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Sammendrag  
 

Foreliggende planprogram omfatter fire områder som ønskes regulert til 
sjørelaterte formål. Planprogrammet presenterer innholdet i de forskjellige 
planområdene samt hensyn til medvirkning og framdriftsplan. 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram: Februar 2011 
Utarbeidelse av planforslag: Januar – mai 2011 
Høring av planforslag: Juni - september 2011 
Egengodkjenning av plan: November 2011 

Organisering Arbeidet organiseres og utarbeides av utviklingsavdelingen. 
Havneutvalget består av 3 medlemmer og er satt sammen av medlemmer 
fra kommunestyret. Det er formannskapet som skal vedta planprogrammet 
og orienteres i forhold til reguleringsprosessen. Kommunestyret er øverste 
ansvarlige myndighet og skal vedta de endelige reguleringsplanene. 

 
 
 
 
 

Forord 
Regulering av havneområdene i Tana skjer etter ønske fra politisk nivå i kommunen. Det er 
nedsatt et havneutvalg som i samarbeid med rådmannen har arbeidet med forskjellige 
problemstillinger, herunder økt bruk og dermed mangel på gode fortøyningsplasser. Det er et 
overordnet ønske å stadfeste eksisterende bruk samt legge til rette for utvidet bruk innenfor 
næringsvirksomhet og fritidsaktiviteter. 
 
Foreliggende planprogram omfatter fire områder som ønskes regulert til sjørelaterte formål. 
Det gjelder Šuoššjohka, Gohppi / Torhop, Ráttovuotna / Smalfjord og Juovlavuotna / 
Austertana. Planprogrammet presenterer innholdet i de forskjellige planområdene samt 
hensyn til medvirkning og framdriftsplan. 
 
Forslaget til planprogram vil være på høring frem til 15. januar 2011. 
 
 
Tana kommune 
 
 
November 2010
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1. Innledning 

1.1 Mandat 
Grunnlaget for oppstart av reguleringsarbeid for havneområder i Tana er forankret i 
kommunestyrets vedtak i sak 8/2010. Formannskapet har i møte den 14.10.2010 angitt hvilke 
områder som skal tas med i planarbeidet og hvilke tiltak som ønskes avklart gjennom 
reguleringsarbeidene. 

1.2 Formål med planarbeidet 
Tana kommune ønsker å legge forholdene til rette for nærings- og fritidsaktivitet i 
fjordområdene. Disse formålene vil sikres gjennom reguleringsarbeidene. 
 
Formålet med planprogrammet er å: 

• Klargjøre formålet med planarbeidet 
• Redegjøre for rammer og premisser avklart gjennom overordnet plan 
• Beskrive antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder valg av metode 
• Beskrive opplegg for informasjon og medvirkning 

 
Planprogrammet skal ikke beskrive alle mulige effekter av aktuelle tiltak, men begrenses til 
tema der man forventer vesentlige virkninger. Detaljeringen legges på et nivå som er 
tilstrekkelig for å fatte en beslutning. Planprogrammet skal sikre en forutsigbar planprosess. 

1.3 Planavgrensing 
Planavgrensingen fremgår av oversiktskart med ortofoto som viser de forskjellige 
reguleringsområdenes avgrensinger. Områdeavgrensingene er utarbeidet på bakgrunn av 
drøftinger i Formannskapet og Havneutvalget, og omfatter de arealene som har betydning for 
bruken av havneområdene.  

1.4 Lovgrunnlaget 
Plan- og bygningslovens kapittel 12 gir rammene for saksbehandlingen og innholdet i 
reguleringsplaner. Kravet til planprogram for reguleringsplaner er gitt i plan- og 
bygningslovens §§ 12-9 og 4-1. 
 
Plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger gir nærmere 
bestemmelser om konsekvensutredning for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger § 6 utdyper lovteksten og gir 
detaljerte bestemmelser om innholdet i planprogrammet. 
 
I forskriften framgår det også hvilke tiltak som skal behandles etter forskriften og hvilke tiltak 
som skal vurderes etter forskriften. For de planlagte tiltakene er det følgende punkter som er 
relevante: 
 

� Lystbåthavner med mer enn 20 båtplasser skal vurderes etter forskriftens § 4. 
� Fiskerihavner, offshore-relaterte havneinstallasjoner og utvidelse eller vesentlig endret 

bruk av eksisterende havner skal vurderes etter forskriftens § 4. 
 
 



 
De planlagte tiltakene er i seg selv små, men samlet vurderer kommunen det slik at de 
omfattes av forskriftens § 4. Samtidig har forskriften en henvisning til bruk av planprogram i 
§ 14: ”Planprogram kan benyttes til å avklare og fastsette overordnede rammebetingelser 

(…) flere pågående reguleringsplanprosesser innenfor et større område.” 

1.5 Planstatus og planer som ligger til grunn for arbeidet 
Det er ingen overordnede planer som legger føringer for utarbeidelse av reguleringsplaner i de 
aktuelle havneområdene. I dag er det kun havna i Torhop som er regulert. De øvrige 
områdene er kun omfattet av kommuneplanens arealdel der de er lagt ut til følgende formål: 
 
Šuoššjohka: Landområdene – LNF-formål. 
  Sjøområdene – akvakulturformål. 
 
Smalfjord: Landområdene – LNF-formål. 
  Sjøområdene – flerbruksformål i vann. 
 
Austertana: Landområdene – LNF og spredt ervervsformål. 
  Sjøområdene – flerbruksformål i vann. 

2. Planprosess 

2.1 Organisering 
Tana kommune er ansvarlig planmyndighet og vedtar planprogram og reguleringsplan etter 
vurdering av høringsuttalelser. Havneutvalget er satt ned som arbeidsgruppe i forbindelse med 
tilrettelegging i havneområdene i Tana kommune, og har en rådgivende funksjon i 
reguleringsprosessen.  
 
Rådmannen har det administrative ansvaret og rapporterer til formannskapet. Formannskapet 
skal vedta planprogram, mens kommunestyret vedtar reguleringsplanene. 

2.2 Fremdriftsplan 
Tana kommune ser for seg følgende tidsplan for planprosessen: 
 
Milepæl Planaktivitet Tidspunkt 
Oppstart av planprosessen   18.11.2010 
 Oppstartsannonse  23.11.2010 
 Høring av planprogram 23.11. – 15.01.2011 
   
Fastsetting av planprogram Bearbeide innspill Jan 2011 – feb 2011 
 FSK-behandling 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 



 
Formannskapet har angitt en prioritering av planområdene. Planene vil bli utarbeidet paralellt 
og fortløpende etter følgende rangering: Šuoššjohka, Gohppi/Torhop, Ráttovuotna/Smalfjord, 
Juovlavuotna/Austertana. 

2.3 Medvirkning 
Planprogrammet og regelverket for konsekvensutredninger sikrer at man i store plansaker får 
en bred medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det 
anledning til å påvirke både hvilke spørsmål som er viktige og hvilke som bør utredes. 
 
Det vil bli arrangert møter der berørte myndigheter, berørte parter, og interesseorganisasjoner 
herunder bygdelag blir invitert. Målet er at berørte parter og de som har interesser i området 
får informasjon om planene, og at de samtidig får anledning til å komme med innspill til 
planleggings- og utredningsarbeidet. 
 
I den videre prosessen vil Tana kommune vurdere behovet for evt. folkemøter i bygdene. 
Tabellen nedenfor viser et forslag til medvirkning i den videre prosessen. 
 
 
Deltaker/ målgruppe Planaktivitet Tidspunkt 
Alle innbyggere, lag og 
foreninger i kommunen og 
sektormyndigheter 

Informasjon om 
planoppstart og høring av 
planprogrammet med 
forespørsel om innspill. 
Mulig å komme med 
innspill på kommunens 
hjemmeside.  

November 2010 

Alle innbyggere, lag og 
foreninger i kommunen og 
sektormyndigheter 

Informasjon om offentlig 
ettersyn og muligheten for 
å komme med innspill 

Juni-sept 2011 

 
Liste over høringsinstanser framgår av vedlegg 3. 

3. Beskrivelse av planområdene 
Planprogrammet tar for seg 4 områder som er utpekt som satsningsområder for 
havneutvikling. De aktuelle områdene er fra vest mot øst: Šuoššjohka, Torhop, Smalfjord og 
Austertana. 

3.1 Landskap 
Šuoššjohka 
Det aktuelle området ligger innerst i en bukt, ved utløpet av Šuoššjohka. Arealene som 
grenser mot bekken er relativt flate og gir lett tilgang til sjøen. Videre utover er det 
begrensede arealer som lar seg utnytte i denne sammenheng da flatene er små mellom fjellet 
og sjøen. 
 
Gohppi/Torhop 
Naturlig utformet bukt med lav høydeforskjell fra sjøen til de nærliggende arealene. Her er det 
gode muligheter for videre utbygging av havn for både større og mindre båter. 
 
 



 
Auskarnes 
Det kan være aktuelt å lokalisere et mindre steinuttak i området ved eksisterende massetak 
ved Auskarneset, dersom det viser seg at det er store behov for stein til tiltakene i Torhop og 
Smalfjord. Behovet vil bli klart i løpet av høringen av planprogrammet. 
 
Ráttovuotna/Smalfjord 
Området som er aktuelt i denne sammenheng ligger mellom vegen og sjøen. Dette er en smal 
stripe som strekker seg ca 740 meter. Området er i hovedsak tatt i bruk til bygg og anlegg for 
sjørelatert virksomhet og til fritidsanlegg. På grunn av terrenget vil utfordringen være å sikre 
god adkomst og plass til de ønskede installasjonene. 
 
Juovlavuotna/Austertana 
Planområdet i Austertana ligger ved det oppmudrede utløpet av Čammajohka. På nordsiden 
av utløpet er det etablert en kai som brukes til både næringsvirksomhet og fritidsformål. Sør 
for utløpet av Čammajohka ligger området som vil være aktuelt å regulere. Arealene er flate 
og bevokst med gress. Arealene grenser til deltaområdet for Julaelvas utløp. 

3.2 Arealbruk 
Dagens arealbruk i planområdene er i all hovedsak sjørelatert, både nærings- og fritidsbruk. 
Alle planområdene har kaianlegg som er i bruk, men ingen av havnene har definert status som 
stamnetthavner. Havnene i Šuoššjohka og Torhop er og har vært fiskemottak. Havna i 
Smalfjord betjener i dag både persontransport og godstrafikk. I Austertana benyttes også 
kaianlegget til noe godstrafikk. Kommunale veger fører inn i planområdene unntatt området i 
Austertana. 

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 
De planlagte tiltakene innenfor reguleringsområdene er i seg selv små, men kommunen 
vurderer saken slik at de samlet faller innenfor forskriftens § 4. Utredningene vil avgrense seg 
til temaene nedenfor, og utarbeides på grunnlag av eksisterende, skriftlig materiale, befaringer 
og opplysninger fra høringsinstanser og lokalkjente. 

4.1 Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturmiljø omfatter våre fysiske omgivelser, der kulturminner inngår som en del av en større 
enhet. Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 
 
Eventuelle registrerte kulturminner forventes opplyst av kulturminnemyndighetene. 
Eventuelle befaringer og videre undersøkelser forventes avklart av de respektive 
kulturminnemyndighetene. 

4.2 Risiko og sårbarhetsanalyse 
I forbindelse med nye og omfattende tiltak er det viktig å kartlegge uønskede hendelser samt 
potensialet for at noe skal skje. Dette gjelder hendelser som representerer farer for mennesker, 
miljø, økonomiske verdier og samfunnsmessige funksjoner. Fylkesmannen har en sjekkliste 
som vil benyttes for formålet, jf. vedlegg 2. 
 
 
 



4.3 Naturmangfold (dyre- og planteliv) 

• Registrerte naturtyper og artsdata skal oppsummeres 
• Eventuell nykartlegging skal gjennomføres  
• Konsekvenser for naturmangfoldet skal beskrives  
• Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives  

4.4 Barn og unges oppvekstsvilkår 
Planene får ingen direkte følger for barn og unges oppvekstvilkår. Dette temaet vil derfor ikke 
bli utredet i planprosessen. 

4.5 Friluftsliv 
Området ved Auskarnes er et mye brukt friluftsområde i kommunen. Konsekvensene av et 
eventuelt massetak i dette området må utredes. 

4.6 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. 

4.7 Risiko ved havstigning 
Konsekvensene innenfor planområdene av en eventuell global oppvarming med 
havnivåstigning som resultat må vurderes. Materiale fra direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap vil bli brukt som grunnlag for vurderingene. 

5. Beskrivelse av planforslagene 
Det er fire områder som er pekt ut som satsningsområder i forbindelse med tilrettelegging for 
sjørelatert nærings- og fritidsaktivitet i Tana kommune. Det er i tillegg ønsket etablert et stein-
/massetak ved eksisterende massetak nær Auskarnes. Massene er i hovedsak tenkt benyttet i 
forbindelse med bygging av molo i Torhop. 
 
5.1 Auskarnes 

• Lokalisering av et mindre steinuttak for evt. behov knyttet til tiltakene i Torhop og 
Smalfjord. Det skal vurderes om området ved eksisterende massetak ved Auskarneset 
kan benyttes til formålet. 

 



5.2 Šuoššjohka 

 
 

• Tiltak: Bølgedemper, flytebrygger med plass til 40 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, 
båtopplag på land og etablering av p-plasser. 

5.3 Gohppi/Torhop 

 
 

• Tiltak: Bølgedemper med en liten molo, ny flytebrygge med plass til 20 båter, 
naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land og etablering av p-plasser. 



5.4 Ráttovuotna/Smalfjord 

 
 

• Tiltak: Bølgedemper, ny flytebrygge med plass til 20 båter, naust, fiskehjell, 
båtopplag på land og etablering av p-plasser. 

5.5 Juovlavuotna/Austertana 

 
 

• Tiltak: Flytebrygge med plass til 20 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land 
og etablering av p-plasser. Det skal vurderes om flytebrygga bør plasseres på sørsiden 
av Čammajohka. 



VEDLEGG 1 
 
Vedtak saksnr. 129/2010 i Formannskapet - 14.10.2010 
 
 
Vedtak 
 
Tana kommune vil starte reguleringsarbeider for fiskeri- og sjørelatert virksomhet i følgende 
områder: 
 
Šuoššjohka 

• Tiltak: Bølgedemper, flytebrygger med plass til 40 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, 
båtopplag på land og etablering av p-plasser. 

 
Torhop 

• Tiltak: Bølgedemper med en liten molo, ny flytebrygge med plass til 20 båter, 
naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land og etablering av p-plasser. 

 
Smalfjord 

• Tiltak: Bølgedemper, ny flytebrygge med plass til 20 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, 
båtopplag på land og etablering av p-plasser. 

 
Austertana 

• Tiltak: Flytebrygge med plass til 20 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land 
og etablering av p-plasser. 

 
Vestsektoren 

• Lokalisering av et mindre steinuttak for evt. behov knyttet til tiltakene i Torhop og 
Smalfjord. Det skal vurderes om området ved eksisterende massetak ved Auskarneset 
kan benyttes til formålet. 

 
Det skal utarbeides felles planprogram for områdene som legges ut til offentlig ettersyn 
samtidig med varsel om planoppstart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEDLEGG 2: 
 
Vedtak saksnr. 154/2010 i Formannskapet - 18.11.2010 
 
 
Vedtak 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for 4 
havneområder i Tana, jf. plan- og bygningslovens §12-3. Planarbeidene omfattes av forskrift 
om konsekvensutredninger. På bakgrunn av dette legges forslag til felles planprogram for 
reguleringsområdene ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, 
jf. § 4-1. 
 
1)  Reguleringsområdet utvides til å omfatte atkomstvei til flytebrygga på nordsiden av 

Cammajohka. 
2)  Naustområdet utvides til også å omfatte FeFo grunnen på sørsiden av Cammajohka. 
3)  Vurdere å evt. etablere flytebrygga på sørsiden av Cammajohka (tas inn i teksten 

under Austertana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEDLEGG 3: 

Tana kommune 

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap  
– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 

 

Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan for ……………………………… 
 

Naturbasert sårbarhet  
Kontroll Dato Sign. 

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

 
UN 

 
 

 
 

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

 
UN 

 
 

 
 

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

 
UN 

 
 

 
 

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

 
UN 

 
 

 
 

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

 
UN 

 
 

 
 

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

 
UN 

 
 

 
 

 

Virksomhetsbasert sårbarhet   
   

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

 
UN 

 
 

 
 

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

 
UN 

 
 

 
 

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 

 
 

 
 

 
Følgende koder er brukt i kontrollfeltet:   

• OK= sjekket og i orden. 

• UN= utredes nærmere i planprosessen 
• IA= ikke aktuell i denne saken 

• SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista 



VEDLEGG 4: 
 
Høringspartene som framgår av lista nedenfor får tilsendt planprogrammet på høring. Private 
grunneiere får tilsendt et særskilt varsel om reguleringsarbeidene. 
 
Sektormyndigheter  
Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM  
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  
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  
Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund 
Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund 
 
Rettighetshavere og bygdelag i områdene:  
Reinbeitedistrikt 7, Ringveien 43, 9845 TANA 
Reinbeitedistrikt 9, Ringveien 41, 9845 TANA 
Tana og omegn sjølaksefiskeforening v/Bjarne Johansen, 9845 TANA 
Tana beitelag v/Roger Brodin Rist, Bonakas, 9845 TANA 
Tana sauealslag v/Roy Westberg, Ivarjok, 9845 TANA 
Nedre Tana Sauealslag v/Krister Höök, Masjok, 9845 TANA 
Torhop og Tarmfjord bygdelag. v/Jørn Nielsen, Torhop, 9845 TANA 
Vestertana kapell og bygdelag v/Trygve Larsen, Vestertana, 9845 TANA 
Smalfjord, 
Austertana bygdelag v/Oddvar Pedersen, Austertana, 9845 TANA 
 
Grunneiere:  
Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 VADSØ 
 
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 


