
 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12 

Arkivsaksnr: 2011/1285-19 

Saksbehandler:  Lars Smeland 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet  19.04.2012 

 

Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde: Offentlig ettersyn 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Navnet på Reguleringsplan for industriområdet nord for FFR, endres til Detaljregulering for 

Deatnodearbmi industriområde i tråd med det vedtatte veinavnet i industriområdet. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til Detaljregulering for 

Deatnodearbmi industriområde ut til offentlig ettersyn, når fullstendig planforslag er klart. 

Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille plankart, -bestemmelser og -beskrivelse før 

planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Formannskapet (FSK) skal i denne saken ta stilling til om forslag til Detaljregulering for 

Deatnodearbmi industriområde (tidligere Industriområdet nord for FFR) skal legges ut til 

offentlig ettersyn, når det er ferdig utarbeidet. Saken fremmes for politisk behandling, selv om 

ingen av plandokumentene er ferdige ennå.  

 

For å få vedtatt planen før sommerferien, i KST-møtet 21.06., må planforslaget legges ut på 

offentlig ettersyn innen 1.mai. Dersom saken utsettes til FSK-behandlingen 10.05., og først 

legges ut til offentlig ettersyn etter dette, vil sluttbehandlingen ikke kunne skje før i 

kommunestyremøtet (KST) 20.09. Administrasjonen jobber iherdig for å få et fullstendig 

planforslag ferdig innen utgangen av april. 

 

Flere tiltak i industriområdet avhenger av at reguleringsplanen blir vedtatt i KST-møtet i juni. 

Statens vegvesen planlegger å etablere døgnhvileplassen ved Boreal Transport i sommer, og 

kommunen vil opparbeide ny atkomstvei til tomtene til Mats-Hus og Eikeland Transport, for at 

disse aktørene skal få utnyttet tomta som forutsatt i varsel om planoppstart.  

 

Planformålene 



Formålet med planarbeidet er å: 

a) regulere arealer til døgnhvileplass (trailerparkering) i området ved bussterminalen 

(Boreal Transport, tidligere FFR)  

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

industriformål 

c) utvide reguleringsområdet mot nord med om lag 100 m, for å gi rom for utvidelse av 

virksomheten til isoporkassefabrikken Styro Nor. 

d) etablere ny atkomst til industriområdet gjennom rundkjøring fra FV 98 

e) regulere et nytt internveisystem i industriområdet  

 

Det vedlagte ortofotoet viser avgrensingen av områdene som blir berørt av endringen. Nye 

industriområder og døgnhvileplassen er markert med lilla skravur, mens rundkjøring og nytt 

internveisystem er markert med gult.  

 

Utvidelsen av reguleringsområdet mot nord er på ca 14 da og ikke tidligere regulert. Arealet er i 

kommunedelplan for Tana bru lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål. De øvrige arealene 

som er planlagt omregulert, er i gjeldende reguleringsplan regulert til grøntområde (parkbelt i 

industriområde) og bussterminal. Av dette utgjør arealene som i dag er regulert til grøntområde, 

ca 9 da. 

 

Navn på planen 

Den aktuelle planen har i dag navnet Reguleringsplan for industriområdet nord for FFR. Dette 

navnet er sterkt misvisende i dag som FFR ikke lenger eksisterer, selv om bussterminalen på 

folkemunne fortsatt kalles FFR. Det vedtatte veinavnet på atkomstveien gjennom 

industriområdet er nå Deatnodearbmi, som betyr ”elveterrassen”.  

 

I den nye plan- og bygningsloven (PBL) betegner begrepet reguleringsplan to plantyper, 

områderegulering og detaljregulering, jf. PBL §§ 12-2 og 12-3. Den nye planen er en 

detaljregulering, og dette må framgå av navnet på planen.  

 

Vurdering 

Rådmannen beklager at administrasjonen ikke har fått ferdig et fullstendig planforslag, før saken 

fremmes for politisk behandling. Rådmannen har forstått at politisk nivå ønsker at kommunen 

strekker seg så langt det er mulig for å få vedtatt det nødvendige plangrunnlaget i 

utbyggingssaker. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at FSK gir rådmannen fullmakt til å 

ferdigstille plankart, -bestemmelser og –beskrivelse før planforslaget legges ut til offentlig 

ettersyn, og i møtet gir evt. føringer for dette arbeidet. 

 

Samtidig anbefaler rådmannen at navnet på reguleringsplanen endres til Detaljregulering for 

Deatnodearbmi industriområde, jf. saksopplysningene ovenfor. 
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Reguleringsendring: Tana bru sentrum og industriområdet nord for FFR


