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BAKGRUNN 

 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i april 2002. Delplanen for Tana bru ble ikke integrert i 

denne planen, fordi arealsituasjonen ved kommunesenteret er så komplisert at det ville bli for 

omfattende å ta dette arbeidet med i arealdelen. Fast utvalg for plansaker vedtok i møtet 

26.08.2004 å utarbeide ny delplan for Tana bru. Hovedtemaene i denne planen er: 

 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 

 Ny trasè for E6 tilknyttet ny bru over Tanaelva. 

 

Fast utvalg for plansaker vedtok i det samme møtet, 26.08.2004, at deler av kommuneplanens 

arealdel for Tana kommune skal rulleres. Bakgrunnen var diskusjoner om utbyggingen i 

sentrumsområdet Seida – Tana bru – Skiippagurra. Hovedtema i dette arbeidet er  

 den videre utbyggingen i området Seida – Tana bru – Skiippagurra  

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

 

Under arbeidet med de to planene er det blitt klart at det er flere forhold som bør ses i 

sammenheng for hele sentrumsområdet. Dette er bakgrunnen for at de to planene nå er slått 

sammen. Det gjør planen mer omfattende, men totalt sett er det ressursbesparende. 

 

 

MÅLSETTING 

Hovedmålsettingen for kommuneplanens arealdel for Tana kommune er: 

”å sikre en langsiktig, bærekraftig arealforvaltning som dekker dagens arealbehov, uten å 

redusere muligheten for å dekke framtidige generasjoners arealbehov.”  

 

Denne hovedmålsettingen er inspirert av Fredrikstaderklæringen, som Tana kommune har 

sluttet seg til. Denne erklæringen sier at målet til Tana kommune er: 

 en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og 

for kommende generasjoner.  

 at aktivitetene i våre lokalsamfunn skjer innenfor naturens bæreevne både lokalt og 

globalt og at vi derfor ønsker å redusere ressursforbruket og miljøbelastningen.  

I forhold til arealplanlegging og utbygging sier Fredrikstaderklæringen at Tana kommune 

særlig vil rette innsatsen mot å  

 utvikle lokale utbyggingsmønstre (…) som reduserer behovet for bilbruk og forbruk 

av arealer.  

 sikre en lokal ressursforvaltning som både bevarer det biologiske mangfoldet og gir 

grunnlag for livskraftige lokalsamfunn.  

 synliggjøre sammenhengen mellom helse, miljø og trivsel.  

 ta vare på kulturminner og kulturmiljøer som en del av vår identitet og miljø.  
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LOVGRUNNLAG OG RETNINGSLINJER 

 

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 

Siden planoppstart ble varslet i 2004, har det kommet ny plan- og bygningslov som stiller nye 

krav til saksbehandlingen enn det som var tilfellet med den tidligere loven. 

 

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. Plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om 

konsekvensutredninger gir nærmere bestemmelser om konsekvensutredning for 

kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål.  

 

 

Rikspolitiske retningslinjer  

De rikspolitiske retningslinjene (RPR) for vernede vassdrag, RPR for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen og RPR for samordnet areal og transportplanlegging har særlig 

relevans i forhold til denne delplanen.  

 

Tana kommune har i Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002 – 13 lagt ekstra vekt 

på hensynet til verdiene i de verna vassdragene i kommunen, særlig Tanavassdraget, samt 

hensynet til barn og unge. I denne delplanen er også de rikspolitiske retningslinjene for 

samordnet areal og transportplanlegging svært relevante. Kommunen skal foreta: 

1. Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet (…) slik at transportbehovet 

kan begrenses. Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i 

forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter. 

2. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks, natur og 

friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. 

 

Bestemmelser i kommuneplanen og kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanen for Tana kommune 2008 – 19 peker ut 8 innsatsområder. Dette er 

Landbruk, Næringsutvikling, Infrastruktur, Styrke bygdene, Barn og unge, Idrett og kultur, 

Elva, laksen og fjorden,  Helse og omsorg. 

 

Arealbruk er beskrevet inn under innsatsområde Infrastruktur i kap.9.3.1. Kommunedelplanen 

for sentrumsområdet er et av tiltakene som er beskrevet. Hovedmålet for arealbruken i 

kommunen er:  

 

”å vise en arealforvaltning som sikrer en langsiktig, bærekraftig areal- og 

ressursforvaltning som dekker dagens areal- og ressursbehov uten å redusere 

muligheten for å dekke framtidige generasjoners areal- og ressursbehov. En sentral 

utfordring er å ta hensyn til klimaendringe, herunder økt fare for flom, mer nedbør, 

ras el. i all arealbruk.”  

 

Jordvern og kulturlandskapet 

Miljøvernministeren og landbruks- og matministeren sendte den 21.02.2006 et brev til 

kommunene om jordvern. Følgende utdrag er relevante for arbeidet med denne delplanen: 

 

”Matjorda er en begrenset ressurs i Norge. Bare 3% av arealene våre er dyrka jord. 

Derfor forventer Regjeringen strengere praksis i kommunene når det gjelder jordvern 

og reduksjon i omdisponeringen av dyrket og dyrkbar jord. Statens landbruksforvaltning 
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(SLF) vil få anledning til å fremme innsigelse mot kommunale arealplaner etter Plan- 

og bygningsloven i saker der fylkesmannen (FM) har innstilt på bruk av innsigelse og 

fylkeslandbruksstyret ikke følger opp. 

 

Det er fastsatt et nasjonalt mål om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest 

verdifulle jordressursene innen 2010. For å nå dette målet er det nødvendig at 

kommunene trekker jordvernhensynet inn i kommuneplanarbeidet, og at de løsningene 

en kommer fram til i kommuneplanen får en forpliktende oppfølging i reguleringsplaner 

og enkeltsaker. Omdisponering ved arealplaner og dispensasjoner må begrenses.”  

 

 

KONKRETE MÅLSETTINGER FOR PLANOMRÅDET LUFTJOK – TANA BRU - 

SKIIPPAGURRA 

Målsettingene og retningslinjene ovenfor kan, sammen med det som er hovedtema i 

planarbeidet, konkretiseres i følgende målsettinger for det aktuelle planområdet: 

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) 

 

 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TANA KOMMUNE 2002 – 13  

 

Under rulleringen av arealdelen fokuserte kommunen særlig på å identifisere areal for 

boligbygging på strekningen Seida – Skiippagurra. Det ble lagt vekt på å lokalisere 

byggeområdene nær bygdesentrene Seida og Skiippagurra for å styrke disse bygdene, i tråd 

med retningslinjen om å samle bebyggelsen (RPR for samordnet areal og 

transportplanlegging).  

 

I arealdelen avsatte derfor kommunen: 

 et område for inntil 8 boliger i Seida og et område for inntil 6 boliger i Skiippagurra, 

som kunne bygges ut direkte på bakgrunn av arealdelen. 

 områder i Seida og Skiippagurra som skulle reguleres for boligformål.  

 

I tillegg til arealene lagt ut som byggeområder, er det pekt på områder i Seida og Skiippagurra 

som kan tenkes utbygd i et 50 årsperspektiv. Samtidig er det gitt retningslinjer for å sikre areal 

til framtidige bolig-, nærings- og rekreasjonsformål i sentrumsområdet. Ordlyden i disse 

retningslinjene er:  
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 ”I sentrumsområdet, Seida - Tana bru - Skiippagurra, og i området mellom 

Lišmajohka og Mokeveaijohka på vestsiden av Tanaelva, skal all utbygging skje 

planmessig innenfor byggeområder i arealdel-, regulerings- eller bebyggelsesplan.  

 I områdene som er skissert som aktuelle reserver for boligbygging i de neste 50 

årene, skal det som regel ikke gis dispensasjoner fra planen etter plan- og 

bygningslovens § 7.”  

 

 

Erfaringene med kommuneplanens arealdel  

Hovedinntrykket er at den gjeldende arealdelen er god, i den forstand at den er tilpasset de 

lokale forholdene i Tana. Det viktigste grepet som ble tatt, var å innføre en retningslinje om 

en lempelig dispensasjonspraksis når det gjelder boligbygging utenfor sentrumsområdet. 

Dette har gitt kommunen en hjemmel for å gi tillatelse til boligbygging i LNF-områder der 

dette ikke er i konflikt med andre interesser. Denne retningslinjen har ført til at folk som 

ønsker å bygge utenfor sentrumsområdet i stor grad har fått oppfylt ønskene sine. 

 

Den aktuelle strekningen under planlegging, Luftjok – Tana bru – Skiippagurra, utgjør 

arealreserven for  utviklingen av sentrumsområdet i Tana kommune. Det er i dette området 

den største etterspørselen etter tomter er, og det er i dette området den antatt største 

etterspørselen vil være i framtida. I arealdelen er derfor betydningen av å forvalte denne 

ressursen med et langsiktig perspektiv understreket. Det er vektlagt at området må  utnyttes 

planmessig, for å sikre tomter til boligsøkere og næringsdrivende i lang tid framover.  

 

Kommunen får jevnlig forespørsler om tomt i sentrumsområdet. Hovedetterspørselen har vært 

knyttet til strekningen Seida – Tana bru, men det har også vært forespørsler om tomter mot 

Skiippagurra og ved Tana bru nord for flerbrukssenteret. De tomtene kommunen kan tilby, er 

imidlertid ikke øverst på ønskelista til de aktuelle boligsøkerne. Kommunen har kun ledige tomter 

i det regulerte boligfeltet på Sieiddajohguolbba, samt én ledig tomt på Tyttebærsletta i Seida 

Tomta på Tyttebærsletta er foreløpig ikke bygd ut, fordi den har vært ansett som noe inneklemt.  

 

I Seida har de private eiendommene som ble lagt ut til boligformål, ikke blitt bygd ut, fordi 

eierne ikke ønsker å selge tomter ut av familien.  

 

Utfordringer i planarbeidet 

Hovedutfordringen i dette delplanarbeidet er å ta vare på det som gjør at folk trives i Tana: 

Naturnærheten, landskapsbildet og god tilgang til elva, idretts- og friluftsområder. Samtidig 

må kommunen sørge for at det fins tomter boligsøkere opplever som så attraktive at de kan 

tenke seg å bygge der.  

 

Boligetterspørselen 

På bakgrunn av forventet befolknings- og samfunnsutvikling, er det anslått at det i Tana er behov 

for 2 - 10 nye boligtomter pr år (Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002 – 13: 

Planbeskrivelse). På grunn av intern sentralisering i kommunen, er det ventet at det meste av 

denne boligetterspørselen vil knytte seg til sentrumsområdet Seida – Tana bru - Skiippagurra.  
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Kommunen har sendt brev med spørreskjema vedlagt til utvalgte grunneiere på strekningen 

Luftjok – Skiippagurra. Formålet var å avdekke ønsker om planstatus, evt. utbygging til 

boligformål, og om det var interesse for å selge eiendommer til kommunen. Så å si alle 

grunneierne ønsket eiendommene sine utlagt som byggeområde med mulighet for 

boligbygging, men det var kun i et tilfelle at eierne ville vurdere å selge eiendom til 

kommunen. De fleste ønsket å selge tomter direkte til boligsøkere selv. Dette innebærer at 

selv om kommunen legger ut hele området Luftjok – Skiippagurra til boligformål, er det ikke 

sikkert arealene blir utbygd, og det kan tenkes at det er boligsøkere som fortsatt ikke får tomt. 

 

De eneste områdene kommunen vil være garantert å få bygd ut, er områder på FeF-grunn. Det 

gjelder a) Sieiddajohguolbba Vest, b) nord for flerbrukssenteret ved Tana bru, samt c) 

innenfor det gamle massetaket i Seida. Kommunen bør også vurdere kjøp av Lahm-

eiendommen i Søndre Luftjok og Kollstrøm-eiendommen i Seida. En evt. påfølgende 

opparbeiding må skje under kommunal styring, slik at en er sikret en faktisk utbygging.  

 

Erfaringene med dagens arealdel for sentrumsområdet kan oppsummeres i følgende: 

 Det er av avgjørende betydning at utbyggingen til boligformål i sentrumsområdet skjer 

planmessig. 

 Kommunen har ikke regulerte tomter å tilby i Seida og Skiippagurra, med dertil 

økende etterspørsel etter uregulerte tomter.  

 Kommunen har ingen styring med om områder på privat grunn som er lagt ut til 

byggeområde, virkelig blir bygd ut, med mindre områder reguleres og eksproprieres.  

 Dersom kommunen vil tilrettelegge for boligtomter i Seida og Skiippagurra, må 

kommunen erverve grunn og tilrettelegge for utbygging. 

 

 

RISIKOANALYSE 

 

Risikovurdering 

De senere årene har det vært en økende fokus på risikovurdering i plan- og byggesaker som 

følge av at menneskeskapte klimaendringer sannsynligvis vil gi mer ekstremvær. For Tana 

kommune er det viktig å få bedre beredskap for flom- og rasulykker, unngå å plassere boliger 

og industri i utsatte områder, samt ruste opp hus og veier så de tåler ekstremværet. 

 

Fylkesmannen i Finnmark har utarbeidet et risikovurderingsskjema i samarbeid med 

Fylkesmannen i Troms, som kommunene skal benytte i sin saksbehandling 

(http://www.fylkesmannen.no/digimaker/documents/Skjema_risikovurdering_-

_lanlegging_5l2EEH45084ng.doc). Dette skjemaet er tatt inn som vedlegg til 

planbeskrivelsen, med kommentarer til de enkelte punktene. Flere forhold krever nærmere 

vurderinger i den gjenstående delen av planprosessen.  

Boligbehovet 

Om vi velger et middeltall på 4 boliger pr år i sentrumsområdet, innebærer det at det i 

kommende 10 årsperiode (2006 – 15) vil være behov for ytterligere 40 boligtomter. Ser vi 

50 år framover, til 2055, vil det være behov for totalt 200 boligtomter. Til sammenlikning 

er det i de 40 årene som er gått fra det første huset ble bygd ved Tana bru i 1965, ført opp 

220 boliger der. I tillegg kommer om lag 45 boliger i Seida/ Søndre Luftjok og om lag 30 

boliger i Skiippagurra. Det innebærer at det de siste 40 årene har vært behov for nærmere 

300 tomter i sentrumsområdet. Det er vanskelig å spå om framtida, men delplanen bør gi 

rom for minimum 300 boliger de neste 50 årene. Dette er nødvendig for å gi handlingsrom 

for framtidig utvikling i sentrumsområdet. 



 6 

 

 

ORGANISERING AV ARBEIDET 

Den første delen av planprosessen fra planoppstart til gjennomført forhåndshøring fulgte 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-1. Kommunen har lagt stor vekt på 

medvirkning, og sendte ved planoppstart ut melding til offentlige instanser samt alle bydelag i 

kommunen. På grunn av de mange arealutfordringene og interessene i sentrumsområdet, 

valgte kommunen å utarbeide et planutkast som ble sendt på forhåndshøring i 2006.  

 

I prosessen fram til forhåndshøringen har det vært avholdt 3 folkemøter i henholdsvis Seida, 

Tana bru og Skiippagurra. 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. Planlegger har vært saksbehandler for 

prosessen. 

 

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.  

 

Formannskapet vil være styringsgruppe for planprosessen, mens planlegger vil være 

saksbehandler. 
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DE ENKELTE FORMÅLSOMRÅDENE 

 

Arealbehovene planen skal bidra til å løse, er beskrevet under bakgrunn i innledningen 

ovenfor. Administrasjonen har vurdert arealbehovet og utbyggingspotensialet på den aktuelle 

strekningen på bakgrunn av lover, retningslinjer og målsettingene beskrevet ovenfor. Særlig 

fokus har vært rettet mot boligformål, industriformål og viktige natur- og friluftsområder. De 

enkelte formålsområdene og mulige lokaliseringsalternativer er beskrevet nedenfor. 
 

 

BYGGEOMRÅDER 
 

Bolig 

I planleggingen av nye utbyggingsområder er det svært viktig at en tar vare på kjennetegnet 

for Tana. Det som gjør at folk trives her: Naturnærheten, det overgripende landskapsbildet og 

god tilgang til elva, idretts- og friluftsområder. På bakgrunn av sterk etterspørsel etter 

boligtomter i sentrumsområdet, særlig på strekningen Seida – Tana bru, er det blitt nødvendig 

å se hele området Luftjok – Tana bru - Skiippagurra under ett, for å veie de ulike interessene 

opp mot hverandre.  

 

På grunn av den store verdien Seidastryket har for sportsfiske etter laks, og de potensielle 

økonomiske verdiene dette representerer, mener kommunen at arealet langs østsiden av 

stryket må holdes ubebygd (i forhold til ny bebyggelse). Det innebærer en ubebygd strekning 

på 2 km, fra eksisterende bebyggelse i Løvlia/Bakkegrenda til byggegrense ved Fossebakken. 

Dette innebærer samtidig at det ikke vil bli en full sammenbygging av Seida – Tana bru – 

Skiippagurra. Byggegrensene er antydet på plankartet. 

 

På bakgrunn av dette mener kommunen det er riktig å legge til rette for en utbygging som 

styrker de eksisterende bygdene, Skiippagurra, Tana bru og Seida, og at området mellom 

disse bygdene beholdes som LNF-områder. Dette er i tråd med RPR for samordnet areal og 

transportplanlegging, og gir også en best mulig utnytting av eksisterende og framtidig 

infrastruktur. En utstrakt boligbygging mellom bygdene vil skape nye ”forsteder”, eller 

kanskje bedre - ”mellomsteder” – mellom Tana bru og Seida/ Skiippagurra, samtidig som 

dyrket/ dyrkbar jord bygges ned. Kommunen mener dette vil være uheldig. 

 

Kommunen mener den har to hovedoppgaver når det gjelder boligbygging. Det er å 

tilrettelegge for fortsatt boligbygging ved Tana bru, kommunesenteret, og i Seida, der 

hovedskolen i kommunen ligger. I forhold til barns oppvekstmiljø og hensynet til kort 

skolevei, er det hensiktsmessig med en utstrakt boligbygging i Seida. Dette vil også redusere 

utgiftene knyttet til skoleskyss for barn.  

 

Det er i de to områdene Tana bru og Seida, kommunen selv vil legge inn ressurser i regulering 

og opparbeiding av boligområder. Kommunen ønsker imidlertid å gi et så variert tomtetilbud i 

sentrumsområdet som mulig, og har også lagt ut byggeområder i Skiippagurra som kan 

bygges ut direkte på bakgrunn av delplanen.  

 

På bakgrunn av forholdene ovenfor mener kommunen følgende områder bør prioriteres for 

utbygging og evt. regulering.  

 

1) Tana bru:  

a) Sieiddajohguolbba Vest  

b) Område Q (nord for flerbrukssenteret). 
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2) Seida/ Søndre Luftjok:  

a) Storlaksen boligfelt (under regulering),  

b) Kollstrømeiendommen (B1)  

c) Kollstrømeiendommen (B2) 

d) Søndre Luftjok (A1)  

e) Område I (mellom FV 890 og stadion).  

Som et alternativ kan C1, C2 el. D bygges ut. I tillegg kan områdene J og L bygges ut 

direkte på bakgrunn av delplanen. 

 

3) Skiippagurra: Områdene W, Æ og Å kan bygges ut direkte på bakgrunn av delplanen. Når 

det gjelder område Ø, Skiippagurra veistasjon, vil reguleringsarbeidet starte parallelt med 

utarbeidingen av delplanen. Dersom det på sikt blir aktuelt for kommunen å regulere større 

områder, bør områdene i tilknytning til eksisterende boligfelt (X1 og X1) bygges ut først, for 

å utnytte infrastrukturen som allerede er etablert,. 

 

 

Tana bru: 

Kommunen er i gang med opparbeiding av boligfeltet Sieiddajohguolbba Vest, og det er 

allerede tildelt 8 tomter i feltet. Den første byggesøknaden er også kommet inn. Utbyggingen 

av området vil skje i to trinn, der det nordligste området bygges ut først. Første 

utbyggingstrinn kan gi rom for inntil 40 boliger, mens trinn to vil kunne gi ytterligere 30 

boliger. Når Sieiddajohguolbba Vest er fullt utbygd, vil kommunen starte utbygging av 

område Q, nord for flerbrukssenteret. 

 

En utbygging som skissert i dette planutkastet bryter med eksisterende delplan. I eksisterende 

plan er boligbebyggelsen lagt i en tynn tarm mot nord i fortsettelsen av eksisterende 

bebyggelse, mens området mellom boligområdet og RV 98 er lagt ut til industriformål. Dette 

er ikke hensiktsmessig, da det er svært lite sol i områdene skissert for boligbygging. I dette 

planutkastet legges boligområdene der det er mest sol, mens industriarealene skyves mot 

nord. 

 

Det finnes et tredje alternativ for utbygging til boligformål ved Tana bru. Dette alternativet 

innebærer å flytte hele industriområdet og legge arealet ut til boligformål isteden. Alternativet 

er foreslått på folkemøter i forbindelse med rullering av delplanen for Tana bru og arealdelen 

på strekningen Luftjok – Skiippagurra. Deler av befolkningen er svært oppbrakt over at det er 

etablert et industriområde på elvebredden, mens boligområdene er ”gjemt bort inne i skogen”. 

Alternativet vil være et stort økonomisk løft for kommunen, men vil samtidig sikre svært 

attraktive boligtomter. Etter en full utbygging til boligformål vil kommunens utgifter være 

refundert. En slik endring fra industri- til boligformål kan skje trinnvis, fortrinnsvis fra 

nordenden av området mot sør. 

 

I forbindelse med planprosessen fram til gjeldende arealdel var det flere som ønsket boligtomt 

i området mellom E6 og elva på strekningen Tana bru - Gassanjarga. Dette området ble nøye 

vurdert i arealplanprosessen. Betydningen av å ha et sammenhengende natur- og 

friluftsområde nær bebyggelsen ved Tana bru ble tillagt avgjørende vekt. Det ble derfor 

besluttet å beholde dette området som friluftsområde. 

 

Seida 

Reguleringsplanen for Storlaksen boligfelt ble vedtatt i kommunestyret juni 2006. Området er 

regulert for 8 tomter, med mulighet for fortetting med nye 8 tomter. Reguleringsplanen er 
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utarbeidet på bakgrunn av et privat forslag om regulering, og kommunen har ingen styring 

med tomtetildelingen. Området er foreløpig ikke opparbeidet og bebygd. 

 

Område B1 og B2 (Kollstrømeiendommen i Seida) kan gi rom for om lag 20 nye boligtomter. 

B2 bør kuttes noe mot sør for ikke å ta i bruk dyrket mark. Det er stilt krav om 

reguleringsplan før videre utbygging. Kommunen vil innlede forhandlinger med eierne av de 

aktuelle eiendommene med tanke på erverv. Tilknytning til vann- og avløpsnettet vil være 

enkelt. 

 

Område A1, Søndre Luftjok, er et svært attraktivt boligområde. Det foreligger utkast til 

reguleringsplan for deler av Søndre Luftjok, Lahmberg boligfelt. Totalt kan det etableres om 

lag 25 nye tomter i området. En videre utbygging i Søndre Luftjok er avhengig av en ny 

avløpsledning som knyttes til renseanlegget i Seida. En slik avløpsledning er 

kostnadsberegnet til i underkant av NOK 3 millioner. Det kan være regningssvarende å foreta 

denne investeringen, i og med at det vil gi svært attraktive tomter. Kommunen bør innlede 

forhandlinger med eier av den private eiendommen i Søndre Luftjok med tanke på erverv. 

Øvrig areal i Søndre Luftjok er statsgrunn. 

 

De alternative områdene C1 (massetaket), C2 (arealet innenfor massetaket) og D (privat 

eiendom i fortsettelsen av boligfeltet i Lahmveien) kan bygges ut dersom det er ønske om det. 

I dag framstår massetaket i Seida som svært skjemmende. En begrenset utbygging av dette 

arealet til boligformål vil derfor være bra. Det kreves noe oppfylling for å gi attraktive 

boligtomter. Området innenfor massetaket (C2) benyttes en del til friluftsliv og av skolen i 

forbindelse med undervisning. Mange har derfor sterke motforestillinger til at dette arealet 

bygges ut. Andre igjen framhever det som et svært attraktivt område som bør reguleres og 

bygges ut snarest. Kommunen mener at beliggenheten nær de viktige friluftsområdene på 

Guolbban tilsier at området beholdes som en framtidig reserve. Så fremt det finnes andre 

områder, bør disse bygges ut først. 

 

Område D er en privat eiendom som kan romme en utvidelse av boligfeltet i Lahmveien. 

Deler av eiendommen dyrkes, men størstedelen er skogvokst. Eierne er i utgangspunktet ikke 

interessert i å selge eiendommen for regulering og utbygging. Områdene J og L kan bygges ut 

direkte på bakgrunn av delplanen. 

 

Skiippagurra: 

Foreløpig har ikke boligetterspørselen i Skiippagurra vært så stor at det gir grunnlag for 

regulering med dertil påfølgende utbygging. I nær framtid vil derfor kommunen satse på å 

avsette områder som kan bygges ut direkte på bakgrunn av delplanen. Det er områdene W (8 

nye tomter), Æ (5 nye tomter) og Å (1 ny tomt), jf. nedenfor under LNF-områder. Dette 

innebærer en fortetting av bebyggelsen på fjellsida av E6 i 60-sonen fra Suohpanjárgasletta til 

krysset med RV 895, samt fortetting langs RV 895 på elvesida fra krysset ved E6 til Korselva.  

 

Samtidig mener kommunen det er viktig å avsette arealer som på sikt kan reguleres. Det er 

gjort ved å sette av områdene X1 og X2 ved det eksisterende boligfeltet i Skiippagurra. 

 

Framtidig utbyggingspotensiale: 

Administrasjonen har vurdert utbyggingspotensialet i hele området Luftjok – Tana bru – 

Skiippagurra. Nedenfor framgår en oversikt over de områdene som kan egne seg for 

utbygging, basert på nærhet til eksisterende infrastruktur. Utbygging av noen av områdene 

kommer i konflikt med enkelte av retningslinjene ovenfor, spesielt jordvernhensynet.  
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Seida: Mulig med 371 nye tomter 

 

A. Søndre Luftjok 

A1: Lahmeiendommen (11 bebygde boligtomter/ 25 nye mulig. Krav om regulering) 

 

 

A2: Innover dalen (3 bebygde boligtomter/ 12 nye mulig. Krav om regulering) 

 

 

Kart 1: Søndre Luftjok, utbyggingspotensiale 

 

B. Seida skole – Søndre Luftjok 

B1: Kollstrømeiendommen  

 

B2: Skolesletta 

 

Kart 2: Utbyggingsområde B og H i Seida 

 

C. Nord for massetaket  

C1: Massetaket (5 nye tomter. Krav om regulering) 

C2: Massetaksletta (25 nye tomter. Krav om regulering) 
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D. Mostad (35 nye tomter. Krav om regulering) 

E. Guolbanskogen (15 nye tomter. Krav om regulering) 

F. Solstad (40 nye tomter. Krav om regulering) 

G. Solstadtillegg (40 nye tomter. Krav om regulering) 

H. Ellila (Tyttebærsletta 2) (12 nye tomter. Krav om regulering) 

 

 

Kart 3: Utbyggingsområde C – G i Seida 

 

 

I. Seidasvingen (11 nye tomter. Bygges ut direkte på bakgrunn av delplanen) 
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Kart 4: Utbyggingsområde I, Seida 

 

J. Storsletta (4 nye tomter. Bygges ut direkte på bakgrunn av delplanen) 

K. Mokeveaijohka-sletta (25 nye tomter. Krav om regulering) 

L. Lyngsletta (3 nye tomter. Bygges ut direkte på bakgrunn av delplanen) 

 

 

Kart 5: Utbyggingsområde J – L i Seida 
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M. Mihkalgieddi (35 nye tomter. Krav om regulering) 

N. Erikstad (10 nye tomter. Krav om regulering) 

O. Bjørkelia nord (50 nye tomter. Krav om regulering) 

 

 

 

Kart 6: Utbyggingsområde M – O, Seida 

 

 

 

 

Tana bru: 170 nye tomter + 70 i Sieiddajohguolbba Vest boligfelt 

 

P. Elvebredden (70 nye tomter. Flytting av industriområdet. Krav om regulering) 

Q. Tana bru nord (100 nye tomter. Krav om regulering) 

R. Sieiddájohguolbba utvidelse (100 nye tomter. Krav om regulering) 
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Kart 7: Utbyggingsområde P og Q, Tana bru 

 

I tillegg til utbygging av Sieiddájohguolbba Vest, åpner planutkastet opp for videre 

boligutbygging nord for flerbrukssenteret, område Q, (ca 170 da) og også det platået som 

ligger sørvest for Sieiddájohguolbba, langs lysløypa, område R. Begge områdene er store og 

kan, avhengig av tomtestørrelse, hver gi rom for 60 – 120 nye boligtomter. Samtidig skisseres 

en videre utbygging til boligformål ved å flytte industriområdet nord for FFR og legge arealet 

ut til boligformål isteden. Om industriområdet skal flyttes må det en politisk beslutning til. 

 

Kommunen ser for seg to alternative atkomsttraseer til et nytt boligområde nord for 

flerbrukssenteret. Kommunen mener at det ikke bør etableres en ny atkomstvei fra RV 98 til 

dette nye boligområdet. Alternativene er: 

1) Benytte eksisterende atkomst til omsorgsboligene ved flerbrukssenteret.  

Ulempen ved en slik løsning er at atkomstveien vil bli relativt trafikkert og at den vil 

komme nær omsorgsboligene. Kommunen heller i retning av at denne atkomstveien 

bør forbeholdes de allerede planlagte boligene samt boligutbygging i et begrenset 

område nordøst for dette igjen (avgrenset av høydedrag). 

 

2) Etablere ny atkomst i fortsettelsen av Ringveien 

Dette alternativet framstår som det mest hensiktsmessige med tanke på å redusere 

lengden av atkomstveiene. For å unngå store skjæringer bør atkomsten i stor grad 

følge eksisterende kjørespor som i hovedsak går via de laveste punktene i området. 

 

For område R ved lysløpya, vil atkomsten måtte bli fra Sieiddájohguolbba vest. 
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Kart 8: Utbyggingsområde R og Ind 2, Tana bru 

 

 

Skiippagurra: 66 nye tomter 

 

      V. Gándaoaivi (10 nye tomter. Krav om regulering) 

W. Skiippagurra nord (20 bebygde tomter/ 8 nye) 
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Kart 9: Utbyggingsområde V og W, Skiippagurra 

 

 

 

 

X. Skiippagurra boligfelt 

        X1: (8 nye tomter. Krav om regulering) 

        X2: (30 nyetomter. Krav om regulering) 

Æ.  Elvesida (10 bebygde tomter/ 5 nye. Bygges ut direkte på bakgrunn av delplanen) 

Ø.  Vegstasjonen (4 nye tomter. Krav om regulering) 

Å.   Bakken (1 ny tomt. Bygges ut direkte på bakgrunn av delplanen) 
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Kart 10: Utbyggingsområde X, Æ, Ø og Å, Skiippagurra 

 

 

 

Arealer nær sentrumsområdet 

Siden arealdelen ble vedtatt har kommunen fått 3 forespørsler om boligtomt på statsgrunn 

rett sør for Lismajohka. To av forespørslene resulterte i søknader, og det er gitt 

dispensasjon til etablering av to boligtomter her. Det innebærer imidlertid at det ikke er 

plass til flere boligtomter, da det kommer i konflikt med flytteveien til reindriftsnæringa. 

Kommunen mener det ikke er ønskelig å tilrettelegge for nye ” forsteder” nær sentrum, i 

tillegg til de etablerte bygdesentrene Seida og Skiippagurra. Kommunen vil derfor 

praktisere en streng dispensasjonspraksis også i områdene sør for Lismajohka og sør for 

Korsbekken, der det ikke er lagt ut områder for spredt boligbygging.  
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Vestre Seida er opprettholdt som LNF-område, da det har preg av å være en 

landbruksbygd med en relativt enhetlig bebyggelse. Området kan være en framtidig 

reserve for boligbygging. 

 

Næringsareal og sentrumsfunksjoner 

Næringsarealene i kommunen er i stor grad konsentrert til Tana bru. Kommunen mener dette 

bør videreføres, slik at større forretnings- og industriområder kun opparbeides i kommunal 

regi ved Tana bru.  

 

Tana kommune ønsker etablering av forretnings- og industrivirksomhet også utenfor 

kommunesenteret, og de tidligere avsatte arealene til næringsformål i Seida og Skiippagurra 

er opprettholdt. Det har også vært praksis i Tana at småskala næringsvirksomhet på gårds- og 

boligeiendommer tillates. Det er imidlertid ikke ønskelig med ny, publikumsrettet 

næringsvirksomhet på boligtomter i sentrumsområdet Seida - Tana bru – Skiippagurra. I disse 

områdene er befolkningskonsentrasjonen så stor at slik virksomhet vil være til sjenanse for 

den øvrige befolkningen og forringe kvaliteten på området.  

 

Tyngre handels- og industriformål 

De gjeldende reguleringsplanene har hittil ivaretatt behovet for areal til tyngre handels- og 

industriformål, men de opparbeidete industriområdene i Grenveien og nord for FFR, er nå 

tildelt. Kommunen ferdigstilte i 2009 reguleringsplan for Grenveien industriområde, som 

omfatter en utvidelse av eksisterende industriområde. Dette området kan dekke umiddelbare 

arealbehov, men det er viktig å identifisere områder for nye industritomter ved Tana bru som 

kan gi rom for større etableringer. Områdene må legges slik at de ikke blir til sjenanse for 

boligbebyggelsen, og heller ikke skaper ny tungtrafikk i boligområdene. 

 

I utkastet til delplan er det identifisert 3 områder som kan være aktuelle for 

industrivirksomhet.  

 

Industriområde 1: (180 da. Krav om regulering)  
Dette er et stort område om lag 400 m nord for snuplassen i enden av Ringveien. Mot nord 

grenser området mot atkomstveien til steintaket tilhørende NVE. Mot sør grenser området mot 

et høydedrag som vil skjerme virksomheten mot evt. ny boligbebyggelse. Området kan få 

atkomst fra RV 98 via eksisterende atkomst til steintaket. Fra denne veien bør atkomst legges 

omtrent midt i formålsområdet og fra 150 m inne i området følge eksisterende kjørespor som 

ligger i lavpunktene. Eksisterende høydedrag må bevares. Dette arealet bør være tilstrekkelig 

for industrietableringer i Tana i lang tid framover. 
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Kart 11: Utbyggingsområde for industri, Ind 1, ved Tana bru 

 

Industriområde 2: (70 da. Krav om regulering)  
Dette er et reserveområde som kan være aktuelt å ta i bruk til næringsvirksomhet som 

relaterer til avfallstasjonen på Gassanjárga, jf. kart 8. Området vil til en viss grad skjermes fra 

E6 ved et høydedrag i øst. Eksisterende atkomst til avfallsanlegget til ØFAS, kan benyttes. 

 

Dersom Tana bru ekspanderer på sikt, og det blir behov for nye industriarealer ut over de som 

er nevnt ovenfor, kan området nord for gårdsbruket til Jan Ole Ravna tenkes tatt i bruk til 

dette formålet. Arealet er omtrent like stort som eksisterende bebygde areal ved Tana bru, og 

vil være en god arealreserve til næringsformål. Området ligger nær fjellfoten og har mye 

skygge. Det egner seg derfor ikke så godt til boligbebyggelse.  
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Fritidsbebyggelse 

Fritidshytter: 

Tana kommune er attraktiv for hyttefolk, og kommunen har mulighet til å etablere et 

hyttemarked for å skape større omsetting og aktivitet. Arealene i planområdet er svært 

attraktive for fritidsbebyggelse, da det er kort vei til servicefunksjoner ved Tana bru, fiske i 

Seidastryket, utmarksområder og skuterløyper. I gjeldende arealdel er det i praksis forbud mot 

nyetablering av hytter på strekningen Luftjok – Skiippagurra. Det henger sammen med den 

store etterspørselen etter boligtomter i dette området, og fra entydige signaler om at 

kommunen må prioritere boligbygging.  

 

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 

 

I forbindelse med forhåndshøringen av et planutkast i 2006, vedtok formannskapet at 

kommunen gjennom delplanarbeidet skal tilrettelegge for fritidsbebyggelse i sentrumsnære 

områder, men at dette ikke må komme i konflikt med interessene til lokalbefolkningen. I den 

videre prosessen vil administrasjonen søke å finne områder der en utbygging til fritidsformål 

ikke vil være konfliktfylt. Foreløpig er det mest aktuelt å søke etter areal på FeFo-grunn som 

er stort nok til en utbygging på 20 -40 hytter.  

 

Det bør også vurderes om hyttefeltet på Seidafjellet kan utvides. Dette må skje i samråd med 

reindriftsnæringa, som under utarbeidingen av gjeldende arealdel i 2002 gikk i mot utvidelse 

av dette feltet. Det må også forsøkes å finne en permanent løsning for å knytte dette hyttefeltet 

til skuterløypa på Tanaelva. 

 

 

Eksisterende fritidsbebyggelse 

Det må i planprosessen vurderes å etablere et forbud mot ny og vesentlig utvidelse av 

eksisterende fritidsbebyggelse ved å stille krav om reguleringsplan for slike tiltak etter plan– 

og bygningslovens § 11-9. Dette for å sikre at tilfeldig fritidsbebyggelse ikke kommer i 

konflikt med framtidig utvikling i sentrumsområdet. 

 

Liberal dispensasjonspraksis på strekningen Luftjok - Austre Bonakas  

I forbindelse med en konkret klagesak ba sivilombudsmannen Tana kommune kartfeste en 

grense for den liberale dispensasjonspraksisen når det gjelder fritidsbebyggelse på strekningen 

Luftjok – Austre Bonakas. Denne retningslinjen kom inn i planbestemmelsene til arealdelen 

under kommunestyrebehandlingen:  

 

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
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”I Austertana og på strekningen Luftjok - Austre Bonakas vil kommunen ha en lempelig 

dispensasjonspraksis når det gjelder fritidsbebyggelse. Dette innebærer at i enkeltsaker 

der ingen viktige, allmenne interesser blir skadelidende, og ingen av høringsinstansene 

har avgitt negativ uttalelse, vil kommunen som regel gi dispensasjon etter plan- og 

bygningslovens § 7. Viktige interesser som kommunen vil vurdere er forholdet til 

vassdrag (jf. retningslinjene til § 2. 6 ovenfor), primærnæringene, natur- og 

kulturminnevernet.” 

 

Strekningen Luftjok – Austre Bonakas er angitt som strekningen for den liberale praksisen, 

fordi reindriftsnæringa i en høringsuttalelse til kommunen under rulleringen av arealdelen 

nevnte akkurat denne strekningen. Området ble imidlertid ikke kartfestet nærmere. Under 

rulleringen av den gjeldende arealdelen hadde kommunen særlig fokus på fritidsbebyggelse i 

Luftjok/ Luftjokdalen, fordi det var svært stor interesse for dette området. På bakgrunn av at 

den forrige arealdelen var noe grovmasket oppsto det også konflikt mellom fritidsbebyggelse 

og boligbebyggelse. Dette var i den nedre delen av Luftjokdalen. På bakgrunn av den store 

interessen for området, mener kommunen at utbygging til fritidsformål i Luftjok/ 

Luftjokdalen bør skje planmessig. 

 

Grensa for den liberale dispensasjonspraksisen settes derfor langs bekken nord for boligen til 

Tom Rune Beravara. Dette framgår av kartutsnittet. 

 

Laksehytter 

Langs hovedelva i Tanavassdraget er det lang tradisjon for laksehytter knyttet til drivgarns- og 

stengselsfiske. Hyttene har fungert som lagringsplass og varmestue/ soveplass for de som ikke 

har hatt fiskesone nær hjemmet. Samtidig har hyttene hatt en viktig rolle som sosiale 

møtesteder under drivgarnsfisket.  

 

Behovet for laksehytter er redusert i og med at mobiliteten i dag er så mye større enn tidligere. 

Det er kun i den korte drivgarnsesongen at laksehytter blir brukt direkte i tilknytning til fisket. 

Tana kommune har derfor konkludert med at nye laksehytter ikke bør tillates, og at slike 

byggverk bør behandles på lik linje med fritidshytter.  

 

I forhold til eksisterende laksehytter bør den opprinnelige funksjonen som lagringsplass/  

varmestue/ soveplass videreføres. Til dette kreves det ikke større byggverk enn de 8 - 12 kvm 

som dagens laksehytter har. Det er derfor gitt en bestemmelse om at eksisterende laksehytter 

(inngår i betegnelsen fritidsbebyggelse) ikke tillates utvidet, jf. plan- og bygningslovens § 20-

4, 2.ledd, bokstav e.  

 

Mange laksehytter har fått tildelt punktfeste, og det er rimelig at også de gamle hyttene uten 

festekontrakt, og som er eldre enn 20 år, formaliseres gjennom punktfeste. I evt. tillatelser 

etter plan- og bygningsloven må det settes størrelsesbegrensninger som også innarbeides i 

festekontraktene.  

 

 

Areal for offentlig bebyggelse 

Arealene avsatt til offentlig bebyggelse i eksisterende reguleringsplaner ivaretar behovet for 

offentlige publikumstjenester. De byggeprosjektene som er ventet de nærmeste 5 årene er et 

kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur (Joddu), samt 10 nye omsorgsboliger 

(eldreboliger).  
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Kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur, Joddu 

Kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur, Joddu, har vært planlagt i lang tid. I 

Reguleringsplanen for Tana bru sentrum er det avsatt areal til dette senteret på området for 

eksisterende campingplass. Totalt har 5 lokaliseringsalternativer vært vurdert på bakgrunn av 

følgende kriterier:  

 Gangavstand fra Tana bru sentrum, samt lett tilgjengelighet for bilturister 

 Arealer store nok til bygg, parkeringsplass for busser, personbiler og uteareal 

 Beliggenhet nær Tanaelva og godt synlig for bilreisende 

 Lett tilgang for tilkopling til vann, kloakk, strøm og vei 

 God byggegrunn 
 

Av de 5 lokaliseringsalternativene, er det kun alternativet som er lagt inn i Reguleringsplanen 

for Tana bru sentrum som kan bidra til utvikling av handelssenteret i Tana bru sentrum. Det 

har god tilknytning til sentrumskjernen og vil være et positivt blikkfang som vil kunne gi en 

ønsket stoppeffekt i kommunesenteret.  

 

Kirke 

Det har lenge vært ønske om en egen kirke ved Tana bru. Det er regulert areal til kirke 

mellom Tana bru barnehage og trygdekontoret, og Stiftelsen Tana Arbeidskirke fester arealet 

av kommunen. En utbygging er foreløpig ikke fastsatt. I forbindelse med planprosessen har 

administrasjonen rettet en forespørsel om Tana kirkelige fellesråd ønsker å beholde den 

regulerte kirketomta, eller om det er andre arealer som egner seg bedre. Tana kirkelige 

fellesråd har uttalt at de ønsker å beholde den regulerte kirketomta, og at det avsettes 

nødvendige arealer til parkeringsplass. Det eksisterende arealet regulert til kirkeformål 

opprettholdes derfor i denne delplanen. 

 

ASVO-Tana 

ASVO-Tana har hatt en stor økning i produksjonen, og det har vært ønske om å øke 

produksjonen ved Tana bru. Flerbrukssenteret blir i den sammenhengen for lite, også med de 

mulig utvidelsesmulighetene. I den forbindelse framstår den tidligere barneskolen i Seida som 

et godt lokale for ASVO-Tana. I delplanen er derfor formålet endret fra offentlig bebyggelse, 

barneskole, til offentlig bebyggelse, produksjonslokale. 

 

Omsorgsboliger 

Det er behov for 10 nye omsorgsboliger (eldreboliger) de nærmeste årene. Kommunen har 

utarbeidet Reguleringsplan for Maskevarreveien som ivaretar dette behovet. Samtidig kan det 

være ønskelig med omsorgsboliger nærmere Tana bru sentrum for eldre som er så oppegående 

at de kan ta seg fram på egenhånd. De kan dermed få lett tilgang til de delene av sentrum som 

har mye folkeliv. Det bør vurderes om arealet mellom Fosseveien og Skaidiveien skal tas i 

bruk til dette formålet. 

 

 

Kommunaltekniske anlegg 

 

Gravlund 

Tallet på innbyggerne ved Tana bru øker. Selv om mange av disse fortsatt har tilhørighet til 

sine hjembygder og ønsker å gravlegges på ”slektskirkegården”, vil behovet for 

kirkegård/gravlund i sentrumsområdet øke på sikt. I dag er det kirkegården i Seida som fyller 
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dette behovet. Arealet som er opparbeidet vil vare i 10 – 15 år ut fra dagens forbruk. Det er 

imidlertid avsatt arealer til en framtidig utvidelse av kirkegården i Seida.  

 

I den gjeldende delplanen for Tana bru er det avsatt et areal på 25 da til kirkegård. Området 

ligger helt i nordenden av planområdet ved veien inn til massetaket til NVE. I gjeldende 

delplan var tanken å la kirkegården danne en endelig grense for Tana bru mot nord. Ut fra 

dagens situasjon, virker ikke denne lokaliseringen hensiktsmessig. Her vil en kirkegård 

komme svært nær massetaket og et aktivt gårdsbruk, med mulige konfliktsituasjoner som 

resultat. Samtidig er avstanden til industriområdet i sør svært liten og uten terrengmessige 

barrierer.  

 

I dette utkastet til plan er området avsatt til kirkegård i eksisterende delplan lagt ut til 

industriformål. Kommunen mener det er 3 arealer som virker hensiktsmessige for en 

kirkegård/gravlund. Alternativene framgår av kartet nedenfor. Kirkelig fellesråd har uttalt at 

rådet ønsker å befare aktuelle lokaliseringer i løpet av barmarkssesongen. 

 

 
Kart 12: Alternative lokaliseringer av gravlund nord for Flerbrukssenteret. 

 

Alternativ A og B er fleksible i forhold til arealstørrelse. De kan økes, eller innskrenkes, 

innenfor terrengformasjonene. Begge disse områdene vil i dette planutkastet grense mot 

boligbebyggelse og mot RV 98. Alternativ C ligger avgrenset fra øvrige arealbruksformål ved 

høydedrag, men har samtidig en gitt størrelse. Arealet er imidlertid så stort, 15 da, at det vil 
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kunne dekke behovet i en 50 årsperiode. I planutkastet er alternativ C lagt ut som 

kirkegård/gravlund. Dette etter anbefaling fra Polmak og Tana kirkelig fellesråd. 

 

En kirkegård/gravlund kan også lokaliseres til Sieiddajohguolbba vest som er under 

regulering, jf. kartet nedenfor. Her vil en evt. kirkegård/gravlund kunne ligge relativt skjermet 

i område D. Området er kupert, noe som vil kreve noe terrengbearbeiding om det skal tas i 

bruk til dette formålet. Området er i utkast til reguleringsplan for Sieiddajohguolbba Vest 

regulert til om lag 17 boligtomter. Område E ligger bare delvis innenfor reguleringsområdet 

til Sieiddajohguolbba vest. Det er noe lavt, men med relativt store interne høydeforskjeller. 

Dette alternativet vil ikke berøre planlagte boligtomter.  

 

 
Kart 13: Alternative lokaliseringer av gravlund nær Sieiddájohguolbba boligfelt. 

 

Kommunalteknisk virksomhet 

Dette arealbruksformålet omfatter anlegg innen vannforsyning og avløpsbehandling. Etter at 

det ble installert nytt vannrenseanlegg i Seida, har hele sentrumsområdet tilfredsstillende 

drikkevannskvalitet. Hovedplan for vann. Et av målene i denne planen er å vurdere om 

Lismajok vannverk også kan forsyne bebyggelsen i Skiippagurra og Seida. Det vil forenkle 

drift og vedlikehold av drikkevannsforsyningen. Hovedplanen har vært til offentlig ettersyn. 

 

Når det gjelder avløpsbehandlingen, fungerer de to renseanleggene ved Tana bru og i Seida 

tilfredsstillende. Etter at det ble lagt nytt ledningsnett for overflatevannet ved Tana bru, er det 

færre utslippstilfeller fra renseanlegget. I Skiippagurra går avløpsvannet fra boligfeltet kun via 

en slamavskiller før det renner ut i Tanaelva. Heller ikke vegstasjonen har rensing av 

avløpsvannet. Det er planlagt et renseanlegg i Skiippagurra, og det er ventet at det vil stå 

ferdig i løpet av 2011.  
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Friområder 

Denne kategorien omfatter friområder som inngår som en del av byggeområder. Større 

områder faller inn i LNF-kategorien, og må legges inn med retningslinje på plankartet, eller 

reguleres, for å skille mellom de tre formene for arealbruk innen LNF-formålet. 

 

Friområder 

I forhold til nye boligfelt, fortrinnsvis i området nord for flerbrukssenteret, må høydedrag og 

koller beholdes som grønne lunger for lek og friluftsliv. En avgrensing av disse høydedragene 

vil bli foretatt i plankartet som legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Når det gjelder etablerte boligfelt, er det lange høydedraget mellom boligområdene og 

idrettsområdet/sameskolen fra Seidajok skole til 6.ringen svært viktig. Det må bevares, og er 

skilt ut som eget friområde i plankartet. 

 

Idrettsanlegg 

Det er to hovedområder ved Tana bru som er avsatt til idrettsformål og som rommer flere 

aktiviteter. Det første er arealet ved eksisterende grusbane mellom handelssenteret og 

industriområdet i Grenveien. Dette arealet er videreført fra eksisterende delplan. Tana 

kommune og Tana bru ballklubb (TBK) har inngått en leie-/driftsavtale som gir TBK 

disposisjonsrett til arealet. Forutsetningen er at anleggene TBK planlegger, blir prioritert for 

spillemidler innen 10 år (fra 2002). TBK har utarbeidet en disposisjonsplan for området som 

inneholder kunstgressbane, 7-erbane (fotball), delanlegg for friidrett, ballbinge, streetbasket 

baner, treningshall med kunstgressbane (43 x 68 m), svømmehall og parkering. 

 

Det andre området er arealet ved sameskolen og skiskytterarenaen. I forhold til eksisterende 

delplan er området utvidet mot sør. Deler av området er regulert til offentlig bebyggelse, 

flerbrukshall, i Reguleringsplan for sameskole og flerbrukshall egengodkjent 22.05.2003. 

Eksisterende anlegg i området er skiskytterarenaen og lysløypa. Framtidige anlegg som er 

planlagt er: Rullestol-/rulleskiløype, reinkappkjøringsbane og fotballbaner. Når det gjelder 

fotballbaner kan gressbanene ved skiskytteranlegget på sikt endres og gi rom for en 

kunstgressbane, dersom denne ikke blir bygd i sentrumsområdet ved dagens grusbane. Evt. 

gressbaner til treningsbruk kan i så tilfelle flyttes mot nord til jordet som i dag eies av Jan Ole 

Ravna. I dag er jordet en nødvendig del av arealgrunnlaget til Ravna. I planforslaget vil 

arealet bli lagt ut til framtidig friområde, idrett. 

 

Anlegg som det er interesse for, men der det ikke foreligger konkrete planer er: Ny akebakke 

og klatrevegg, ishockeybane og sykkelbane. Illustrasjonsplanen viser hvor de to førstnevnte 

anleggene kan lokaliseres. De to sistnevnte anleggene er det ikke avsatt spesifikt areal til, men 

de kan opparbeides innenfor områdene avsatt til idrettsformål i planen.  
 

For øvrig er området avsatt til idrettsformål, alpinanlegg, i eksisterende delplan, videreført og 

noe utvidet i denne planen. Atkomsten til bakken, til fots eller på skuter, er tenkt lagt fra 

parkeringsplass sør for sameskolen via eksisterende atkomst til kommunalteknisk anlegg ved 

Sieiddajohka.  

 

Tur-/skiløyper  

Eksisterende lysløype bør legges om på et par punkter. Det anes som en mindre endring som 

kan tas som enkeltsak.  
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Annet byggeområde 

Avfallsanlegg 

Avfallsanlegget for Øst-Finnmark er lokalisert til Gassanjárga, sør for Tana bru. 

Virksomheten, med de arbeidsplassene den representerer, er ønsket i Tana. Samtidig opplever 

mange at anlegget har fått en uheldig plassering. På flere folkemøter har lokaliseringen av 

anlegget blitt tatt opp, og en flytting av anlegget har blitt framhevet som ønskelig. De nye 

kravene til avfallshåndtering, gjør at det etter juni 2012 ikke vil bli deponert våtorganisk 

avfall på fyllingen. 

 

Kommunen mener det ikke er grunnlag for å starte en ny lokaliseringsdebatt i forbindelse med 

denne delplanen. En ny avfallsplass må, når den tid kommer, lokaliseres langt fra 

boligbebyggelse. 

 

 

Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF)  

 

Denne kategorien er en samlebetegnelse for ”de grønne” arealbruksformålene. Tidligere har 

den vært benyttet på de restarealene som ikke legges ut til spesifikke utbyggingsformål. I dag 

er det et økende behov for en differensiering mellom de tre arealbruksformålene. Dette vil bli 

gjort i delplanen gjennom bruk av hensynssoner etter pbl § 11-8 i det endelige plankartet. 

 

LNF-område der landbruk er dominerende 

På elveslettene langs Tanaelva er det landbruk som er det dominerende arealbruksformålet. 

Disse arealene er i stor grad oppdyrket eller tidligere oppdyrket. Regjeringen innskjerpet 

jordvernhensynene i et brev av 2006, og har uttalt at omdisponering av dyrket og dyrkbar 

mark må begrenses. På bakgrunn av dette har kommunen i planutkastet begrenset arealene 

som skal omdisponeres. 

 

LNF-område der naturvern er dominerende 

I sentrumsområdet er det kun et område som har så store naturverdier at naturvern er det 

dominerende arealbruksformålet. Det dreier seg om et område i Seida som er under regulering 

(Guolbban, Boldni og Gilbagarggu). I reguleringsplanen inngår også et område som reguleres 

til friluftsliv. De ubebygde strekningene langs Tanaelva og sideelvene/-bekkene, som er 

viktige for friluftsliv, er også viktige naturområder.  

 

LNF-område der friluftsliv er dominerende 

Kommunen har valgt å angi de arealene der ikke landbruk eller naturvern er dominerende, 

som områder der friluftsliv er dominerende. Dette er gjort på bakgrunn av at friluftsliv er 

mindre ekskluderende enn de andre to formålene. Alle områder nær bebyggelsen har 

betydning for friluftslivet, selv om de ikke har noen stor bruksfrekvens.  

 

Tanaelva representerer den største trivselsfaktoren for lokalbefolkningen i Tana og er 

samtidig det største potensialet for næringsutvikling. Kommunen må derfor sikre verdiene i 

vassdraget gjennom arealforvaltningen og ikke redusere dem gjennom en kortsiktig 

utbyggingspolitikk.  

 

Seidastryket er et av de viktigste stangfiskeområdene i Tanavassdraget, og kommunen må 

sørge for at verdiene i stryket ikke reduseres. Kommunen vil derfor ikke åpne for 

boligbygging i skråningene langs stryket. Det vil sterkt forringe opplevelsen av å fiske i 

Seidastryket om skråningen Bakkegrenda – Fossebakken bebygges med boliger. Derimot må 
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friluftsområdene på begge sider av Tana bru opprettholdes og videreutvikles til beste for 

lokalbefolkningen og tilreisende. Det samme gjelder de øvrige ubebygde arealene sør og nord 

for Tana bru.  

 

Den nordlige bredden av utløpet til Mokeveaijohka er noe benyttet til friluftsliv, og vil kunne 

få økt betydning ved utbyggingen på strekningen Seida skole – Mokeveaijohka. Områdene 

videre oppover langs Mokeveaijohka, langs løypetraseene til IL Forsøk er mye brukt. Det er 

derfor svært viktig at disse områdene bevares som natur- og friluftsområder for allmennheten. 

 

Kjøp av friluftsområder gjennom statlige midler 

Regjeringen har økt rammen til kjøp av friluftsområder. Det åpner for at Tana kommune kan 

realisere planene om oppkjøp av flere eiendommer til friluftsformål. Hittil har kommunen 

ikke hatt kapasitet til å gripe fatt i problematikken, men som ledd i arbeidet med en plan for 

friluftsliv, er det naturlig å også rette fokus mot dette emnet. I planområdet er det to arealer 

som peker seg ut. Det er: 

 Gnr. 37/188, naboeiendommen til den opparbeidete rasteplassen ved ”fiskestanga”  

 Gnr. 37/4, 37/16 og deler av 37/20 

 

Gnr. 37/188 ligger godt til og er svært attraktiv med tanke på tilrettelegging for allmennheten. 

Eiendommen er påbegynt opparbeidet til landbruksformål for aktivt gårdsbruk i Luftjokdalen. 

Denne gårdbrukeren har imidlertid nylig fått tildelt et feste til landbruksformål på statsgrunn i 

Seida.  

 

Gnr. 37/4, 37/16 og deler av 37/20 vil kunne utgjøre et friareal på elvesida for framtidige 

beboere i et utvidet boligfelt i området Bakkegrenda – Bjørkelia. I dag går det en atkomstvei 

til elva over tre av eiendommene, og det er en etablert grillplass på elvebredden her. Det er 

mye harr i elva her, noe som vil gi barn gode naturopplevelser og knytte dem til Tanaelva.  

 

Kommunen bør søke å få i stand frivillige avtaler med grunneierne med tanke på å kjøpe disse 

eiendommene til friluftsformål gjennom statlige midler.  

 

Landbruks-, natur- og friluftsområder der spredt boligbygging tillates (LNF A) 

I planutkastet er det ingen områder som er lagt ut til LNF formål der spredt boligbygging 

tillates. Alle områder der utbygging tillates, er lagt ut som byggeområder.  

 

 

Områder for råstoffutvinning 

 

Masseuttak 

I planområdet er det 3 massetak, Sieiddajohka massetak,ved Tana bru, Lišmmajohka 

massetak, samt et steintak nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru, brukt av NVE til 

uttak av stein til elveforbygninger. Øvrige massetak i sentrumsområdet er stengt.  

 

Ingen av massetakene er regulert. I Sieiddajohka massetak foregår uttaket allerede utenfor det 

arealet som er avsatt til massetak i gjeldende delplan. Det er gitt dispensasjon til drift fram til 

delplanen er ferdig og grensene for framtidig uttak er fastsatt. I Lišmmajohka er også nesten 

alt areal som er avsatt i arealdelen berørt av massetaket. Mesta vil starte regulering med tanke 

på en utvidelse av anlegget. Dette vil skje parallelt med utarbeidingen av delplanen.  Det må 

innen rimelig tid også utarbeides reguleringsplan for steintaket.  
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Parallelt med reguleringene må det utarbeides kombinerte drifts-/ bruksplaner for 

massetakene der følgende momenter blir behandlet: 

1) Avgrensing av massetaket  

2) Beregning av de drivbare massene  

3) Beskrivelse av dagens situasjon  

4) Anbefaling av samlet uttak 

5) Anbefaling av årlig uttak med tidsangivelse for hvor lenge massene vil vare 

6) Forskjønningstiltak 

7) Avslutting, gjensåing og beplantning av massetaket 

 

I denne delplanprosessen fastsettes kun de ytre rammene for arealet som tillates berørt av 

masseuttakene.  

 

Det er ikke alle de stengte massetakene i sentrumsområdet som er avsluttet på en god måte. 

Det bør utarbeides en plan for forskjønningstiltak og avslutting/ gjensåing/ beplantning av 

disse massetakene. Bygg- og anleggsavdelingen bør ha ansvaret for dette arbeidet. 

 

 

Områder som er båndlagt eller skal båndlegges  

 

Kulturminner 

Tana kommune har svært mange fortidsminner, flere innenfor planområdet. Dette er i stor 

grad fangstgroper- og anlegg, samt gamme- og hustufter. Disse er automatisk fredet, og har en 

sikringssone på 5 meter knyttet til seg. De kjente fortidsminnene vil bli avmerket i det 

endelige plankartet. 

 

Innenfor planområdet er det for øvrig et vedtaksfredet område, gjenreisningsbruket Lundemo 

i Suohpanjárga. Et areal på 5 da rundt bygningene er fredet av riksantikvaren, men for å 

bevare bygningene i det tradisjonelle landbruksmiljøet, bør et noe større område bevares 

ubebygd.  

 

Friluftsliv 

I planområdet er det et areal som er kjøpt opp av Direktoratet for naturforvaltning som 

friluftsområde. Det er arealet ved ”Fiskestanga” på østsiden av Tana bru.  

 

For øvrig er et område i Seida, Guolbban, Boldni og Gilbagarggu, under regulering. I 

reguleringsplanen inngår spesialområde friluftsliv som reguleringsformål. Naturvernområde 

inngår også blant reguleringsformålene, jf. under. 

 

Naturvern 

Et område i Seida, Guolbban, Boldni og Gilbagarggu, er under regulering. Spesialområde 

naturvern inngår blant reguleringsformålene. Dette omfatter et areal av vegetasjonstypen 

primærdyne med tanatimian. 

 

På begge sider av Tanaelva på strekningen fra Lismajok og Skiippagurra nord til Tana bru er 

det kvartærgeologiske avsetninger av stor verdi. Området er omtalt i Utkast til verneplan for 

kvartærgeologiske forekomster i Finnmark fylke (Fylkesmannen 1981), og inneholder flere 

israndtrinn med stor formrikdom. Verneverdiene i dette området bør klarlegges gjennom 

planprosessen, da det kan være aktuelt å utvide massetaket i sørenden av området, i 

Lišmmajok massetak.  
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Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag 

Denne kategorien omfatter Tanaelva og sideelvene. Det er uaktuelt å tillate oppdrett i 

Tanavassdraget, og vannstrengen legges ut til natur-, frilufts-, fiske- og ferdselsområde 

(NFFF). Samtidig vil det bli gitt særskilte bestemmelser om at utbygging i 100 metersbeltet 

ikke kan settes i verk før området inngår i en reguleringsplan.  

 

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet 

Det eksisterende hovedveinettet i sentrumsområdet ligger fast. Der det er aktuelt å etablere 

nye avkjøringer, vil dette framgå av det endelige plankartet. Bygging av ny Tana bru er det 

forholdet som innebærer endringer i forhold til eksisterende veinett. 

 

Ny Tana bru 

Tana bru vekker sterke følelser. ”Brua” er et identitetsmerke i Tana kommune, og har gitt 

navnet til kommunesenteret. En ny Tana bru må derfor ha en estetisk utforming som gjør at 

også den nye brua kan framstå som et identitetsmerke og et kjennetegn for kommunen. Brua 

bør gjenspeile at den krysser verdens viktigste elv for atlantisk laks.  

 

Det er utarbeidet et forslag til brumodell og utkast til reguleringsplan. Arbeidet er foreløpig 

stoppet opp p.g.a. manglende bevilgninger. 

 

Parkering 

Det er kun avsatt et areal spesifikt til parkering. Det er parkeringsarealet som skal etableres i 

tilknytning til Seida kirke. 

 

Gang-/sykkelvei 

Gang-/sykkelvei på strekningen Luftjok – Skiippagurra har lenge vært en viktig del av 

kommunens trafikkksikkerhetsplan. Kommunen arbeider med en egen analyse knyttet til 

bygging av gang-/sykkelvei på strekningen. Den vil inngå som vedlegg til planbeskrivelsen 

når delplanen legges ut til offentlig ettersyn. På folkemøtene i Seida og Skiippagurra i 

oppstartsfasen var det en samstemt oppfatning om  at gang-/sykkelvei på strekningen bør 

lokaliseres på fjellsida av E6 og RV 890 på hele strekningen.  

 

 

Restriksjoner 

 

Kraftledninger 

De eksisterende kraftledningene vil bli lagt inn med sikringssone på det endelige plankartet.   

 

 

 

Forhold til andre planer 

Delplan for sentrumsområdet i Tana, Luftjok – Tana bru – Skiippagurra, erstatter de følgende 

planene: 

 Delplan for Tana bru, egengodkjent 18.11.1993 
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VEDLEGG: 

 

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap  
– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 

 

Prosjekt/plan/sak: Delplan for Luftjok – Tana bru - Skiippagurra  

 

Naturbasert sårbarhet  
Kontroll Dato Sign. 

a) Er det i planområdet fare mht. snøskred?  
(www.skrednett.no) 

 
OK 

 
21.04
.2006 

 
L.S. 

b) Er det i planområdet fare mht. kvikkleireskredd? 
(www.skrednett.no) 

 
SK 

 
21.04
.2006 

 
L.S. 

c) Er det i planområdet fare mht. jordskred? 
(www.skrednett.no) 

 
SK 

 
21.04
.2006 

 
L.S. 

d) Er det i planområdet fare mht. flom? 
(http://www.nve.no/) 

 
SK 

 
21.04
.2006 

 
L.S. 

e) Er det i planområdet fare mht. radon? 
(http://radon.nrpa.no/) 

 
UN 

 
21.04
.2006 

 
L.S. 

f) Er det i planområdet fare mht. spesielle værforhold? 
(lokale fenomener) 

 
IA 

 
21.04
.2006 

 
L.S. 

 

Virksomhetsbasert sårbarhet   
   

a) Er det i planområdet fare mht elektromagnetisk felt 
fra kraftledninger? (http://www.stralevernet.no/) 

 
SK 

 
21.04.2006 

 
L.S. 

b) Medfører planforslaget risiko (ulykker, støy, støv, 
etc.) i forbindelse med nærhet til 
veitrafikk/transportnett, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplasser?  

 
SK 

 
21.04.2006 

 
L.S. 

c) Er det i planområdet fare mht. industrianlegg - 
brann/eksplosjon, virksomheter hvor 
kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan 
forekomme, lagringsplasser (industrianlegg, havner, 
bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? 

 
UN 

 
21.04.2006 

 
L.S. 

 
Følgende koder er benyttet i kontrollfeltet:   

 OK= sjekket og i orden. 

 UN= utredes nærmere i byggeprosessen 

 IA= ikke aktuell i denne saken 

 SK= se kommentar til skjemaet nedenfor 

http://www.skrednett.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.nve.no/
http://radon.nrpa.no/
http://www.stralevernet.no/
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KOMMENTARER TIL SKJEMAET 
 
Det vises til risikovurderingsskjemaet ovenfor. I Tana kommune er det, innen naturbasert 

sårbarhet, flom i Tanaelva og sideelvene/-bekkene som utgjør det største faremomentet. NVE 

har utarbeidet flomsonekart på strekningen Sieiddásuolu – Luovttejohka. Ingen av områdene 

som vil bli berørt av 100- el. 500 års flom, er lagt ut til utbyggingsformål i dette planutkastet.  

 

I planområdet er det ikke definert noen risiko i forhold til: 

- snøskred  

 

Følgende punkter må undersøkes nærmere i den gjenstående delen av planprosessen, 

alternativt før evt regulering og fradeling kan foretas: 

- kvikkleireskred 

- jordskred 

- radon 

- elektromagnetisk felt fra kraftledninger 

- risiko for ulykker, støy, støv, etc. i forbindelse med nærhet til veitrafikk/transportnett 

(Gjelder spesielt i forhold til boligbebyggelse langs E6, RV 98, RV 890 og RV 895) 

 

 

 

 

 

 

 


