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Forord 
 

Formannskapet i Tana kommune vedtok den 14.10. 2010 å varsle gjenoppstart av planarbeidet 

og legge planprogram for Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - 

Skiippagurra ut til offentlig ettersyn.  

 

Gjennom planprogrammet og det videre arbeidet med kommunedelplanen vil Tana kommune 

skape offentlig debatt og medvirkning i planleggingen av sentrumsområdet. Samtidig skal 

planprogrammet sikre en forutsigbar prosess. Planprogrammet avklarer rammer og formål og 

viser hva kommunen skal fokusere på i delplanarbeidet.  
 

Planprogrammet viser også til behovet for å se kommunen i et langsiktig perspektiv, der areal 

og transportplanlegging vil være sentralt for å redusere klimagassutslippene. Programmet 

beskriver de temaene og enkelte av problemstillingene som vil bli belyst. Planprogrammet 

omfatter ikke alle tenkelige utredningstema, men er begrenset til de temaene som er aktuelle, 

og der planen vil føre til endringer.  
 

Kommunen vil samtidig bruke planprogrammet til å avklare og fastsette overordnede 

rammebetingelser for flere reguleringsprosesser innenfor planområdet, jf. forskrift om 

konsekvensutredninger § 14, 2.ledd.  

 
 
 

Deatnu/ Tana, 21.oktober 2010 

 
 
 

Frank M. Ingilæ 

Ordfører  



1. Innledning 
 

Dette planprogrammet angir den videre planprosessen for arbeidet med ny kommunedelplan 

for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru – Skiippagurra. Arbeidet startet opp høsten 2004, da 

fast utvalg for plansaker i møtet 26.08.2004 vedtok å utarbeide ny delplan for Tana bru og 

starte rullering av kommuneplanens arealdel på strekningen Seida – Skiippagurra.  

 

Under arbeidet med de to planene ble det klart at flere forhold må ses i sammenheng for hele 

sentrumsområdet. På bakgrunn av dette, ble de to planene slått sammen. Et planutkast var til 

forhåndshøring i perioden 07.07. – 31.08.2006. Etter dette stoppet saken opp p.g.a. lav 

bemanning på planleggersiden i kommunen.  

 

Siden planen var på forhåndshøring, er det kommet nytt lovverk. Dette gjør at kommunen må 

starte planleggingsarbeidet på nytt, varsle gjenoppstart av planleggingen og sende 

planprogram på høring. Planprosessen kan imidlertid bygge på det arbeidet som allerede har 

vært gjort, og gjennomføres raskere enn det som ville vært tilfelle om det var tale om en 

fullstendig ny plan.  

 

 

2. Formålet med planleggingen 
 

Hovedmålet med kommunedelplanen for sentrumsområdet er å fastsette rammene for den 

videre utviklingen av sentrumsområdet.  

 

Fast utvalg for plansaker vedtok i sitt møte den 15.06.2006 at Tana kommune gjennom 

delplanen vil: 

1) ”Sikre de viktige og attraktive utmarksarealene i sentrumsområdet som natur- og 

friluftsområder, for både å bevare det biologiske mangfoldet og gi gode muligheter for 

friluftsliv.  

2) Sikre et ubebygd belte på østsiden av Tana bru av hensyn til friluftsverdiene i 

Seidastryket og landskapsbildet ved Tana bru. 

3) Sikre en planmessig og effektiv areal- og ressursutnytting i sentrumsområdet 

4) Ta vare på kulturminner og kulturmiljøer i sentrumsområdet. 

5) Tilrettelegge for en utbygging i sentrumsområdet som ivaretar hensynet til myke 

trafikanter, reduserer behovet for bilbruk og forbruk av arealer. 

6) Tilrettelegge for en landskapstilpasset bebyggelse. 

7) Sikre allmennheten adkomst til/fra Tana elva på strekningen Tanabru – Skiippagurra. 

8) Tilrettelegge for å knytte sammen boligfelt/lysløype med en helårsturløype til 

Tanaelva. 

9) Tilrettelegge for hyttebebygelse i sentrumsnære områder. Må ikke komme i konflikt 

med lokalbefolkningens interesse.” (vedtak i Formannskapet 15.06.2006) 

 

Spesifikke delmål er å angi: 

 Soner der det skal tas særlig hensyn til følgende forhold: Landbruk, reindrift, 

friluftsliv, grønnstruktur, landskap, naturmiljø og kulturmiljø. 

 Arealer og rekkefølge for framtidig utbygging av boliger i sentrumsområdet  

 Arealer for framtidig utbygging for industriformål i sentrumsområdet 

 Arealavgrensinger av Lišmmajohka og Sieiddájohka massetak 

 Arealer for handels- og næringsvirksomhet 



 Arealer for offentlige tjenester og sentrumsfunksjoner, herunder hotell og kirke ved 

Tana bru 

 Trasé for gang-/ sykkelvei på strekningen Luftjok – Tana bru – Skiippagurra 

 Arealer for et framtidig kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur 

 Arealer for idrett, friluftsliv, lek og rekreasjon, herunder svømmehall 

 Ny trasè for E6 tilknyttet ny bru over Tanaelva. 

 Arealer for framtidig fritidsbebyggelse i sentrumsområdet 

 Plassering av informasjonstavler og skilt i sentrumsområdet 

 

 

Kommunen vil samtidig bruke planprogrammet til å avklare og fastsette overordnede 

rammebetingelser for flere reguleringsprosesser innenfor planområdet. Reguleringsplanene 

det gjelder er: 

 Regulering av industriområder og friluftsområder nord for eksisterende bebyggelse 

ved Tana bru  

 Regulering av boliger på elvesiden av Skiippagurra vegstasjon 

 Regulering av Lišmmajohka massetak 

 Endring av Reguleringsplan for Tana bru sentrum 

 Endring av Reguleringsplan for Industriområdet nord for FFR 

 Endring av Reguleringsplan for felt B1 og B2 ved Tana bru (Veien inn til sameskolen) 

 

Bakgrunnen og formålet med disse reguleringsprosessene er omtalt nedenfor under 

Problemstillinger. 

 

 

3. Lovverk 
Plan- og bygningslovens kapittel 11 gir rammene for saksbehandlingen og innholdet i 

kommuneplaner og delplaner. Kravet om et planprogram for kommuneplaner og delplaner er 

gitt i plan- og bygningslovens §§ 11-13 og 4-1. De relevante utdragene er: 

 

”For alle regionale planer og kommuneplaner (…) som kan ha vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet. (…)  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 

frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas 

å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig 

med varsling av planoppstart.” 

Plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger gir nærmere 

bestemmelser om konsekvensutredning for kommunedelplaner der det angis områder for 

utbyggingsformål. § 4-2 sier: 

”Planbeskrivelsen (skal) gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning – av 

planens virkninger for miljø og samfunn.” 

Forskrift om konsekvensutredninger § 6 utdyper lovteksten.  

 



”Forslaget til plan- eller utredningsprogram skal, (…) redegjøre for hvilke forhold 

som vil bli utredet og belyst i planforslag eller søknad med konsekvensutredning. Det 

bør framgå hvilke metoder som skal benyttes. Programmet skal utformes slik at det 

kan tas stilling til om plan- og utredningsarbeidet er gjennomført i samsvar med 

programmet.  

 (…)  

Dersom det (…) ved utarbeidelse av kommunedelplan tas sikte på å utrede 

konsekvensene av et konkret tiltak, jf. § 2 bokstav f eller § 3 bokstav b må dette framgå 

av planprogrammet.”  

 

 

4. Problemstillinger 
De viktigste problemstillingene er utførlig drøftet i den vedlagte planbeskrivelsen. 

Nedenfor er kun noen få forhold som krever særlig oppmerksomhet, tatt med. 

 

4.1. Plantema 
 

4.1.1 Boligbygging 

I forhold til utbyggingsmønsteret i sentrumsområdet, er de rikspolitiske retningslinjene for 

samordnet areal og transportplanlegging svært relevante. I den gjeldende arealdelen ble det 

lagt vekt på å få klare grenser mellom tett- og spredtbygde områder i tråd med disse 

retningslinjene. Dette gir økt trafikksikkerhet samtidig som det har gunstige miljøeffekter, 

bl.a. i forhold til klimagassutslippene. I løpet av planprosessen må det tas stilling til om 

kommunen skal videreføre denne praksisen, eller om det skal åpnes for spredt utbygging 

noen steder innenfor planområdet.  

 

Seida framstår som et skolesenter i kommunen med en offentlig og en privat 1 – 10 skole. Det 

bør vurderes å tilrettelegge for ytterligere boligbygging nær skolen, bl.a. for å sikre elever kort 

skolevei.  

 

4.1.2 Industriområder 

Arealene som er opparbeidet til industriformål i Grenveien og nord for FFR, er nærmest fullt 

utbygd. Det er derfor stort behov for nye industritomter ved Tana bru. Dette har høy prioritet. 

Som ledd i planprosessen varsles derfor planoppstart av Regulering av industriområder og 

friluftsområder nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru og Endring av 

Reguleringsplan for Industriområdet nord for FFR 

 

4.1.3 Massetak 

Innenfor planområdet er det 2 massetak som begge nærmer seg grensene for uttaksområdet 

som er gitt i gjeldende planer, Lišmmajohka og Sieiddájohka massetak. Gjennom 

delplanarbeidet vil Tana kommune fastsette grensene for evt. utvidelser av massetakene, og 

fastsette hvilke tema som må utredes i selve reguleringsprosessen.  

 

4.1.4 Offentlige tjenester og sentrumsfunksjoner: 

Det framtidige behovet for areal til offentlig bebyggelse og sentrumsfunksjoner må vurderes i 

delplanen. Det må bl.a. vurderes om det skal settes av areal til framtidig barnehage og 

grunnskole ved Tana bru.  

 

 

 



4.1.5 Fritidsboliger: 

Formannskapet har vedtatt at kommunen gjennom delplanarbeidet skal tilrettelegge for 

fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder, men at dette ikke må komme i konflikt med 

interessene til lokalbefolkningen. I det videre arbeidet vil en derfor søke etter arealer som kan 

reguleres til fritidsbebyggelse. Det er en utfordring å finne områder som gir fordeler både for 

de bofaste og som tilfredsstiller kravene fritidsbefolkningen har. 
 

Forskere ved Senter for bygdeforskning skriver i en rapport fra 2008 følgende:  

”Med en planlagt og balansert utbygging over en del år, vil (fritidsbebyggelse) kunne 

skape betydelige ringvirkninger for det lokale næringslivet. Den forventede veksten vil 

imidlertid også by på politiske, sosiale og miljømessige utfordringer. (…) Potensielle 

konflikter kan forebygges eller løses ved at ulike interesser kommer til orde og får 

innflytelse i egnede fora. Den største utfordringen mange steder vil være å balansere 

lokale interesser og ønsker opp mot en økende fritidsbefolknings preferanser og 

behov. Det er også viktig å ta tak i fordelingen av ulemper og fordeler mellom lokale 

grupperinger og interesser, slik at byrdefordelingen står i forhold til den økonomiske 

inntjeningen.”   
 

Rapporten er tilgjengelig på følgende nettsted: 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/Dok%20til%20meldinga%202009/Fritidsboligfenomen

et%20i%20Norge%20-%20rapport.pdf 

 

4.1.6 Gang-/sykkelvei på strekningen Luftjok - Skiippagurra 

Dette er et av de tiltakene der det er et stort engasjement hos lokalbefolkningen. Det er stor 

trafikk og høy hastighet på E6 og FV 890 på strekningen. Det gjør at mange unngår å gå eller 

sykle på strekningen. En gang-/sykkelvei vil derfor kunne ha store helsemessige effekter og 

en viss klimaeffekt ved at flere går/ sykler til/ fra jobb. 

 

4.1.7 Kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur, Joddu 

I reguleringsplanen for Tana bru sentrum, vedtatt 22.05.2003 er et område avsatt til formålet. 

Dette området og evt. alternative lokaliseringer bør vurderes på nytt i planprosessen.   

  

4.1.8 Ny Tana bru 

Vegvesenet har varslet planoppstart for Ny Tana bru med tilhørende E6-trasé, og det er 

utarbeidet utkast til reguleringsplan og en brumodell. Dette temaet vil også bli berørt i 

delplanprosessen. 

 

4.1.9 Grønnstruktur, idrett, lek og rekreasjon 

Områder for friluftsliv og grønnstruktur var foreslått innarbeidet i en egen illustrasjonsplan til 

delplanen. Etter at den nye plan- og bygningsloven har innført begrepet hensynssoner, er det 

hensiktsmessig å vise disse formålene i plankartet gjennom hensynssoner. I tillegg vil det bli 

utarbeidet en illustrasjonsplan for plassering av informasjonstavler og skilting langs vei i og 

ved Tana bru. 

 

4.2 Alternative utbyggingsmønstre 
I prosessen fram til et utkast til delplan ble sendt på forhåndshøring, ble alt areal i elvedalen 

på strekningen Luftjok – Tana bru – Skiippagurra vurdert i forhold til utbygging. I utkastet er 

noen områder tatt ut fordi de ikke er hensiktsmessige, og i høringsprosessen er det kommet 

varsel om innsigelse mot noen av disse områdene. De mange og store områdene åpner for 

svært mange alternative utbyggingsmønstre. Planprosessen vil ende med en prioritert 

utbyggingsrekkefølge.  

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/Dok%20til%20meldinga%202009/Fritidsboligfenomenet%20i%20Norge%20-%20rapport.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/Dok%20til%20meldinga%202009/Fritidsboligfenomenet%20i%20Norge%20-%20rapport.pdf


4.3 Reguleringsprosesser  
 

4.3.1 Regulering av industriområder og friluftsområder ved Tana bru  

Det er en jevn etterspørsel etter industritomter i kommunen, og det er lite areal igjen for 

tildeling. Det er derfor et stort behov for å få avsatt og regulert industriarealer. Denne 

reguleringen kan ses i sammenheng med reguleringsendringen for Industriområdet nord for 

FFR. 

 

4.3.2 Endring av Reguleringsplan for Industriområdet nord for FFR 

Denne reguleringsendringen fremmes med tanke på å: 

a) Utvide reguleringsområdet mot nord med 100 -150 m for å gi rom for utvidelse av 

virksomheten til Styronor. 

b) Utvide utbyggingsområdet ved å ta i bruk en mindre del av naturområdet mot FV 98 

til industriformål. 

c) Vurdere etablering av trailerparkering med servicestasjon i området. 

 

4.3.3 Regulering av boliger på elvesiden av Skiippagurra vegstasjon 

Området er pekt ut som boligområde i utkastet til delplan, og kommunen har påtatt seg å stå 

for saksbehandlingen for å sikre en utbygging til flere boliger.  

 

4.3.4 Regulering av Lišmmajohka massetak 

Mesta planlegger en utvidelse av eksisterende massetak ved Lišmmajohka. Dagens uttak 

berører et område på om lag 25 da, mens utvidelsen vil berøre om lag 30 da, og omfatte et 

uttak på 300.000 m
3
, noe som vil kunne dekke uttaket i en periode på omtrent 30 år. Det er 

utarbeidet en detaljert beskrivelse av tiltaket som er vedlagt dette planprogrammet.  

 

 
 

5. Planområdet 
Planområdet omfatter kommunesenteret Tana bru, og de tre bygdene Luovvtejohka/ Luftjok, 

Sieiddá/Seida og Skiippagurra. De 3 sistnevnte bygdene har en lang bosettingshistorie, der 

Sieiddá/Seida og Skiippagurra har vært skolesteder. Tana bru ble til som et resultat av 

kommunesammenslåingen i 1964.  

 

I dag er det meste av handels- og industrivirksomheten i kommunen, og dermed 

arbeidsplassene, samlet ved Tana bru. Sieiddá/Seida er et skolesenter i kommunen med en 

offentlig skole og en privat Montessoriskole i Søndre Luftjok, drøyt 500 m unna. I 

Skiippagurra er det fortsatt noe service- og småskala næringsvirksomhet, og bygda har et 

regulert boligfelt. 

 

Planformålene og problemstillinger er kort skissert ovenfor under punkt 4. I tillegg gir den 

vedlagte, reviderte planbeskrivelsen, en utfyllende omtale av de aktuelle planformålene. 

 



Kart som viser den ytre avgrensingen av planområdet. 

 

 

6. Forhåndshøring av planutkastet høsten 2006   
I planprosessen som ble gjennomført i perioden fra 2004 – 2006 kom det inn innspill både 

etter varsel om planoppstart og i forbindelse med forhåndshøringen. I tillegg kom det fram 

mange synspunkter på de 3 folkemøtene som ble avholdt. Alle innspillene/ merknadene 

framgår i tabellen i vedlegg 4, sammen med en foreløpig vurdering.  

 

I arbeidet fram mot offentlig ettersyn, vil alle innspillene/ merknadene bli vurdert. De 

merknadene som ikke tas til følge, vil bli omtalt særskilt, og der det er nødvendig, vil det bli 

holdt særmøter med enkelte høringsinstanser. 

 

 



7. Planprosess og medvirkning 
 

Tana kommune ser for seg følgende tidsplan for planprosessen: 

 

Milepæl Planaktivitet Tidspunkt 

Gjenoppstart av 

planprosessen  

 14.10.2010 

 Oppstartsannonse  23.10.2010 

 Høring av planprogram 23.10. – 06.12.2010 

 Folkemøte, Rådhussalen 

Tana bru 

17.11.2010 

Fastsetting av planprogram Bearbeide innspill Des 2010 – jan 2011 

 Kommunestyrebehandling Jan/ feb 2011 

 Utarbeiding av planforslag Jan – mai 2011 

Førstegangsbehandling av 

planforslag  

Behandling av planforslag i 

FSK 

Mai 2011 

 Evt. justering av 

planforslaget 

Mai - juni 2011 

Offentlig ettersyn  Juni – sept 2011 

 Justering av planforslag Sep – nov 2011 

Sluttbehandling i FSK/KST Behandling i FSK/KST November 2011 

 

 

 

 

Medvirkning 

I prosessen fram til forhåndshøringen i 2006 ble det avholdt 3 folkemøter i henholdsvis Seida, 

Tana bru og Skiippagurra. Alle bygdelagene i kommunen fikk varsel om planarbeidet med 

invitasjon til folkemøtene, og det ble tatt direkte kontakt med leder i bygdelagene i Seida og 

Skiippagurra i forkant av folkemøtene der. Det har vært satt opp kart i de tre barnehagene ved 

Tana bru (Diddi mánáidgárdi, Tana bru barnehage og åpen barnehage) der foreldre og ansatte 

kunne merke av de områdene barna bruker til lek og annet opphold.  

 

I den videre prosessen vil Tana kommune gjennom kontakte bygdelagslederne i de respektive 

bygdene for å drøfte behovet for evt. folkemøter i bygdene. Det vil i det minste bli avholdt et 

felles folkemøte om delplanen ved Tana bru. Tabellen nedenfor viser et forslag til 

medvirkning i den videre prosessen. 

 

 

Deltaker/ målgruppe Planaktivitet Tidspunkt 

Alle lag og foreninger i 

kommunen 

Informasjon om 

planoppstart og høring av 

planprogrammet med 

forespørsel om innspill. 

Spesielt innspill om 

områder som brukes av 

barn og unge. 

Oktober 2010 

Alle innbyggere i kommunen Informasjon om 

planprosessen og 

Oktober 2010 



planprogrammet på 

hjemmesidene til 

kommunen 

----  ”   ----- Folkemøte(r) før fastsetting 

av planprogram 

November 2010 

Alle lag og foreninger i 

kommunen 

Informasjon om offentlig 

ettersyn og muligheten for 

å komme med innspill 

Juni 2011 

Alle innbyggere i kommunen Informasjon om offentlig 

ettersyn og muligheten for 

å komme med innspill på 

hjemmesidene til 

kommunen 

Juni 2011 

----  ”   ----- Folkemøte(r) under det 

offentlige ettersynet 

Juni el. august 2011 

 

Liste over høringsinstanser framgår av vedlegg 5. 

 

 

8. Utredningsbehov/ -tema 
 

Konsekvensutredningen som inngår i planbeskrivelsen skal omtale/utrede følgende forhold: 

1) Forholdet til kommunale, fylkeskommunale og andre regionale og nasjonale planer og 

retningslinjer. 
2) Klima- og energiutredninger knyttet til transportbehov for nye utbyggingsområder 
3) Kulturminner og kulturmiljø 

o Registrerte kulturminner og kulturmiljøer skal kartfestes og beskrives 

o Direkte og indirekte konsekvenser for kulturminnene i planområdet skal 

beskrives. 

o Evt. avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives.   
4) Naturmangfold (naturtyper, dyre- og planteliv)  

o Registrerte naturtyper og artsdata skal oppsummeres 

o Evt. nykartlegging skal gjennomføres. 

o Konsekvenser for naturmangfoldet skal beskrives  

o Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives. 

5) Verna vassdrag 
Forholdet til verneverdiene i Tanavassdraget med sideelver, bekker og nedbørsfelt skal 

beskrives, jf. rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 
6) Sikring av jordressurser (jordvern) 

o De viktigste jordbruksarealene innenfor planområdet skal identifiseres 
o Konsekvensene de planlagte utbyggingsområdene vil få for landbruket, og 

eventuelle avbøtende tiltak, skal vurderes og beskrives  
7) Samisk natur- og kulturgrunnlag 

Konsekvensene av planen for det samiske natur- og kulturgrunnlag skal vurderes på 

bakgrunn av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. 
8) Reindriftsnæringa 

o Reindriftsnæringas bruk av arealer innenfor planområdet skal beskrives. 

o Eventuelle konsekvenser for reindriftsnæringa, og eventuelle avbøtende tiltak, 

skal vurderes og beskrives.  



9) Friluftsliv, tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett  
o Et av formålene med planen er å sikre atkomst til friluftsområder og etablering 

av gang-/sykkelvei.  

o Dagens bruk av området til friluftsformål skal beskrives. 

o Evt. konsekvenser for friluftslivet skal beskrives. 

10) Kriminalitetsforebygging  
11) Barn og unges oppvekstvilkår 

o Planen skal sikre arealer for barn og unges fysiske utfoldelse gjennom idrett, 

friluftsliv, lek og rekreasjon  
o Konsekvensene av planen for barn og unge skal beskrives  

12) Risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4-3. 
For arealer som legges ut til utbyggingsformål skal det gjøres analyser i forhold til: 

a) den naturbaserte sårbarheten: Jord-, snø-, eller steinskred, kvikkleire, radon, flom 

og lokale værforhold.  

b) den virksomhetsbaserte sårbarheten: Elektromagnetisk stråling fra kraftledninger, 

risiko p.g.a. nærhet til veinettet og risiko i forhold til brann/eksplosjonsfare, 

kjemikalieutslipp og andre forurensninger. 

 

Når det gjelder Lišmmajohka og Sieiddájohka massetak, vil kommunen gjennom 

delplanprosessen fastsette grensene for evt. utvidelser av massetakene. Detaljavklaringene må 

gjennomføres som ledd i arbeidet med reguleringsplaner for områdene. Temaene som må 

utredes i reguleringsprosessene, er: 

1) Landskap  
2) Kulturminner  
3) Biologisk mangfold  
4) Reindriftsinteressene 
5) Friluftsliv 

6) Driftstekniske forhold, herunder støv og støy  

 

Se også vedlagte tiltaksbeskrivelse for Lišmmajohka massetak. 

 
 

  



VEDLEGG 1: 

 

VEDTAK I FSK 26.08.2004, SAK 010/04:  

AREALPLANMELDING 2004: RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, 1.ledd, settes følgende annonse inn i de lokale 

dagsavisene i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-1, 2.ledd: 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, 1.ledd, gjøres det kjent at deler av 

kommuneplanens arealdel for Tana kommune skal rulleres. Hovedtema i dette arbeidet er  

 den videre utbyggingen i området Seida – Tana bru – Skiippagurra  

 gang-/ sykkelsti på strekningen Seida – Tana bru – Skiippagurra 

 

Eventuelle innspill til planarbeidet kan sendes Tana kommune, Utviklingsavdelingen, 9845 

TANA innen 30.10.2004. Se også våre hjemmesider. 

 

Fast utvalg for plansaker henstiller til administrasjonen om å utvise en liberal holdning til 

personer/innbyggere som ønsker å bygge bolig innenfor regulert område (LNF område) i tråd 

med kommuneplanens arealdel. 

 

 

  



VEDLEGG 2: 

 

VEDTAK I FSK 26.08.2004, SAK 011/04:  

KOMMUNEDELPLAN FOR TANA BRU 

 

I henhold til pbl §§ 20-5,  1. ledd gjøres det kjent at det skal utarbeides ny delplan for Tanabru 

med en illustrasjonsplan for grøntstruktur, plassering av informasjonstavler og skilting langs 

vei i og ved Tanabru. 

 

Viktig tema i planleggingen vil være: 

 Boligområder 

 Industriområder 

 Annen handels- og næringsvirksomhet 

 Offentlige tjenester og sentrumsfunksjoner 

 Kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur 

 Gang- og sykkelveier til Tanabru 

 Idrett, friluftsliv, lek og rekreasjon 

 Informasjonstavler og skilting 

 Utvidelse av  trasè for E6 tilknyttet område for nytt  brufeste ved eksiterende bru. 

 

 

  



VEDLEGG 3: 

 

VEDTAK I FSK 15.06.2006, SAK 023/06:  

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL I SENTRUMSOMRÅDET 

LUFTJOK - TANA BRU - SKIIPPAGURRA 

 

 

Fast utvalg for plansaker anbefaler at utkastet til arealdelplan på strekningen Luftjok – Tana 

bru – Skiippagurra, sendes på forhåndshøring. 

 

 

Tana kommune vil gjennom delplanen: 

1) Sikre de viktige og attraktive utmarksarealene i sentrumsområdet som natur- og 

friluftsområder, for både å bevare det biologiske mangfoldet og gi gode muligheter for 

friluftsliv.  

2) Sikre et ubebygd belte på østsiden av Tana bru av hensyn til friluftsverdiene i 

Seidastryket og landskapsbildet ved Tana bru. 

3) Sikre en planmessig og effektiv areal- og ressursutnytting i sentrumsområdet 

4) Ta vare på kulturminner og kulturmiljøer i sentrumsområdet. 

5) Tilrettelegge for en utbygging i sentrumsområdet som ivaretar hensynet til myke 

trafikanter, reduserer behovet for bilbruk og forbruk av arealer. 

6) Tilrettelegge for en landskapstilpasset bebyggelse. 

7) Sikre allmennheten adkomst til/fra Tana elva på strekningen Tanabru – Skiippagurra. 

8) Tilrettelegge for å knytte sammen boligfelt/lysløype med en helårsturløype til 

Tanaelva. 

9) Tilrettelegge for hyttebebygelse i sentrumsnære områder. Må ikke komme i konflikt 

med  lokalbefolkningens interesse. 

 

 

 

 

  



VEDLEGG 4:  

UTTALELSER OG INNSPILL SOM KOM INN GJENNOM VARSEL OM 

PLANOPPSTART OG FORHÅNDSHØRINGEN.  

 

HØRINGS-

INSTANS 

MERKNAD OPPFØLGING 

 MULIGE INNSIGELSER  

Fylkesmannen 

i Finnmark 

Det må gjennomføres støykartlegging for den 

foreslåtte motorsportsbanen nord for 

Lišmmajokha. Dersom grenseverdiene 

overskrides vil fylkesmannen reise innsigelse mot 

banen. 

TANA MK har formidlet 

at tiltaket ikke er aktuelt. 

 Områdene C, E, F, G, M og N for boligbygging er 

viktige landbruksareal – innsigelse vurderes 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Område K: Må begrense utbyggingen for å unngå 

å bygge ned den østlige delen – innsigelse vurderes 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn  

Reinbeite-

distrikt 7 

Det planlagte motorsportsanlegget i Hedeguohpi 

kommer i konflikt med et viktig vinterbeite-

område, samt med trekkleia over Tanaelva. 

TANA MK har formidlet 

at tiltaket ikke er aktuelt. 

 MERKNADER TIL PLANEN  

Varanger 

Kraft 

Sikre at alle elanlegg i planområdet framgår av 

plankartet 

Innarbeides i plankartet før 

offentlig ettersyn 

 Ønske om reguleringsbestemmelse: Nye utbyggere 

skal ta kontakt med nettselskapet for å avklare behov 

for nettutbygging og utforming av evt. nettløsning. 

Ingen bestemmelse. Tas inn 

i retningslinjer for 

saksbehandlingen  

 Ønske om avklaring knyttet til om planen omfatter 

ny veibelysning 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

Seida og 

Luftjok 

bygdelag 

Følgende områder bør reguleres først: 

Område O – Bjørkelia nord 

Område K – Mohkeveaijohka 

Område A1 og B1 i Søndre Luftjok 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Følgende områder bør ikke legges ut til boligformål: 

Område C1, C2, E og H. 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

NVE Virkeområdet for RPR for verna vassdrag er 

hovedelv, sideelver, større bekker, sjøer og tjern samt 

et område på 100 meter langs disse. 

Virkeområdet markeres i 

plankartet. 

 Erosjonssikringsanleggene bør kartfestes i planen. Tas inn i planen 

 Utbyggingsområdene i Seida bør ses opp mot 

flomsonekartene for Seida. Områdene L, K, J og I må 

planlegges for kjellerfri bebyggelse. 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn  

 Planen må ha klare mål for å bevare eksisterende 

kantsone mot vassdraget og eventuelt utvikle ny. 

Omfanget av kantsonen bør presiseres og gjerne 

reguleres til spesialområde. 

Tas inn i planen 

 Området rundt Tana bru bør ikke bebygges. 

Vestsiden av Tana bru kan med fordel reguleres til 

friluftsområde. 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

Fylkesmannen 

i Finnmark 

Endring av planbestemmelsene, § 2.7, siste ledd: 

”Dette gjelder også for de tradisjonelle laksehyttene 

planområdet.” 

Tas inn i planen  



 Vedtatte reguleringsplaner – markeres på kartet Tas inn i planen 

 Mulig konflikt avfallsplass/ industri og boliger på 

Sieiddajohguolbba. Kommunelegen må vurdere 

lokaliseringen mot kap 4a §§ 7 og 8 i Lov om 

helsetjeneste i kommunen. 

Vurderes i den videre 

planprosessen. 

Kommunelegen foretar en 

vurdering av alle foreslåtte 

boligområder 

 Boligområde L bør ikke realiseres pga nærhet til elva Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Feltene V, R1 og R2 kan være luktutsatt Områdene R1 og R2 er tatt 

ut av planen. Lukt er et 

ubetydelig problem i 

område V. 

 Fraråder utbygging direkte på bakgrunn av delplanen 

for områdene W, Æ, Ø og Å. Det bør gjennomføres 

støykartlegging før utbygging. 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Skiskytterstadion – skytebaner skal godkjennes av 

lensmannen. Arenaen er ikke regulert. 

Støyvurderinger kan være nødvendige. 

Vurderes i den videre 

planprosessen. 

 Stall/ ridesenter kan medføre ulemper for naboer og 

bør vurderes etter pbl § 79 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Tana kommune må i sin arealplanlegging legge vekt 

på å ivareta dyrket og dyrkbar mark. 

Legges til grunn for arbeidet 

fram mot offentlig ettersyn 

 Det bør utarbeides retningslinjer for hvordan turstier, 

natur- og friluftsområder skal forvaltes, og vurderes 

om det bør opparbeides parkeringsplasser i 

tilknytning til noen av områdene. 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Anbefaler utarbeiding av reguleringsplan for 

massetakene i planområdet for å hindre at viktige 

natur- og friluftsområder blir redusert. 

Delplanen vil fastsette ytre 

grenser for massetakene. 

Krav om detaljregulering. 

 Anbefaler at drikkevannskildene til boligområdene, 

med sikringssoner, inngår i plankartet 

Tas inn i planen 

 Overordnet nett for kjøreveger og overføringsanlegg 

(tele og el) må framgå av planen. 

Legges inn i planforslaget 

før offentlig ettersyn 

 Retningslinjer el. bestemmelser om omfang og 

kvalitet på arealer og anlegg for barn og unge bør 

utarbeides og tas inn i planen 

Vurderes i den videre 

planprosessen. 

 Anbefaler ny bestemmelse tas inn i planen:  

Det skal sikres god tilgjengelighet for alle, herunder 

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og 

miljøhemmede. Bygg og uteområder med allmenn 

tilgjengelighet skal utformes slik at de kan brukes på 

like vilkår av så stor del av brukere/ beboere som 

mulig. Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i Teknisk 

forskrift gjøres gjeldende for alle bygg og 

uteområder. 

Vurderes i den videre 

planprosessen. 

Finnmark 

fylkeskommune 

Fraråder å legge til rette for utvidelse av 

industriområdet mot boligområder  

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Endring i planbestemmelsene, § 2.2: 

”…representert ved areal- og kulturvernavdelingen 

og Sametinget, for å få avklart forhold 

Korrigeres i planforslaget 

før offentlig ettersyn 



 Flere av de aktuelle boligområdene må befares, jf. 

kulml § 9 

Vurderes i den videre 

planprosessen. 

 De foreslåtte områdene M- O inneholder flere 

automatisk freda kulturminner 

Vurderes i den videre 

planprosessen. 

Sametinget Område V ligger i et felt med fangstgroper, men er 

allerede sterkt berørt av tiltak. Mulig å gi 

dispensasjon fra kulml, men krav om arkeologiske 

undersøkelser som må bekostes av tiltakshaver. 

Vurderes i den videre 

planprosessen. 

 Område R1 og R2 ligger i umiddelbar nærhet av et 

fangstgropanlegg. Anlegget bør tas med i en evt. 

reg.plan som spesialområde bevaring, og tiltak 

trekkes lenger fra anlegget. 

Områdene er tatt ut av 

planen. 

 

 Oversiktlig opplisting av de områdene som legges ut 

til utbygging uten reg.plan sendes 

kulturminnemyndighetene for vurdering. 

Gjennomføres i den videre 

planprosessen før offentlig 

ettersyn 

FeFo Planforslaget må vurderes i forhold til Sametingets 

retningslinjer for endret bruk av utmark. 

Gjennomføres i den videre 

planprosessen 

Statens 

vegvesen 

Boligområder bør utformes slik at antall nye 

avkjørsler og kryss minimaliseres. 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Vurdere om det skal innarbeides krav til etablering 

av gang-/sykkelvei langs RV i planområdet 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Generell byggegrense langs RV er 50 meter. Den bør 

legges til grunn for all utbygging i planområdet 

Innarbeides i planen før 

offentlig ettersyn 

 Den planlagte utbyggingen vil utløse behov for gang/ 

sykkelvei fra Mohkeveaijohka til Søndre Luftjok og 

langs E6 i Skiippagurra. Planen må avklare når og på 

hvilke strekninger det skal bygges g/s-vei og 

inneholde rekkefølgekrav. Kommunen kan få 

kostnadsansvar. 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Det må vurderes om det må opparbeides gang-/ 

sykkelvei til område Q. 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Industriområde 2 må få sikker avkjørsel til RV 98. Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Sieiddájohguolbba vest må tilknyttes eksisterende 

atkomstvei fra nord. Gående og syklende må sikres 

gode løsninger mot sentrum, for å unngå myke 

trafikanter langs E6 

Allerede gjennomført 

gjennom vedtatt 

reguleringsplan i 2009 

 Nødvendige beslutninger for etablering av ny Tana 

bru bør inngå som del av reg.planprosessen. 

Planbestemmelsen § 7 bør derfor endres, eller inngå 

som en retningslinje 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

 Område R2 må sikres tilfredsstillende avkjørsel, og 

det må etableres g/s-vei til Tana bru ved utbygging 

av dette området. 

Området er tatt ut av planen. 

Skiippagurra 

gilisearvi/ 

bygdelag 

Feltene S1, T, U, Y, V og AA er ikke avmerket på 

kartet 

Områdene ble tatt ut av 

planen før utsending til 

forhåndshøring. 

 Område R2 heter Fossebakken, ikke Stolpebakken Området er tatt ut av planen. 

 Feltene X1 og X2 omfatter også turløype og 

lysløype. Disse må framgå av evt. reguleringsplan. 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 



Det bør opparbeides p-plasser i tilknytning til disse 

løypene. 

 Gamle stier og veier med adgang til Tanaelva må 

framgå av planen. Gjelder spesielt område Æ, Ø og 

Å. 

Tas inn i planen 

 Det planlagte motorsportsanlegget i Hedeguohpi må 

tas ut av planen p.g.a. støy. 

Anlegget er ikke lenger 

aktuelt 

 Det bør ikke bygges ut flere boliger på strekningen 

Tana bru – Veienden før infrastrukturen er på plass, 

dvs. gatelys, gang-/ sykkelvei og offentlig 

avløpsanlegg med rensing.  

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn. 

Renseanlegg vil bli bygd i 

Skiippagurra i 2010. 

Reinbeite-

distrikt 7 

Det planlagte motorsportsanlegget i Hedeguohpi 

kommer i konflikt med et viktig vinterbeiteområde 

samt med trekkleia over Tanaelva. 

Anlegget er ikke lenger 

aktuelt 

 Område X2 kan komme i konflikt med eksisterende 

flyttevei. 

Avgrensing vurderes fram 

mot offentlig ettersyn 

Vestre 

Skiippagurra 

bygdelag 

Det bør ikke etableres motorsportsanlegg v/ 

Allaguolbba i vestre Skiippagurra, fordi området er 

viktig beiteområde for sau og rein, godt bærområde, 

attraktivt turområde og et anlegg vil medføre mye 

støy. 

Anlegget er ikke lenger 

aktuelt 

Máskevárre 

saualslag 

Motorsportsanlegget kommer i konflikt med 

saueholdet i området, en flyttevei og et planlagt 

skillegjerde. 

Anlegget er ikke lenger 

aktuelt 

 Innspill innkommet etter varsel om planoppstart:  

Varanger 

Kraft, 

08.10.2004 

Ny 22 kV linje over Tanaelva ved Fossebakken Tas inn i planen med 

sikringssone 

Fylkesmannen 

i Finnmark, 

06.11.2004 

 Estetisk kvalitet skal ligge som en grunnleggende 

    premiss i all planlegging. 

 Hyttebygging bør/ må styres til planlagte hyttefelt 

 hvor det legges til rette for vei- og strømtilknytning 

 Tilstrekkelig grønnstruktur og friareal til lek og 

    rekreasjon. Nærhet og tilgjengelighet er 

    avgjørende faktorer. 

 Gnr. 37/118 (fiskestanga) eies av direktoratet for 

    naturforvaltning. 

Forutsetninger som legges 

til grunn for planarbeidet.  

Finnmark 

fylkeskommune 

16.11.2004 

 Særlig oppmerksomhet på plassering av 

    bebyggelse i forhold til Tanaelva. Viktige 

    rekreasjonsområder må sikres mot inngrep. 

 Unngå stort omfang av spredt bolig-/ 

    fritidsbebyggelse. Bebyggelse bør samles. 

 Automatisk freda kulturminner må ikke skades.  

    Bestemmelse og retningslinje om dette i planen. 

 Gjenreisningsbruket Lundemo, gnr. 37/44, er 

    innenfor planområdet. 

 Gjenreisningsbebyggelse er verneverdig, og  

    kommunen må sende søknader om bruks-/  

    fasadeendringer til kulturminnemyndighetene. 

Forutsetninger som legges 

til grunn for planarbeidet. 

Verneområdene markeres på 

plankartet, og bestemmelser 

og retningslinjer innarbeides 

i tekstdokumentene til 

planen.  



Sametinget, 

16.11.2004 

Opplysninger om registrerte kulturminner innen 

planområdet. 

Tas inn i plankartet. 

Folkemøte 

Skiippagurra, 

12.04.2005: 

Boligbygging:  

a) Nord for Stolpebakken mot Tana bru så langt 

som det lar seg gjøre. Ny atkomst fra 

grustaket på Fossebakken. 

b) Jordet i forlengelsen av dagens felt, 

Skipagurraveien) 

c) Fra Gjestgiveriet/ campingplassen mot 

Seidafjellet: Utbygging av et og et hus 

d) Sør for Korselva (ved veien opp til 

Korsmyran) 

e) Gandaoaivi, overfor grustaket (oppe på 

kanten) 

f) Gandaoaivi, et hus på platået i svingen opp til 

grustaket 

g) Øinas-eiendommen, gnr. 37/41 

 

h) Det bør tillates spredt utbygging på privat 

grunn. 

 

Tatt ut av planen 

 

 

Framtidig utbygging med 

krav om regulering. 

Framtidig utbygging med 

krav om regulering. 

Ikke aktuelt. Sprer 

bebyggelsen for mye. 

Ikke aktuelt. Konflikt med 

kulturminner. 

Område V er utvidet til å 

omfatte dette. 

Vurdert, men ikke prioritert. 

Framtidig utbyggingsreserve 

Vanskelig p.g.a. vann- og 

avløpssituasjonen, jf. under. 

 Et og et område bør bygges ut for å sikre en god 

løsning på vann- og avløpssituasjonen 

Legges til grunn i 

planleggingen. 

 Viktige rekreasjonsområder:  

a) Turstiene: Til Botnvann sørøst for 

Stolpebakken, Oskarsløypa og traseen til 

Oskarsvarden, grustaket v/ Bjørnar Tapio, fra 

boligfeltet og til Korsmyra. 

b) Veien til Korsmyra fra Korselva 

c) Lysløypa  

d) Fotballbanen v/ grendehuset 

e) Lekeplassen (i ringen)  

Tas inn i plankartet før 

offentlig ettersyn 

 Gang-/ sykkelvei: Bør gå på fjellsida hele veien om 

det er mulig. 

Alternativ trasé: Bak eksisterende bebyggelse helt til 

Seida i kombinasjon med skiløype 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

Folkemøte 

Seida, 

13.04.2005: 

Boligbygging:  

a) Fortsettelse nordover fra Bjørkelia + bygge 

ovenfor Bjørkelia 

b) Nord for boligområdet i Tyttebærveien 

(innenfor massetaket i Lahmveien) 

c) Kollstrømeiendommen (nedenfor 

Montessoriskolen) 

d) Dag Borch – eiendommen mellom stall 

Fagermo og Mokeveaijohka (under 

regulering) 

e) Eiendommene på elvesida sør for 

Mokeveaijohka (gnr. 37/33 og 37/8) 

f) Elvesida av Tyttebærsletta 

Gi gratis tomter i Søndre Luftjok. 

 

Framtidig utbygging med 

krav om regulering. 

Framtidig utbygging med 

krav om regulering. 

Lagt ut til byggeområde 

med krav om regulering. 

 

Vedtatt reguleringsplan fra 

2006. 

Bør holdes ubebygd for å 

bevare vassdragsmiljøet. 

Framtidig reserve. 

Ikke aktuelt. 

 



 Et og et område bygges ut, men en må forberede 

neste område før det første er fullt. For å redusere 

kostnadene ved utbygging bør en bygge i tilknytning 

til eksisterende felt. Det bør også være en viss 

fleksibilitet: Det bør være mulig å få fradelt tomt til 

et og et hus fra privat grunn. Det viktige er at det er 

en plan for utbyggingen. 

Noen områder kan bygges ut 

direkte på grunnlag av 

delplanen, mens det andre 

steder stilles krav om 

regulering. 

 Full fleksibilitet – folk må få bygge der de vil, dvs. 

Spredt utbygging av et og et hus. Totalt gir det 19 

boliger på strekningen Seida – Tana bru. 

Vanskelig p.g.a. vann- og 

avløpssituasjonen, jf. over. 

 Viktige områder for lek/ friluftsliv:  

 Hele området bak skolen i Seida (turnettet) 

 Området fra Tyttebærsletta mot munningen 

av Luovttejohka (Gilbagargu og Guolbba). 

 Nord for boligområdet i Tyttebærveien 

(innenfor massetaket i Lahmveien) 

 Eksisterende løypetraseer  

 Skistadion og gressbanen  

 Forlengelse av lysløypene til Bjørkelia og 

Oskarstraseen.  

 Nærmiljøanlegg i Mokeveaijohkadalen. 

 Kollstrømeiendommen – en del av 

eksisterende skiløype (”Blindtarmen”).  

Tas inn i plankartet før 

offentlig ettersyn 

 Gang- og sykkelsti: På fjellsida hele veien 

 

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

Hans Olav 

Aagesen, 

17.04.2005 

Understreker betydningen av at det blir lagt ut 

boligtomter nord for det nedlagte massetaket i 

Lahmveien. (Brev til Seida og Luftjok bygdelag) 

Området beholdes som  

framtidig reserve. Så fremt 

det finnes andre områder, 

bør disse bygges ut først. 

Ragnhild 

Rajala Lautz, 

14.06.2005 

Understreker betydningen av at området nord for det 

nedlagte massetaket i Lahmveien beholdes som 

friområde (Svarbrev til brevet fra Hans Olav 

Aagesen)  

Området beholdes som  

framtidig reserve for 

boligbygging, jf. over. 

Inge Fred 

Dervo, 

08.10.2009 

Ønsker lagerplass for traktorer og annet utstyr på gnr. 

36/1 ved Lahmveien. Har en midlertidig dispensasjon 

fra kommunen og avtale med FeFo.  

Vurderes i arbeidet fram 

mot offentlig ettersyn 

Folkemøte, 

Tana bru, 

17.03.2005: 

Bolig – Tana bru: 

 I fortsettelsen av eksisterende boligfelt i 

6.ringen mot nord. Ikke for nærme fjellet p.g.a 

lite sol. Entreprenører bør få mulighet til å 

utarbeide planer for området, og opparbeide 

det.  

 På elvesida av hovedveinettet, eks. fra 

reinslakteriet og videre nordover.  

 Leiligheter i attraktive områder av sentrum.  

 

Bolig, Luftjok – Skiippagurra: 

 Moen innenfor massetaket i Seida ble foreslått 

av en person. En annen mente dette var et 

 

Framtidig utbygging – krav 

om regulering. 

 

 

 

Vurderes videre i prosessen 

 

Vedtatt reguleringsendring 

fra 2009 

 

I planforslaget.  

Krav om regulering  



viktig turområde for lokalbefolkningen. 

 Kollstrøm-eiendommen mellom 

Montessoriskolen og Seida skole. 

 Strekningen Seida – Tana bru bør planlegges 

grundig for å unngå konflikter med 

eksisterende beboere. Bør være store tomter på 

minimum 2 da. Må sikre utsikt ut over elva. 

 Sieiddajohguolbba: Kompensere for lukt-

problemer ved eks. lekeplasser, større tomter 

m.m. 

 

Lagt ut til byggeområde.  

Krav om regulering.  

 

Vurderes i arbeidet fram mot 

offentlig ettersyn 

 

 

Luktproblemene vil avta 

etter forbud mot deponering 

av våtorganisk avfall. 

  Industriområder i en stripe langs RV 98 nord 

for eksisterende industriområde i Grenveien. 

 Boligområder innenfor industriområdene.  

 Arealet rett bak eksisterende virksomheter i 

Grenveien bør forbeholdes handel/forretning.  

Inne i gjeldende delplan. 

Ikke opprettholdt p.ga. 

konflikt med boligområder.  

Regulert til industriformål i 

plan vedtatt i 2009. 

 Eksisterende forretningsområde for detaljhandel i 

sentrum bør fortettes.  

I tråd med gjeldende 

reguleringsplan. 

 Flerbrukshallen bør lokaliseres i sentrum, ved 

grusbanen. 

Lokalisering fastsatt i KST. 

Hallen er bygd. 

 Handelsområdene i Grenveien og sentrum bør vokse 

sammen, langs Ringveien. Bør vurdere oppkjøp av 

boligen ved CC Lavpris med tanke på opparbeiding til 

forretningsområde. 

Vurderes i arbeidet fram mot 

offentlig ettersyn 

 

 Ny lokalisering av avfallsplassen - mot Karasjok. Framtidig debatt. 

 Det bør settes av areal til flerbrukshall og 

videregående skole i sentrum. 

Areal til flerbrukshall er 

regulert. VGS er etablert. 

Videre behov vurderes i 

planprosessen. 

 Joddu skal være et opplevelses- og forskningssenter, 

og må ligge nær Tanaelva og E6.  

a) området for dagens campingplass 

b)  området rett sør for E6, ved Sieiddájohka.  

Lokaliseringsalternativene 

vurderes i arbeidet fram mot 

offentlig ettersyn 

 

  Lekeplassene for barn må få bedre kvalitet 

 Fotballbanen (grusbanen) må bestå. 

 Skiskytterarenaen må sikres 

 Kumbakken ved Seidajok skole må beholdes 

som friluftsområde 

Dersom flerbrukshallen legges ved sameskolen, bør 

det vurderes om all idrettsaktivitet (grusbanen) kan 

flyttes til dette området. 

Idrettsanleggene er sikret. 

Framtidige behov vurderes i 

arbeidet fram mot offentlig 

ettersyn 

 

 

 

  

 Skiløype/ turløype fra hotellet til lysløypa.  

 Langs skuterløypa og til helsesenteret, el. 

 Start ved Tanatorget og langs Sieiddájohka. 

Må vurderes nærmere i 

arbeidet fram mot offentlig 

ettersyn 

 G-/s-veier til Seida og Skiippagurra: 

Bør følge fjellsida hele veien 

I tråd med kommunens syn. 

 Ny bru over Tanaelva: 

På skrå over elva fra krysset E6/ RV 98 til jordet sør 

for fiskestanga. 

Vurderes i det videre 

arbeidet med ny Tana bru. 



 

 

Informasjonstavler ved Tana bru bør være inne i Tana 

bru sentrum. Vurderes i forhold til turistinfo. Tavle 

med forretningsoversikt ved siden av kartet. 

Plassering tas inn i 

illustrasjonsplanen. 

 ”Pekeskilt” ved hver enkelt vei som forteller om hva 

du finner i de enkelte veiene. Parkeringsskilt 

Plassering av skilt tas inn i 

illustrasjonsplanen. 

 Informasjonstavler for bilreisende må informere om 

tilbudene ved Tana bru:  

Giilaš og Samelandsbrua (tavlene oppgraderes) 

Ny tavle på Seidafjellet, ved Fiskestanga, ved 

Gassanjárga og i Rustefjelbma. 

Behovene vurderes i arbeidet 

fram mot offentlig ettersyn. 

Plassering tas inn i 

illustrasjonsplanen. 

Folkemøte, 

Skiippagurra 

12.04.2005: 

Søppelplassen på Gassanjárga har en svært uheldig 

plassering. Ny, framtidig avfallsplass må komme 

lenger fra bebyggelse og Tanaelva. 

Vurderes i arbeidet fram mot 

offentlig ettersyn, og evt. 

framtidig planarbeid 

 Industriområder bør generelt ikke ligge langs vei med 

innsyn fra hovedveinettet. Industriområdet nord for 

FFR bør flyttes, og arealet legges ut til boligformål. 

Industriområdene forsøkes 

skjermet. Flytting er et 

politisk spørsmål.  

Folkemøte, 

Seida, 

13.04.2005: 

Boligbygging nordover mot Jan Ole Ravna (dersom 

dette området blir bygd ut blir det mindre press i 

Seida.) 

Et område er foreslått i 

utkast til delplan som en 

framtidig reserve. 

Sieiddájohguolbba vest 

bygges ut først. 

 Industriområder bør lokaliseres mot Gassanjárga 

 

Et område er foreslått i 

planutkastet. 

 Ny Tana bru – sør for eksisterende bru Vurderes i det videre 

arbeidet med ny Tana bru. 

 Informasjonstavler er svært viktig. Det bør også 

skiltes til helsesenteret og andre viktige bedrifter. 

Behovene vurderes i arbeidet 

fram mot offentlig ettersyn. 

 Arealet ved Sameskolen: Hele området må sikres som 

bruksareal for sameskolen og andre  

Vurderes i arbeidet fram mot 

offentlig ettersyn 

Krister Höök, 

13.04.2005: 

Trasé for Finnmarksløpet og Tanaløpet langs hele 

Ringveien og ut til friarealet nord for enden av dagens 

Ringvei. Området bør ikke tilrettelegges, da det kan 

kreve tilkjøring av snø. Bredden på traseen bør være 5 

m.  

Traseen tas inn i plankartet 

som hensynssone. 

Tana bru 

ballklubb 

Ønsker å utvikle området ved dagens grusbane til en 

idrettspark i.h.t. vedlagt disposisjonsplan. 

Vurderes i arbeidet fram mot 

offentlig ettersyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VEDLEGG 5: 

Høringspartene som framgår av lista nedenfor får tilsendt planprogrammet på høring. I tillegg 

sendes informasjon om varsel om gjenoppstart av planprosessen til alle bygdelag i kommunen 

samt et utvalg lag og foreninger som har aktivitet i planområdet.  

 

Adresseliste 

Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM 

Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 VADSØ 

Finnmark fylkeskommune, v/ areal- og kulturvernavdelinga, 9815 VADSØ 

Forsvarets bygningstjeneste, Region Nord-Norge, Pb. 309, 9401 HARSTAD 

Fylkesmannen i Finnmark, v/ kommunal- og samordningsavdelingen, 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Finnmark, v/ landbruksavdelingen, 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Finnmark, v/ miljøvernavdelingen, 9815 VADSØ 

NVE Region Nord, Pb. 394, 8505 NARVIK 

Reindriftsforvaltningen Øst Finnmark, Pb.174, 9735 KARASJOK 

Reinbeitedistrikt 7/8, Ringveien 43, 9845 TANA 

Sámediggi / Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK 

Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ 

Telenor ASA, Servicesenter for nettutbygging, Snarøyvn. 30,1331 FORNEBU 

Varanger KraftNett, Pb. 173, 9815 VADSØ 

 

Bygdelag i området: 

Seida og Luftjok bygdelag, Torill M. Børresen, Søndre Luftjok, 9845 Tana 

Skipagurra bygdelag, May-Brith Tobiassen, Skiippagurra, 9845 Tana 

Vestre Skiippagurra bygdelag, Mika Saxell, Vestre Skiippagurra, 9845Tana 

 

Idrettslag: 

Deanu Searat, v/Olaf Trosten, Holmesund, 9845 Tana  

IL Forsøk, Marianne Balto, Holmesund, 9845 Tana  

Tana motorklubb, Morten Blien, 9845 Tana  

Tana ballklubb, Eilif Basso, Postb. 120, 9846 Tana  

Tana skiskytterlag, Otto Daniloff, Lyngveien 13, 9845 Tana  

Tana svømmeklubb, Lisbeth Borch, Løvveien 5, 9845 Tana  

Tana idrettsråd, Benn Larsen, Boftsa, 9845 Tana  

 

Politiske partier 

Deanu sámelistu, Viktor Trosten, Holmesund, 9845 Tana 

Tana AP, Per Ivar Henriksen, Boftsa, 9845 Tana 

Tana fremskrittsparti, Rebeke Tapio, Bjørkelia, 9845 Tana 

Tana høyre, Brynli Ballari, Harrelv, 9845 Tana 

Tana KRF, Astrid J. Kjølås, Holmfjell, 9845 Tana 

Tana senterparti, Viktoria Nilsen, Luftjokdalen, 9845 Tana 

Tana venstre, Jan Oskar Dervo, Holmfjell, 9845 Tana 

Tana SV, Jan P. Svendsen, Bonakas, 9845 Tana 


