m2
Solve en 7
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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

Fylkesmannens miljøvernavdeling, Damsveien 1, 9815 Vadsø
Fylkeskommunens areal- og kulturvernavdeling, H. Karlsens plass 1, 9815 Vadsø
Sametingets miljø- og kulturvernavdeling, boks 103, 9840 Varangerbotn
Varanger Kraft Nett AS, boks 173, 9815 Vadsø
Tana kommune, landbruksforvaltningen, Rådhusveien 1, 9845 Tana

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
«REF» 2007/1372 Wenche Bakken, tlf.: 78 92 53 93 16.01.2008

Arne Øyvind Henriksen - Søknad om deling av gnr. 12 bnr. 29 for 
boligformål.

Vi viser til søknad, med kartvedlegg, datert 11.07.2007.

Søker: Arne Øyvind Henriksen

Søknaden gjelder: 
Fradeling av en parsell på om lag 7 da til boligformål under gnr. 12/29 i Lalluš. Det omsøkte 
arealet består av myr. Parsellen ligger inntil dyrka mark. 

Området er i kommuneplanens arealdel angitt som et landbruks-, natur- og friluftsområde der det 
ikke tillates bygging eller fradeling, dersom det ikke skjer i tilknytning til stedbunden næring. 
Søknaden er derfor ikke i tråd med arealdelen, og evt. tillatelse krever dispensasjon etter plan- og 
bygningslovens § 7.

Tiltaket krever tillatelse etter jordloven.

Vi ber om deres uttalelse/tillatelse, jf. plan- og bygningslovens § 95, som sendes Tana kommune, 
Utviklingsavdelingen innen 18. februar 2008.

Vi ber om at referansen oppgis ved alle henvendelser til Tana kommune i forbindelse med denne 
søknaden. Gjenpart av dette brevet sendes søker og aktuell kjøper til orientering, jf. 
forvaltningslovens § 11.

Med hilsen

Wenche Bakken
Rådgiver

Kopi til:
Arne Øyvind Henriksen Skogstadbakken 9845 Tana



U VARANGER KRAFT

Tana kommune

Att. Utviklingsavdelingen, Wenche Bakken

Rådhusveien 3

9845 Tana

Sted:

Dato:

Arkivref.:

Vadsø

21.01.2008

2008/22-4/623

Deres ref .: 2007/1372

Vår ref.: Tom Erik
n-,4 - ---

64-789622

Arne Øyvind Henriksen - Søknad om deling av gnr* 12 bnr.

29 for boligformål

Vi viser til Deres henvendelse vedr. overnevnte.

Varanger KraftNett AS har følgende merknader til søknaden:

Utbygger må ta direkte kontakt med Varanger KraftNett AS for eventuell
strømforsyning til boligen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf 78 96 26 42 eller ti-
postadresse tom erik.pedersen(cbvaranger-kraft.no

Med vennlig hilsen
Varanger KraftNett AS

Tom Erik Pedersen
Energiingeniør

Kopi: Arne Øyvind Henriksen, Skogstadbakken, 9845 Tana

VARANGER KRAFTNETT AS - Et selskap i Varanger Kraft-konsernet
-- -------- --------- ------------------------- --------------------------------------- --------- ------------------------------ ------------------------------ ---------------- --------- -----------
Nyborgveien 70, 9815 VadsøTelefon 78 96 26 00 Telefaks 78 96 26 01E-post firmapost@varanger-kraft.no www.varanger-kraft.no NO 971 058 854 MVA



SAMEDIGGI SAMETINGET

Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 3

9845 TANA

Å$$EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN GUJ./DERES REF. MIN CUJ./VÅR REF.

Pål Nilsen, +47 78 95 99 06 2007/1372 08/328 - 2

pal.nilsen@samediggi.no Almmut go vålddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Åvjovårgeaidnu 50

N-9730 KÅRÅSJOHKA/KARASJOK

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefåksa +47 78 47 40 90

samediggi @samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

21.01.2008

Uttalelse vedrørende søknad om fradeling av boligparsel. Gnr
12/29 Lållos

Vi viser til deres brev av 16.01.08.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner på den omsøkte
parsellen. Vi har ingen merknader til søknaden.

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturrninnevernet ved Sametinget og
Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) 5 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal

utføre arbeidet i marken.

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

§ 3 og 6.

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

DearvØdaiguin/Med hilsen

P, l Nilsen
råddeaddi/ rådgiver

Thor-Andreas Basso

Kopi: Finnmark fylkeskommune , Areal- og kulturvernavdelinga



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Deanu gielda /Tana kommune

Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato Vår ref
2007/1372 16.01.2008 Sak 2008/372

Ark 423.1

Saksbehandler/direkte telefon: Margareth Wegner Sundfør - 78 95 03 21

MOTTATT

15 FEB 2008

Vår dato
07.02.2008

Uttalelse til søknad om fradeling av areal til boligformål 2025 /12/29,
Tana kommune

Vi viser til brev fra kommunen i forbindelse med søknad om fradeling av areal til boligformål
på 7 dekar. Omsøkte areal består av myr og grenser til dyrka mark.

Omsøkt areal ligger i et LNF - område i kommuneplanens arealdel. Søknaden skal derfor
behandles som en dispensasjonssøknad etter plan - og bygningslovens § 7 og det må
foreligge særlige grunner for å gi dispensasjon . Særlige grunner skal primært være knyttet til
arealdisponeringen , ikke søkerens private grunner.

Fylkesmannen har ingen innvendinger til at det gis tillatelse til fradeling av areal som
omsøkt . Tiltaket vil etter vår vurdering ikke komme i konflikt med regionale og
nasjonale natur -, frilufts - og miljøverninteresser . Vi har ikke vurdert
landbruksinteressene i området.

Vi minner om brev fra Fylkesmannen, datert 21.07.05, angående risikovurdering i
arealplaner , reguleringsplaner , dispensasjoner og fradelingssaker . Skjema for risikovurdering
av arealbruk ligger på Fylkesmannen sine nettsider under "skjema".

Ørja W. Jenss n
sek Ponsleder

Margat 3eth Wegner Sundfør
overingeniør

Postadresse : Telefon: Telefaks : E -post Intemeth
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak @fmfi .no http ://www.fylkesmannen . no/Finnmark
9815 VADSØ



Finnmark fylkeskommune
Finnmårkku fylkkagielcia

Sentraladministrasjonen
Areal- og kulturvernavdelinga

Deanu gielda / Tana kommune

Rådhusveien 3
9845 TANA-DEATNU

Vår dato: 11.3.2008 Vår referanse: 08/00139-4/HESt

Arkivkode: ;C'5 Deres referanse: 2007/1372/WB

Gradering: Ugradert Vår saksbehandler: Siv Henriksen
tlf. +47 78962102
siv.henriksen@^,ffk.no

MOTTATT

1 4 ^ ^ R 7,-0U8

Uttalelse vedrdeling, dispensasjonetter plbl § 7, gnr 12/29 Skogstad Lallus
- Tana kommune

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken.

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

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

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

Med hilsen

Kopi til: Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og miljø, Finnmark, 9820 Varangerbotn
Arne Øyvind Hermansen, Skogstadbakken, 9845 Tana

Postadresse Besøksadresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer
Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen postmottak«i%ftk.no +47 78 9620 00 974 795 159
Fylkeshuset Fylkeshuset Internettside Telefaks Bankkonto
9815 Vadsø Henry Karisens plass I

9800 Vadsø
www.ffk.no +47 78 9623 70 49300912051

Stein Tage Domaas
1 areal- og kulturvernsjef



Statens vegvesen

Arne Ø. Henriksen
Skogstadbakken
9845 TANA

Behandlende enhet: Saksbehandlerfinnvalgsnr:

Region nord Toril Feldt - 78941720
Øst-Finnmark distrikt

= MOTTATT

0 J APR 2008

Vår referanse : Deres referanse : Vår dato:
2008/010886-004 02.04.2008

Søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til bolig - gnr 12
bnr 29

Det vises til Deres søknad av 17. mars 2008 om tillatelse til utvidet bruk av eksisterende
avkjørsel fra riksvegen for atkomst til bolig på eiendom gnr. 12 bnr. 29 i Tana kommune.

Regler om avkjørsler fra offentlig veg er gitt i vegloven av 21. juni 1963 §§ 40 - 43. Avkjørsel
skal som utgangspunkt bygges/nyttes etter reguleringsplan etter plan- og bygningsloven, jf. §
40 første ledd. Der avkjørsler ikke er omhandlet i reguleringsplan, skal Statens vegvesen
treffe vedtak for riks- og fylkesveger mens kommunen er myndighet for kommunale veger, jf.
annet ledd. Med "avkjørsel" menes selve påkoblingen av den private vegen til offentlig veg.

Statens vegvesen har vurdert plasseringen av den omsøkte avkjørselen og kommet frem til
følgende:Det gis herved tilsagn om tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel for atkomst til
bolig på gnr. 12 bnr. 29.

Tilsagnet gis i henhold til bestemmelsene om avkjørsler i vegloven (vedlagt vårt brev av 14.
januar d.å.), forskrift om bygging og vedlikehold av avkjørsler av 16. juli 1964 (følger
vedlagt) og generelle vilkår (følger vedlagt). Følgende spesielle vilkår er knyttet til tillatelsen:

1) Avkjørselen kan ikke uten særskilt tillatelse benyttes til næringsformål.
2) Avkjørselen kan bare brukes til følgende formål: Atkomst til en bolig.
3) Avkjørselen skal utformes i henhold til vedlagte skisse, kjøretøytype p.
4) Sikthinder, som skog, kratt eller brøytekanter, skal til enhver tid holdes bortryddet.

Tana kommune orienteres ved kopi av dette brev.

Med hilsen

Toril Feldt
rådgiver

Postadresse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen

Region nord firmapost -nord@vegvesen . no 9815 VADSØ Regnskap

Dreyfushammarn 31 Båtsfjordveien 18

8002 Bodø Org.nr : 971032081 9815 VADSØ

Telefon : 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52
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Kopi: Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/29

Arkivsaksnr: 2007/1372-12

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gnr 12 bnr 29.
søker: Arne Øyvind Henriksen, Skogstadbakken, 9845 Tana

Dokumenter i saken

1. Delingssøknad, søker Arne Øyvind Henriksen, Skogstadbakken, 9845 Tana  
2. Kart
3. Epost fra Návet Doallu ved Tormod Nilsen 

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i jordlovens § 12 og § 9 innvilger Tana kommune søknad om fradeling av parsell på som 
omsøkt. 

Det kan ikke påregnes videre fradeling av parsell fra landbrukseiendom gnr 12 bnr 29 m fl.

Sakopplysninger 

Det søkes om fradeling av en parsell på ca 7000m2 fra landbrukseiendom gnr 12 bnr 29 i Lálloš. 

Opplysninger om landbrukseiendom gnr 15 bnr 23. 

Sted : Lálloš
Gnr./Bnr. : 12/29 
Eiendomstype : Landbruk 
Parsellens areal : 7000 m2

Eiendom
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Eiendomsnavn
Tana 12 29 Skogstadbakken
Tana 20 86 till. til Alfheim

Eier: Arne Øyvind Henriksen, Skogstadbakken, 9845 Tana  

Arealoppgave (dekar)



Fulldyrk. Overfl.dyrk/ Skog bonitet Annet Areal
Jord gj.beite S og H Middels Lav areal i alt
53,4 50,8 17,3 125

Kilde: Gårdskart, Skog og landskap 

Bebyggelse Gr.flate Byggeår Ant. 
Etasjer

Teknisk 
stand

På 
eiendom 
gnr/bnr

Våningshus 46 1954 2 Ukjent 12/29
Fjøs 196 Gjenreisingsfjøs Ukjent 12/29
Landbruksgarasje/redskap Ukjent 12/29
Landbruksgarasje/redskap Ukjent 12/29

Faktiske opplysninger:
Formålet med fradeling: Tomt til oppførende av bolig

Landbrukseiendommen Skogstadbakken består av gnr 12 bnr 29. Det samlede arealet er ca 125 daa, 
fordelt på 53,4 daa fulldyrket, 50,8 daa skog med lav bonitet og 17,3 daa annen mark. 

Gården hadde sauedrift frem t o m høsten 2004, nåværende eier har ikke egne dyr. Landbruksarealene 
brukes nå til fôrproduksjon av samdriften Návet Doallu. Feste gnr 12 bnr 1 fnr 24 som tidligere hørte til 
gården er overført til gårdbruker Tormod Nilsen. 

På eiendommen står våningshus, driftbygning og 2 landbruksgarasje/verksted. Søkers bror Per Henriksen 
bor på gården. 

Etter arealplan ligger eiendommen i et LNF-område. Rett ved siden av omsøkt parsell ligger et mindre 
boligfelt med 7 tomter. 

Parsellen som ønskes fradelt består av myr som har vært dyrket, men har ikke vært i bruk på lang tid da 
det ikke egner seg for moderne landbruksmaskiner. 

Planen er å bygge et bolighus på fradelt parsell. 

Det er i saken sendt ut en epost til samdriften Návet Doallu for å få opplysninger om bruk av arealene. 
De opplyser at areal på omsøkt parsell ikke er i bruk da det er for kupert lite egnet for dyrking av gras. 
De presiserer at tilgjenglighet til landbruksarealer via eksisterende avkjørsel ikke skal endres ved en 
tildeling av parsell, og at det må påberegnes trafikk og maskinstøy i perioder. 



Vurdering etter jordlovens § 9 

I henhold til rundskriv M-34/95 foreligger ingen nedre grense med hensyn til arealstørrelse for når 
reglene om omdisponering av dyrka mark får anvendelse, men en forutsetning vil være at arealet enten 
alene, eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi basis for jordbruksproduksjon. 
Mulighetene for å tilbakeføre areal til landbruksproduksjon skal også vurderes. 

I dette tilfelle dreier søknaden seg om en parsell på ca 7 daa på myr/kupert terreng. Administrasjonens 
vurdering er derfor at parsellen som søkes fradelt er innmarksbeite etter jordlovens § 9.

Bebyggelse bør plasseres slik at mist mulig berør dyrkede/dyrkbare arealer og tomtstørrelsen bør 
reduseres. 

Vurdering etter jordlovens § 12

Delingssøknader etter jordlovens § 12 skal i henhold til rundskriv M-34/95 vurderes etter følgende to 
hovedmomenter:

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

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

Samfunnsinteresser av større vekt

Rent personlige eller private interesser defineres ikke som samfunnsinteresser av større vekt. I henhold til 
rundskriv M-34/95 kan hensynet til bosettingen betraktes som samfunnsinteresser av større vekt. 

I dette tilfelle gjelder fradelingen ønske om tomt for oppførelse av bolig uten tilknytting til drift. 
Oppførende av bolig kan ikke ses som samfunnsinteresser av større vikt. 

Hensynet til den avkasting eiendommen kan gi.

Arealet som ønskes fradelt er en parsell på ca 7 daa. Arealet anses å være stort for en bolig og bør 
reduseres.

Avkastningsevnen fra resteiendommen vil ikke svekkes i vesentlig grad og delingen vurderes som 
driftsøkonomisk forsvarlig. 

Da i dette tilfellet et av hovedhensyn er oppfylt, kan søknad om deling innvilges. Saken skal vurderes 
videre etter de fastsatte skjønnsmessige kriterier. 

Drifts- og miljømessige hensyn.
Parsellen som ønskes fradelt ligger ca 190m fra gårdens driftsenhet og inntil eiendommens dyrkede 
arealer. Det innebærer at fradeling vil kunne gi fremtidige driftsulemper for naboeiendom, da det dyrkede 
areal vil gå helt opp til den fradelte parsellen. 

Godkjente planer. 
I gjeldende arealplan er omsøkt område LNF og hjemler ikke for tiltak som omsøkt. Søknaden må 
behandles etter søknad om dispensasjon fra arealplan.

Kommuneplanens arealdel tillater i utgangspunktet tiltak i LNF område når tiltaket er knyttet til 
stedbunden næring. I dette tilfellet søkes det imidlertid om å dele en driftsenhet på en slik måte at det 



svekker eksisterende og fremtidig driftsgrunnlag. Omsøkt areal vil ikke alene være tilstrekkelig for noe 
rasjonell landbruksdrift. Parsellen vil framstå som en boligtomt uten verdi som landbrukseiendom. 

Hensynet til kulturlandskapet.
Parsellen som ønskes fradelt ligger i et område med bolig- og landbruksbygninger og en bolig av normal 
karakter vil ikke forandre kulturlandskapet nevneverdig. 

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

Det kan ikke påregnes noen ytterligere fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr 12 bnr 29. 

Konklusjon:

Etter en samlet vurdering av hovedhensyn og skjønnsmessige kriterier i jordloven er deling forsvarlig. 
Søknaden kan innvilges etter jordlovens §9 og §12 . 
Det kan ikke tillates ytterligere omdisponering og fradeling fra eiendommen.

Vilkår: 
De dyrkede arealene skal selges til, eller leies ut til aktive gårdsbruk på langsiktig kontrakt. 



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 17/81

Arkivsaksnr: 2008/1544-2

Saksbehandler: Jan-Inge Johansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 73/2008 04.12.2008

Olav E. Johansen - Søknad om deling av eiendommen gnr. 17/81

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gir Tana kommune tillatelse til fradeling av en 
parsell på om lag 17 da fra eiendommen 17/81 til boligformål. 

Saksopplysninger

Med bakgrunn i et arveoppgjør søkes det fradelt en parsell på om lag 17 dekar til boligeiendom 
fra eiendommen 17/81. Hensikten med delingen er at byggene på 17/81 skal få en egen 
eiendom. 

Vurdering

Parsell som søkes fradelt ligger utenfor 100 meters beltet for Tana vassdraget.

Den omsøkte parsell til boligformå ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt 
til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) der det ikke tillates bygging eller fradeling med 
mindre det dreier seg om byggevirksomhet knyttet til stedbunden næring. Søknaden må derfor 
behandles som en søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 7. 

Det er gitt tillatelse etter jordloven for fradeling av parsell som omsøkt.

Kommunen vil ha en lempelig dispensasjonspraksis når det gjelder boligbygging i LNF områder 
utenfor sentrumsområdet. Dette innebærer at kommunen, i enkelt saker der ingen allmenne 
interesser blir skadelidende og ingen av høringsinstansene har avgitt negativ høringsuttalelse, 
som regel vil gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. I dette tilfellet gjelder søknad 
om fradeling av en bebygd eiendom slik at resten av eiendommen kan nyttes til 
landbruksformål. Fradelingen medfører ikke videre utbygging av området. Administrasjonen har 



derfor vurdert at ingen allmenne interesser blir berørt, og at saken derfor kan behandles etter 
plan- og bygningslovens § 7 uten at det innhentes høringsuttalelser i forkant.
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REKVISISJON AV KARTFORRETNINGJSØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - Veiledning

Rekvisisjon
av kart-
forretning

Søknad
om deling

Denne blanketten brukes ved 5 forskjellige
oppmålingsarbeider. Noen krever godkjenning av
bygningsrådet. Andre krever ingen spesiell
tillatelse av offentlig myndighet.

Blanketten nevner følgende form:

A. Kartforretning over hel grunneier m
Eksisterende eiendomsgrenser måles og
kartlegges for hele eierdommen. Det utarbeides
målebrev med bl a målsaft kart og nøyaktig areal
over eiendommen.

Slik forretning krever ingen spesiell tillatelse av
offentlig myndighet.

B. Kartforretning over festegrunn
Areal som skal festes bort (leies bort) merkes og
måles. Det utarbeides målebrev med nøyaktig
areal og målsatt kart. Arealet får et festenummer
under eiendommens bruksnummer.

Dersom arealet skal festes bort for mer enn 10 år,
må bygningsrådet gi delingstillatelse før
forretningen gjennomføres (jjf punkt E).

C. Kartforretning over enkelte grenselinjer/
grensejustering

Grense (eller del av grense) måles og kartlegges.
Det utarbeides målebrev med nøyaktig kart over
grensene.

Ulagelige grenser kan justeres ved forretningen.

Slik forretning krever (som hovedregel) ingen
spesiell tillatelse av offentlig myndighet.

D. Grensepåvisning etter målebrev
Grensepunkt blir påvist og om nødvendig
avmerket i overensstemmelse med eksisterende
målebrev.

Dersom det tidligere bare er holdt skylddelings-
forretning på eiendommen, må det som regel
holdes kartforretning (jf punkt A og C).

Forretningen krever ingen spesiell tillatelse av
offentlig myndighet.

Nabo-
varsling

Areal-
oppgave

Ved søknad om deling skal naboer o g genboere
varsles om søknaden. Det er tilstrekkeli at
nabo /gjenboer skriftlig blir varslet om hvilkettiltak
som tenkes satt i verk og at saken kan sees på
bygningsmyndighetenes kontor innen 14 dager
efter al kvittenng for nabovarsel foreligger. Det
benyttes egen blankett for nabovarsel.

For arealoppgaven på forsiden av søknaden er det
følgende arealdefinisjoner:

1. Areal som er brutt opp til vanlig plogdybde og
som fortsatt kan pløyes.

2. Areal som er rydda og brutt opp tilstrekkelig til
at det er egnet for maskinell slått eller bede.
Kulturbeite tas med dersom det er inngjerdet
og blir gjødslet.

3. Skog med produksjonsevne over ca. 0,1
m3/da pr år, hvor bartrær dominerer
skogbildet før avvirkning.

5. Skog med lavere produksjonsevne enn 0,1
m3/cda pr år.

6. Myr som. ikke er oppdyrket eller grøftet for
skogreisning.

7. Impediment, fastmark over skoggrensen ol.

10. Areal som søkeren vurderer som teknisk mulig
og økonomisk forsvarlig å dyrke opp.

Krav til
søknad
om deling

E. Deling av grunneiendom med kartforretning
En delings- og kartforretning er en nøyaktig
beskrivelse og registrering av ny eiendom.

En del av eiendommen arsell) skilles ut og blir
en egen grunneiendom får eget bruksnummer).
Grensene for den nye eiendommen avmerkes og
måles. Det utstedes målebrev på den nye
eiendommen med bl a målsaft kart og nøyaktig
areal.

Før det foretas deling av eiendom, må kommunen
ha gitt tillatelse.

Denne blanketten bør benyttes ved søknad om
deling.

For areal som skal bebygges, vil bygningsrådets
delingstillatelse også være forhåndstilsagn om at
arealet tillates bebygd. (Fullstendig søknad om
byggetillatelse må likevel sendes inn på vanlig
måte.)

For nærmere beskrivelse av de krav til
dokumentasjon som stilles til søknad om deling,
vises til plan- og bygningsloven §§ 63 og 66.

Håmrla~ kårisse som viser hvordan delingen
- ønskes utført.

for bygetomt, hvordan atkomst og bortledning
- av avløpsvann kan, sikres. Ved private

enkeltanlegg og private fellesanlegg for
avløpsvann, krever kommunen vanligvis at
søknad om utslippstillatelse fremmes samtidig
med søknad om fradelin99 av byggetomt (jf
forurensningsloven og fors-kri t om utslipp fra
separate avløpsanlegg).

Dersom saken krever uttalelse eller godkjenning
av annen myndighet enn de kommunale bygnings-
myndigheter, Kcal bygningsmyndighetene sørge
for innhenting av disse. Dersom søker likevel har
innhentet slik tillatelse (f eks avkjørsel), skal kopi
av tillatelsen vedlegges søknaden.

Underskrift Som hovedregel skal rekvisisjon på kartforretning
eller søknad om deling underskrives av den som
har grunnbokshjemmel til eiendommen, dvs står
som eier i grunnboka hos tinglysingsdommeren.
Det finnes en del spesielle tilfeller hvor så andre
kan være rekvirent , etter delingsloven §§ 2-1 og
3-1.

Eksempel på kart som vedlegges søknaden:
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FULLMAKT 114
; ARKKU f
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Undertegnede arvinger etter ^"^^ ,^r yl ol^ 3 Q ^^

Født // død -Z C,, 3, Zo o'

Som ifølge skifteattest skal forestå det private skiftet av dødsboet, gir med dette

Fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret,
herunder undertegne og kvittere på boets vegne samt på arvingenes ansvar gi og
motta alle meldinger til og fra arveavgiftsmyndighetene.

NB! Fullmakten gjelder også rett til å forføye over fast eiendom (strykes dersom
slik fullmakt ikke er gitt).
Hvis Fullmakten også gjelder forføyning over fast eiendom skal 2 vitner
underskrive fullmakten. Hvis ikke trenger det ikke være vitneunderskrifter på
fullmakten.

den Z ^ ® 9

Underskriften til den eller de som gir fullmakt

Jeg bekrefter at arvingene som har undertegnet ovenfor er over 18 år og har
underskrevet/vedkjent seg sin(e) underskrift(er) på denne fullmakten i mitt
nærvær. Jeg er myndig og bosatt i Norge.

1.vitne: 2.vitne
Underskrift Underskrift

fii- ^,øQ'^- WwU-^
Adresse Adresse

f

1,6

Deza, u gielda
Tap i- kommune
9845 Tana



Kvittering for N abovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet ermottatt o ( /̂

Eiendom/byggested
Gnr. 1.7 Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Adresse j^ a g,^ v^

^f 4 / ! /åt

Nabo -/ enboer eiendom Nabo4gjenboer eiendom eierffaster
Gnr. Bnr. Festenr . Seksjonsrir .
1-7

Eiers /f, M navn

ol

Ad m Adressee

Ø

1c j '

.PØtnr Poststed

-7yw _
o:Postnr . Poststed-

'7 `Iy f ^l^tc'lrecwt
os ed s g.nr.

Pe n! kvittering for mottatt varsel Dat' Denne dei klistres på kvittering
Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket RR 1358 0374 8 NO

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-4gjenboer eiendom eier/fester
G r. Bnr . Festenr . Seksjons-n, . Eiers/f ters navn

Adre sea sØ Adresse

7 103
Postnr . Poststed Postnr . Poststed ' .

1 3
Poststedets reg. nr.

UG 2008
personli g kvittering for mottatt varsel f'°`^ c`^^

Varsel er mottatt 1-1
Samtykker i tiltaket Denne del kksties på kvittering

RR 1358 0375 1 NO
-- - - --- - l

Nabo Jgjenboer eiendom Nabo -/ 'enboer eiendom eierifester
Gnr. Bnr . Festenr . Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr . Poststed Postnr . Poststed Poststedets reg.nr.

Pe nil kvittering for mottatt varsel Dato Sign
Varsel l er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabogjenboer eiendom Nabo -4gjenboer eiendom eier /fester
Gnr. Bnr . Festenr . Seksjonsnr . Eiers /festers navn

Adresse Adresse

Postnr . Poststed Postnr . Poststed Poststedets reg.nr.

Persons kvittering for mottatt varsel Dato Sign
r-lvarsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-Igjenboer eiendom Nabo4 enboer eiendom eiertester
Gnr. Bnr . Festenr. Seksjonsnr. Eiers /festers navn

Adresse Adresse

Postnr . Poststed Postnr . Poststed Poststedets reg. nr.

Persons' kvittering for mottatt varsel Dato Sign
Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

!Det er per dags dato innlevert rekommandert
isending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:

Byggblankett 5155 nov . 2005 -Side

Sign.
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17/90

Bokcå

17/68

17/81

17/120

^17/t2a 17/1/17

7/142!711123

gnr 17 bnr 81 og 132

17/55

17/57

^ i 17/100

17n

17/137
> 17/42

0 u

j NB! Grensene på kartet er ikke rettsgyldige.
Dato: 23/07/08

Målestokk 1:5000

Deanu sielda/Tana kommune

17/81

17/132

17/46

33/19



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2008/1436-10

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 74/2008 04.12.2008

Omdisponering til boligformål - gnr. 37/76, deler av veistasjonen i 
Skiippagurra

Rådmannens innstilling

FUP stiller seg positiv til en omdisponering av den parsellen av 37/76 som ligger på elvesida av 
RV 895, fra offentlig formål, vegstasjon, til boligformål. 

Det stilles som krav at det utarbeides reguleringsplan for parsellen før fradeling og 
byggevirksomhet igangsettes. Reguleringsplanen skal utarbeides med tanke på å få etablert 4 
boliger med 1 el. maksimalt 2 felles avkjørsler, samt en offentlig atkomst til Tanaelva. I 
reguleringsarbeidet må det også vurderes om det kreves støyskjermende tiltak. 

Saksopplysninger

Fast utvalg for plansaker skal i denne saken ta stilling til omdisponering fra offentlig formål, 
vegstasjon, til boligformål, og vurdere om det skal stilles krav til utarbeiding av reguleringsplan 
for området. 

Den aktuelle parsellen er på 8 da og ligger på elvesida av RV 895, ”Vegstasjonen”, i 
Skiippagurra. Det omsøkte arealet har vært brukt av Statens vegvesen og Mesta AS og er 
bebygd med brakker, som bl.a. har vært brukt til overnatting. Store deler av det øvrige arealet er 
asfaltert, men med en kantsone av vegetasjon ned mot elva. Parsellen ligger innenfor 100 
metersbeltet langs Tanavassdraget og omfatter en tidligere atkomst til Tanaelva. På begge sider 
av den aktuelle parsellen ligger det boligeiendommer.

Området er i kommuneplanens arealdel lagt ut til offentlig formål, vegstasjon, uten nærmere
bestemmelser. Søknaden er derfor ikke i tråd med arealdelen, og evt. tillatelse til omdisponering 
krever dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. I utkast til Ny kommunedelplan for 
sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra, som ble sendt på forhåndshøring høsten 



2006, er den aktuelle parsellen foreslått lagt ut til boligformål for anslagvis 4 boliger. Samtidig 
er det foreslått krav om reguleringsplan før utbygging. Kravet om regulering ble satt for å sikre 
vassdragsverdiene, friluftslivet i tilknytning til elva, estetiske hensyn og en effektiv utnyttelse av 
arealet.

I søknaden fra Mesta er det bedt om fradeling for 2 boligtomter. Eiendomssjefen har i 
telefonsamtale opplyst om at bakgrunnen for dette, er at det ene bygget har en standard som 
Mesta mener kan benyttes som utgangspunkt for en framtidig bolig, men at plasseringen av 
bygget gjorde det mest aktuelt med en fradeling til kun 2 tomter. 

Saken ble sendt på høring den 12.09 i år. I sine uttalelser anbefaler Fylkesmannen i Finnmark og 
Statens vegvesen at det utarbeides reguleringsplan, mens Sametingets Miljø- og 
kulturvernavdeling og Finnmark Fylkeskommune ikke har merknader til saken. NVE Region 
Nord og Varanger Kraft har foreløpig ikke avgitt uttalelse, men rådmannen har fått signaler om 
at dette er på vei.

Fylkesmannen begrunner kravet om regulering med at  tiltaket er av et stort omfang og ligger i 
et område med store vassdragsverdier, og viser til at kommunen har mulighet til å sikre de beste 
løsningene med tanke på boliger, lekeplasser, parkering, adkomst og tilgjengelighet gjennom en 
reguleringsprosess. Vegvesenet på sin side mener at en regulering gjør det lettere å få nedfelt og 
gjennomført krav som felles atkomstløsning, tilstrekkelig antall parkeringsplasser mv, og at 
reguleringsplan gir huseierne en større sikkerhet i forhold til fremtidig bruk av parkeringsareal,
atkomstveger og andre fellesanlegg. Samtidig viser vegvesenet til at endret bruk av området vil 
kunne utløse behov for støyskjermingstiltak som best ivaretas gjennom en godkjent 
reguleringsplan.

Vurdering

Rådmannen var i utgangspunktet innstilt på å tillate en omdisponering basert på kun en 
tomtedelingsplan vedtatt av fast utvalg for plansaker, for å unngå en full reguleringsprosess. Det 
ble gitt uttrykk for dette i høringsbrevet. Rådmannen mente en prosess etter plan- og 
bygningsloven var påkrevd for å sikre en god utnyttelse der de allmenne hensynene blir 
ivaretatt. 

I og med at flere høringsinstanser har anbefalt at området reguleres, anbefaler rådmannen at 
FUP stiller krav om regulering før fradeling og byggevirksomhet igangsettes. Dette vil sikre en 
åpen, offentlig prosess som vil sikre en best mulig utnyttelse av det aktuelle arealet. Dette vil 
være viktig om det er aktuelt å regulere atkomst til Tanaelva for utsetting av båter.

For øvrig mener rådmannen at parsellen bør tilstrebes regulert til 4 boligtomter. Parsellen er 
totalt på 8 da, noe som gir rom for 4 tomter á 2 da. Dette er svært store tomter så sentralt plassert 
i Tana, og med en beliggenhet på bredden av Tanaelva. Det har vært stor etterspørsel etter 
tomter på strekningen Skiippagurra – Seida, og rådmannen mener kommunen må benytte denne 
anledningen til å få etablert flest mulig nye tomter. Om særlige hensyn tilsier at den ene tomta 
blir større enn de øvrig, vil det kunne vurderes i den videre reguleringsprosessen.  



Vår ref: KS

Deres ref:

Prosjektnummer.

Dato: 23,07.06

kjsate@rnesta.no

korr7rnune

Rådhusveien 3
9845 Tana

i:irf,` 1^i)^<1ilSaknad om vark.j t_^I`åpe 1 it ,Jon nr,-)

I Tana kommunes arealplan 2002-- 2012 er tilgangen på boligtomter i området
Skiippagurra beskrevet som vanskelig.

Mesta AS ønsker å fradele og selge den delen av vår eiendom (gnr 37, bnr 76) som
ligger på vestsiden (elvesiden) av RV 895, jf vedlagte kart.
Med referanse til behovet for boligtomter, ser vi at vårt ønske om salg kan bidra til å løse
noe av behovet for boligtomter i området,

Parsellen er stor nok til 2 boligtomter, men siden hele eiendommen er regulert til
„vegstasjon", krever en slik løsning at Tana kommune gir varig dispensasjon fra
gjeldende arealplan.

Vi søker derfor om varig dispensasjon iht pbl § 7, slik at angitte parsell kan søkes fradelt
og solgt til boligformål.

Henvendelsen ettersendes ikke pr post.

Med vennlig hilsen
Mesta as

Kjell Sæterhaug
Eiendomssjef Region Nord

Besøksadresse: Follaveien 91 Org.nr. 984 693 273 MVA firmapost@mesta.no

Postadresse: Postboks 5133. 1503 Moss Hovedkontor: Strandveien 15, Lysaker www mesta.no

Telefon: 05 200 Faks: 75 64 49 67 Kontonr: 7050 05 66947
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Oversiktskart Tana kommune
Kartblad: N50 2235 II og 2335 III
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Målestokk 1:50000

Deanu gielda/Tana kommune



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2008/953-10

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fast utvalg for plansaker 75/2008 04.12.2008

Referatsaker/Orienteringer

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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