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Fastsettelse av planprogram for regulering av havner i Tana kommune 

Vedlegg: Forslag til planprogram reguleringsplan for havneområder i Tana 3. mai 2012.  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan etter pbl § 12-3 for havneområder i Tana kommune slik det fremgår av 
vedlagte planprogram datert 3/5-2012. 
 
Planområde og tiltak vedrørende Auskarnes tas ut av planprogrammet og videre planlegging. 
Dersom det skulle bli aktuelt med løsmasseuttak i Auskarnes gjennomføres det egen planprosess 
for det. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
For gjennomføring av tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn kreves det en 
reguleringsplan (pbl § 12-1). For planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
skal planmyndigheten fastsette et planprogram for utarbeidelse av planene (pbl § 4-1). 
Reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø- og samfunn skal også inneholde en 
konsekvensutredning (pbl § 4-2) og en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet (pbl § 4-3). 
 
Konsekvensutredning (KU) etter plan og bygningsloven er regulert i egen forskrift. Formålet 
med KU er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning i 
planleggingsprosessen og når tiltak skal gjennomføres i henhold til plan, herunder om eller på 
hvilke vilkår tiltak kan gjennomføres (KU forskriften § 1).  
 
Planprogrammet skal gjøre rede for hvilket forhold som skal utredes etter forskriftens § 9 og 
vedlegg III. Hvilke metoder som skal brukes skal også fremgå. KU skal ta utgangspunkt i 
foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Foreligger det ikke kunnskap om 
viktige forhold, skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. Kommunen som 



planmyndighet skal vurdere og i nødvendig grad fastsette vilkår for å avbøte eller begrense 
vesentlige negative virkninger i planen eller tiltaket (KU forskriften § 12). 
 
Ved behandling av planprogrammet kan kommunestyret fastsette at det skal gjennomføres en 
områderegulering dersom dette er nødvendig for en forsvarlig planavklaring og 
plangjennomføring for bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte og 
offentlige interesser (pbl 12-9). 
 
 
Forslag til planprogram ble behandlet av formannskapet 18.10.2010. 
 
Forslaget il planprogrammet ble sendt ut på høring til sektormyndigheter, rettighetshavere, 
bygdelag, politiske partier og grunneiere den 2. desember 2010 med høringsfrist 15. januar 
2011. På bakgrunn av uttalelse fra Fylkesmannen ble planprogrammet med innkomne uttalelser 
også sendt til Miljøverndepartementet for uttalelse. Uttalelse fra Miljøverndepartementet forelå i 
august 2011.  
 
Finnmark fylkeskommune og Sametinget befarte områdene sommeren 2011 og resultatet av 
dette fremkommer i egen uttalelse av hhv. 4/7-2011 og 18/11-2011.  
 
 
 
Det foreligger en rekke uttalelser til planprogrammet 
 
Uttalelsene er redigert og forkortet og kommentert etter KU-forskriftens § 7. Uttalelser er også 
tatt inn i planprogrammet og kommentert der under aktuelle problemstilinger og havneområder. 
 
 
Sametinget (dok 8 den 21.12.2010 og dok 31 den 18.11.2011) 
 

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens 
plandel er å: 

 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jfr. § 3-1). 

 
Šuoššjohka 
Innenfor planområde Šuoššjohka er det registrert et kulturminnefelt med 11 gammetufter. 
Feltet ble registrert i 1973. Ut fra tidligere erfaringer i Šuoššjohka der det har gått tapt 9-11 
gammetufter. Gammetuftene ligger innenfor område som er foreslått for naust/sjøbod 
bebyggelse. 

 
Gohppi/Torhop 
Området ble befart i 1997 av Samisk kulturminneråd. Det ble registrert en kulturminnelokalitet 
med 13 kulturminner som delvis ligger innenfor den nordøstlige delen av reguleringsområdet, 
og er i nåværende plan regulert til spesialområde bevaring. Sametinget har ikke behov for å 
gjøre ytterligere befaring av dette område. 
 
Bukta i den vestlige delen av planområde var tidligere satt av som friluftsområde, men er nå 
foreslått som område for naust bebyggelse. Grensen er trukket noe lengre vest og kommer 
dermed tett innpå en kulturminnelokalitet med 14 hustufter. Lokaliteten er registrert i 
kulturminnedatabasen med ID 9015. Sametinget viser til Finnmark fylkeskommunes uttalelse 



vedrørende disse kulturminnene da de ligger innenfor deres ansvarsområde som 
kulturminnemyndighet. 
 
Ráttovuotna/Smalfjord havneområde 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner innenfor 
det aktuelle området. De minner dog om den generelle aktsomhetsplikten i forhold til funn av 
kulturminner.  

 
 
Uttalelse etter befaring med varsel om innsigelse (dok 31 av 18.11.2011) 
 

Šuoššjohka - uttalelse etter befaring med varsel om innsigelse  
Under befaring ble det identifisert 19 strukturer, der 14 er sikre gammetufter som regnes som 
automatisk fredete samiske kulturminner etter kulturminnelovens § 4 annet ledd. De 5 siste 
strukturene var mer utydelige, men er mulige gammetufter og har som følge av dette en 
uavklart fredningsstatus. 7 av gammetuftene er rektangulær/kvadratisk og vil i hovedsak 
typologisk kunne dateres til 1700- eller 1800-tallet. De resterende gammetuftene har en mer 
rund-/ovalform. Dette kan stamme fra 1600 tallet, men kan også strekke seg i tid helt tilbake til 
middelalder/jernalder. Kulturminnelokaliteten 7485 ligger vest for elva Šuoššjohka, og vil 
være i direkte konflikt med området som i planforslaget er satt av til naust/sjøbod bebyggelse, 
og slik i strid med kulturminnelovens §§ 3 og 6. Hvis kommunen ikke velger å ta dette 
området ut av planen vil dette være å regne som en innsigelse fra Sametinget til den foreslåtte 
arealdisponeringen. 
 
På øst siden av elva Šuoššjohka ligger det et kulturminnefelt med ID 46906 som opprinnelig 
var registrert med 13 gammetufter. Det gjenstår kun fire gammetufter i dag. Ni gammetufter er 
gått tapt, sannsynligvis som følge av hytteutbygging. En betydelig del av et tidligere stort og 
rikt sjøsamisk kulturmiljøet ved Šuoššjohka er dermed allerede gått tapt. Sametinget vil derfor 
heller ikke tilrå at det innvilges dispensasjon for frigivelse av de gjenværende kulturminnene 
og kulturmiljøet. Gjenværende kulturmiljø på vestsiden av Šuoššjohka fortsatt fremstår ganske 
inntakt med unntak av veien som er lagt gjennom kulturminnefeltet og som har påført tre av 
gammetuftene skader. 
 
Hvis det er mulig for kommunen å finne en alternativ plassering for naust/sjøboder som ikke 
berører de automatisk fredete kulturminnene ved Šuoššjohka, så er Sametinget villig til å 
diskutere dette. 
 
Havneområdet ved Stuorragieddi i Juvlavuotna/Austertana - uttalelse etter befaring 
med varsel om innsigelse 
Som det samiske navnet Stuorragieddi viser består terrenget innenfor planområdet av en flat 
stor eng. Der ligger det et uberørt og inntakt sjøsamisk kulturmiljø. Under Sametingets 
befaring ble det registrert 3 lokaliteter med til sammen 11 automatisk fredete samiske 
kulturminner, 3 lokaliteter/kulturminner med uavklart fredningsstatus, samt en hustuft fra 
nyere tid som ikke er fredet. 
 
Ny adkomst/veg og fritidsbebyggelse - varsel om innsigelse 
Planforslaget legger opp til ny adkomst/veg langs den østre og nordlige delen av Stuorragieddi. 
En vei her kommer i konflikt med automatisk fredet gammetuft (ID 149390), og vil være i 
strid med kulturminneloven §§ 3 og 6. Det er eksisterende adkomst/veg lengst sør i 
planområdet og Sametinget mener det bør være tilstrekkelig å kun benytte denne. 
 



Området som er forslått satt av til fritidsbebyggelse kommer også i direkte konflikt med to 
kulturminnelokaliteter og er i strid med kulturminneloven §§ 3 og 6. De to uavklarte 
hustuftene vil også berøres. Samlet sett utgjør disse kulturminnelokalitetene et større og 
inntakt, samt Inngrepsfrie kulturmiljø som både vil kunne bli direkte berørt og sterkt skjemmet 
av fritidsbebyggelse i området. 
 
Hvis kommunen ikke velger å ta de foreslåtte områdene for ny adkomst/veg og 
fritidsbebyggelse ut av planen vil dette regnes som en innsigelse fra Sametinget til 
arealdisponeringen i planen. 
 
Merknader til arealdisponering for båtopplag på land og naust/sjøboder, samt eksisterende 
adkomst/veg 
Langs strandsonen i den vestlige delen av planområdet er det lagt opp til båtopplag på land og 
naust/sjøboder. Gammetuft ID 149463 ligger lengst sør innenfor dette området. Kulturminnet 
har en uavklart formell vernestatus. I kontekst med det øvre kulturmiljøet har den etter 
Sametingets vurdering en bevaringsverdi. De oppfordrer kommunen til å innskrenke området 
båtopplag, naust/sjøboder og sette den sørlige formålsgrense nord for dette kulturminnet. Den 
nordøstlige grensen for dette området må imidlertid settes vest for automatisk fredet 
gammetuft ID 149390. For at området for båtopplag på land og naust/sjøboder ikke skal virke 
skjemmende på kulturmiljøet i Stuorragieddi, forutsettes det at det settes begrensninger i 
forhold til størrelse på naust/sjøboder, slik at de ikke vil virke ruvende i 
landskapet/kulturmiljøet. 
 
Det sørligste kulturminnet i lokalitet 149449, gammetuft ID 149449-4 ligger 5 m nord for 
eksisterende adkomst/veg, og 5 meters sikringssone rundt kulturminnelokaliteten vil dermed 
gå inntil kanten av eksisterende veg. En eventuell utbedring/utvidelse av denne vegen må 
dermed gjøres på sørsiden av vegen for ikke å komme i konflikt med kulturminnet og 
sikringssonen jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
 
Havneområdet i Råttovuotna/Smalfjord - planens forhold til kulturminner og samiske 
interesser 
Sametinget registrerer at kommunen har mottatt brev fra Tana og omegn sjølaksefiskeforening, 
som videreformidler henvendelser fra folk om at bølgedemper stenger adkomsten til båtstø og 
steinkai i Råttovuotna/Smalfjord. Tana og omegn sjølaksefiskeforening omtaler disse som 
kulturminner og ønsker at kommunen tar vare på den sjøsamiske kulturen i fjordene. 
Sametinget kjenner ikke til alderen på disse kulturminnene og om de er eldre enn 100 år og 
automatisk fredet. Hvis det skulle vise seg at disse kulturminnene er automatisk fredet så vil de 
ha en 5 meter sikringssone fra synlig ytterkant av kulturminnene. Det vil ikke være tillatt å 
gjennomføre tiltak innenfor sikringssonen. Om kommunen besitter, eller vet om andre som 
besitter informasjon om båtstøen og steinkaias byggetidspunkt, så mottar vi gjerne dette. 
Eventuelt kan det bli aktuelt for Sametinget å gjennomføre dokumentasjons-/litteratur- og 
intervjuundersøkelse for å finne alder på kulturminnene. 
 
Sametinget henstiller kommunen i løpet av planprosessen om å møte de ulike interessepartene 
og brukere i området for å finne mulige løsninger for videre bruk og utvikling av 
havneområdet som også ivaretar den sjøsamiske kulturen i området. For øvrig vises det til 
Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 
samfunnsliv. Denne planveilederen er ikke juridisk bindende, men vil være førende for 
Sametingets deltaking i planarbeid etter plan- og bygningsloven.  

 



Arealformål og tilhørende reguleringsbestemmelser 
Sametinget foreslår at kommunen tar ut område for naust/sjøboder ved Šuoššjohka i 
Deanodat/Vestertana (eventuelt finner ny plassering) å endre plangrensene i Šuoššjohka slik at 
kulturminnene som ligger rett utenfor planområde, og som tilhører samme kulturminnelokalitet 
ID 7485 reguleres inn under LNFR-område, med underformål vern av kulturmiljø og 
kulturminner. Det vil gi styrket vern til hele kulturmiljøet på vestsiden av elva. 
 
For havneområdet i Juvlavuotna/Austertana, foreslås det at kommunen tar ut fritidsbebyggelse, 
ny adkomst i nord-enden av Stuorragieddi, samt innskrenker området for båtopplag/naust. Det 
begrunnes med at det er automatisk fredede kulturminner i disse områdene. Sametinget vil at 
område rundt kulturminnene og kulturmiljøet skal markeres med arealformål LNFR og 
underformål vern av kulturmiljø og kulturminner jfr. Lov av 27.06.2008 nr 71. Sametinget 
foreslår også konkret i planbestemmelser at  

 
• Innenfor LNFR-område, underformål - vern av kulturmiljø og kulturminner tillates 
det ingen form for markinngrep eller at det settes i gang tiltak som er egnet til å skade, 
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 
automatisk fredede kulturminner eller fremkalle fare for at dette kan skje. 

 
For de resterende delene av planområdene minner de om den generelle aktsomhetsplikten. 
Dette skal fremgå av reguleringsbestemmelsene og Sametinget foreslår følgende tekst når det 
gjelder dette: 

 
• Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid i marken komme 
fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses 
og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående jfr. lov 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner (kml.)§ 8 annet ledd. Kulturminnemyndigheten forutsetter at dette 
pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 
Sametinget minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda. 
Mange kulturminner er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke 
tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet. 

 
 
Vurdering og hensyntaken 
I Šuoššjohka er det fredede kulturminner innenfor planlagt område for naust/sjøboder. Det 
innebærer at store deler av dette området ikke bør brukes til naust/sjøbod formål og at det bør 
finnes et alternativt område til dette. Det kan flyttes til andre områder innenfor planområdet. 
Dersom det er ønskelig med plassering av sjøboder utenfor området i høringsutkastet, for 
eksempel på østsiden av elva Šuoššjohka, så må en på nytt utrede konsekvenser mht. 
kulturminner.  
 
Administrasjonen foreslår at det vurderes et annet område for naust/sjøboder innenfor 
planområdet, fortrinnsvis i nærheten av planlagt båtopptrekk/flytebrygge. I tillegg foreslår 
administrasjonen å følge Sametingets innspill mht. utvidelse av planområdet og å avsette 
området til vern av kulturminner i området nær elveutløpet til Šuoššjohka.  
 
I Juovlavuotna/Austertana har Sametinget funnet kulturminner som er automatisk fredede 
innenfor området som var planlagt til fritidsbebyggelse og foreslår at området reguleres til 
LNFR-området med underformål å verne kulturminner i området. Hensyntaken til 
kulturminnene gjør at mulighetene for bruk av området begrenses. Sametinget har varslet 



innsigelse dersom kommunen likevel vil bruke området til fritidsbebyggelse samt anlegge 
ankomstveid eller naust/sjøbod i området med automatisk fredet kulturminner.  
 
Administrasjonen foreslår å følge Sametingets uttalelse mht regulering når det gjelder området 
for båtopptrekk/naust og LNFR-området med underformål vern av kulturmiljø og kulturminner 
samt at nordlig adkomstvei utgår. Det medfører at ønske om område til fritidsbebyggelse må 
legges utenfor opprinnelig planområde. 
 
I planområdet for Smalfjord finnes det kulturminner som har uavklart status. Det gjelder en 
steinkai og båtstø. Alternativ plassering av bølgedemper vurderes i reguleringsplanarbeidet.  
 
 
 
Finnmark fylkeskommune (dok 18 den 10.1.2011) 
 

Planfaglige innspill: 
Fylkeskommunen bemerker at planforslaget ikke er i tråd med arealplanen og er derfor enig 
med kommunen om at tiltakene må vurderes opp imot KU-forskriftens § 4 bokstav a.  
 
Planområdet for fritidsbebyggelse i Jouvlavuotna/Austertana ligger delvis inn på/og delvis 
mellom to områder som i arealplanen er avsatt til ervervsformål. Erverv er et svært generelt 
formål som sier lite om hvilke problemstillinger planarbeidet må ivareta. Fylkeskommunen er i 
tvil om det reelt er attraktivt med fritidsbebyggelse i område med ervervsvirksomhet. 
Fylkeskommunen mener at et av de viktigste momentene med planlegging i området bør være 
å legge til rette for en god og langsiktig planløsning med helhetsvurdering av problemstillinger 
knyttet til denne lokaliseringen. 
 
Finnmark fylkeskommunen peker på at et annet viktig moment er at arealdelen for Tana 
kommune 2002-2013 inneholder retningslinjer hvor det blant annet gis signal om en lempelig 
dispensasjonspraksis. Fylkeskommunen minner om at eventuelle dispensasjoner skal 
behandles etter kap. 19 i ny lov. Dispensasjonsadgangen i blant annet strandsonen er 
innskjerpet og bør ikke gis. 
 
Kulturminnefaglig innspill: 
I forbindelse med reguleringsplan for Torhop havn i 1997 gjorde Fylkeskommunen 
oppmerksom på et kjent felt med tufter i områdets nordvestre del (ID 9015 i 
kulturminnebasen). Dette er tufter fra slutten av yngre steinalder (ca. 2000 f.Kr.) av 
"Gressbakken"-type. Etter befaring ba Fylkeskommunen om at feltet med tufter etter 
daværende plan- og bygningslov ble regulert som spesialområde bevaring. Siden det 
nærliggende området på det tidspunkt var planlagt regulert som friluftsområde ble tuftene ikke 
regulert som spesialområde slik som fylkeskommunen ønsket. 
 
Siden det foreliggende planprogrammet og reguleringsutkast grenser nært tuftefeltet og 
områdene nærmest tuftefeltet foreslås regulert til naust og at det i tillegg planlegges 
parkeringsområder innenfor planområdet bør tuftene reguleres som hensynsområde.  
 

Uttalelse etter befaring (dok 29 av 4.7.2011) 
Kulturminnelokaliteten med ID 9015 (yngre steinalders tufter) fikk under befaringen ny 
geometri. Selv om denne nye avgrensingen strekker seg noe nærmere plangrensen ligger 
lokaliteten med god margin utenfor planområdet. Fylkeskommunen ber imidlertid om at 
eventuelle naust legges så langt unna plangrensen som mulig. 
 



Fylkeskommunen minner om aktsomhetsplikten, som må tas med i fellesbestemmelsene.  
 

Vurdering og hensyntaken 
I Austertana planområdet er fylkeskommunen skeptisk til hvor attraktivt det er med å etablere 
fritidsbebyggelse i område med ervervsvirksomhet på begge sider av området for 
fritidsbebyggelse.  Det tilrås å følge Sametingets innspill ta ut formål til fritidsbebyggelse ut av 
planområdet.  
 
Før befaring ønsket fylkeskommune at kulturminneområdet med ID9015 i kulturminnebasen 
blir tatt inn i planarbeidet og regulert som hensynsområde. Dette som følge av at avgrensningene 
i kulturminnebasen ikke ga en god nok avgrensing i forhold til tiltakene i reguleringsplanen. 
Etter befaring har denne lokaliteten fått mer nøyaktig avgrensing. Området vil ligge utenfor 
planområdet, men fylkeskommunen ber om at naust/sjøboder blir plassert lengst mulig unne 
kulturminnefeltet.  
 
Hensyn til kulturminnefeltet ID9015 kan ivaretas gjennom planbestemmelsene eller 
hensynssone. Dette vil bli nærmere utredet i konsekvensutredningen. 

 
 

 
Universitetet i Tromsø – Tromsø museum (dok 12 og 13 den 10.1.2011) 

Det finnes ingen kjente kulturminner under vann i reguleringsplanområdene. Tromsø Museum 
har dog aldri utført marinarkeologisk registrering i Tana kommune og mangler oversikt over 
marine kulturminner i kommunen.  
 
Ingen av planområdene er kjent for omfattende maritim bruk over lang tid og muligheter for 
forekomst av marine kulturminner vurderes som begrenset. De fleste tiltakene som planlegges 
betraktes som begrenset i størrelse og omfang slik at konflikt med eventuelle kulturminner 
vurderes som mindre sannsynelig. 
 
Austertana tilhører et marinarkeologisk prioritert område (nr. 5008) som er utvalgt pga antatt 
muligheter for maritime kulturminner.  
 
De har ingen merknader til planforslagene, men vil avvente mer detaljert opplysninger 
angående tiltak i sjø før det gis en endelig uttalelse. 
 
 

 
Fylkesmannen i Finnmark (dok 11 den 7.1.2011) 
 

• Biologisk mangfold 
Strandengene i Austertana er beskrevet i Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin naturbase. 
Basen har også opplysninger om deltaområdet i Austertana. Fylkesmannens kunnskap om de 
aktuelle planområdene når det gjelder flora, fauna og naturtyper er begrenset utover dette. De 
forutsetter at DN sine håndbøker benyttes i forbindelse med en kartlegging/nykartlegging av 
planområdene. 
 
• Friluftsliv og rekreasjon 
Kyst- og strandstrekningene er generelt attraktive for allmennhetens ferdsel og friluftsliv. 
Områdene er også viktige av hensyn til naturverdier, landskap og kulturminner. I 
Miljøverndepartementets brev datert 8.3.2002 blir det vektlagt at strandområdene har nasjonal 
interesse, og det er derfor svært viktig å holde disse områdene mest mulig åpne og 



tilgjengelige for allmennheten. I St.meld.nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og 
rikets miljøtilstand oppfordrer MD kommunene til en streng praksis ved behandlingen av 
plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen. Plan- og bygningslovens § 1-8 er 
en innskjerping av byggeforbudet i forhold til plan- og bygningsloven av 1985. 
 Fylkesmannen viser til Fylkesplan for Finnmark 2006-2009 der det heter i retningslinjene for 
naturvern: 

 
"vi forventer: 
At strandområder langs sjøer, elver og vann sikres mot inngrep. Dette er aktuelt når 
strandområdene er viktige i rekreasjonssammenheng eller har verdier knytta til biologisk 
mangfold." 

 
Fylkesmannen forutsetter at konsekvensene for friluftslivet utredes for havneområdene.  

 
 

Innspill til reguleringsplanarbeidet (utdrag) 
 
• Naust 
Fylkesmannen ber kommunen stille krav om at naust ikke skal overstige 30 m2, være uisolert, 
uten gulv, røstet mot sjøen og malt i tradisjonell farge. 
 
• Tilgjengelighet for alle 
Det er et nasjonalt mål "Å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte 
bebyggelse og uterom på likestilt måte", jf. rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle. Det er 
viktig at kommunene utarbeider planer, bestemmelser og retningslinjer til planer for utbygging 
av områder og anlegg for å sikre god tilgjengelighet for funksjonshemmede. 
 
• Utfylling i sjø 
Utfylling av løsmasser i sjø fra land blir berørt av forurensingsloven dersom utfylling skal skje 
i et område med forurenset sjøbunn. Det kan føre til oppvirvling av forurenset bunnslam som 
utgjør fare for skade på miljø. Forurensningsfaren øker betydelig i forhold til bunnslam som 
får ligge i ro. Aktiviteter som fører til oppvirvling av forurenset sjøbunn krever tillatelse etter 
forurensningsloven fra Fylkesmannen. 
 
Vi ber om at følgende bestemmelse tas inn i reguleringsplanen: 
 Ethvert tiltak som omfatter utfylling av løsmasser i sjø, må før oppstart avklares med 

Fylkesmannen i forhold til forurensningsloven. 
 

• Forurenset grunn 
I forurensningsforskriften av 1. juni 2004 fremgår det at tiltakshaver skal vurdere om det er 
forurenset grunn i områder som det planlegges å gjennomføre bygge- og gravearbeid.  
Dersom det er mistanke om forurenset grunn i området utløser dette kravet om at tiltakshaver 
skal sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og 
betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Som en sikkerhet for at forurensningslovens 
krav blir ivaretatt i havneområdene, ber vi om at følgende bestemmelse tas inn som et 
rekkefølgekrav i reguleringsplanen: 

 
Før det startes bygge- eller gravearbeider på området skal det utføres nødvendige 
undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i 
grunnen jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1. juni 
2004, kap 2 "Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider”. 

 



• Støy 
I Stortingsmelding nr 26 "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 2006 — 
2007" påpekes det at "Støy bidrar til mistrivsel og svekket helsetilstand. Støy forstyrrer blant 
annet nattesøvn, og hindrer kommunikasjon, konsentrasjon og læring. Det er påvist at støy kan 
gi kortvarige fysiologiske forandringer som er typiske for psykisk stress. Stress kan være en 
medvirkende årsak til forskjellige helseplager, for eksempel muskelspenninger og 
muskelsmerter, som er svært vanlige årsaker til sykmelding og uførhet. Det foreligger også en 
rekke undersøkelser som viser økt risiko for forhøyet blodtrykk og utvikling av hjertesykdom." 
Nasjonalt strategisk mål er at støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til 
menneskenes helse og trivsel ivaretas.  
 
Det ligger boliger og fritidshytter innenfor eller like ved flere av planområdene. Fylkesmannen 
forutsetter at støy vurderes/utredes i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer T-
1442. Fylkesmannen ber kommunen stille krav i bestemmelsene som sikre at støy fra havnene 
ikke overskrider anbefalte grenseverdier for støyømfintlig bebyggelse. 
 
• Massetak ved Auskarnes 
Fylkesmannen forutsetter at et eventuelt masseuttak ved Auskarnes skjer etter godkjent plan. 
 
• Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 
Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhetsperspektivet blir ivaretatt i 
plansaker. For ikke å bygge inn en større sårbarhet i lokalsamfunnet er en systematisk risiko og 
sårbarhetsanalyse viktig i forbindelse med lokalisering, utforming av infrastruktur og ved 
utrustning av samfunnsviktige funksjoner, jfr. Pbl § 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap." Område 
med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. 
 
Framtidige klimaendringer som havnivåstigning, flere stormer, mer nedbør, økt fare for flom 
og skred (snøskred og lignende) er hendelser som sannsynligvis vil komme. Dette er også 
svært viktige faktorer i en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i hht. 
lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. Offentlige beslutninger skal bygges på vitenskaplig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, utbredelse av naturtyper og økologisk tilstand, samt 
effekten av påvirkninger. Påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastningen som økosystemet er utsatt for, eller vil bli utsatt for. Dersom det mangler 
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et vedtak kan ha på naturmangfoldet, eller dersom 
det foreligger risiko for alvorlige eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ”føre-var-
prinsippet” legges til grunn, jf. § 9 i loven.  

 
  
Vurdering og hensyntaken 
Fylkesmannen forutsetter at konsekvenser for friluftslivet utredes.  Det ligger flere boliger og 
fritidsboliger innenfor eller like utenfor planområdene. Fylkesmannen ber om å vurdere om støy 
bør konsekvensutredes. Administrasjonen tilrår at støy blir vurdert i utredningsarbeidet og at 
vanlige utredningsmetoder blir brukt. 
 
Krav til utforming, herunder universell utforming og estetikk tas inn i konsekvensutredningen 
og utredes for alle planområder. Konsekvenser av utfylling i sjø mht. forurensing skal også 



konsekvensutredes. I tillegg til obligatorisk risiko- og sårbarhetsanalyse og konsekvenser for 
naturmangfold og vernet vassdrag i Austertana planområde.  
 
 
Miljøverndepartementet 19. august 2011 (dok 30 den 19.08.2011) 

 
Havneområdet i Austertana berører brakkvannsdeltaet som ligger ved Julelvas utløp i et større 
område innerst i Tanafjorden. Dette er et aktivt marint delta som er kategorisert som en truet 
naturtype i Norsk rødliste for naturtyper 2011. Naturtypen er verdisatt med verdi A svært 
viktig verdi, i Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase. Denne naturtypen er kategorisert 
som truet både på grunn av den sterke forringelsen av tilstanden til naturtypen, og på grunn av 
sterk reduksjon av areal på nasjonalt nivå, begge deler i hovedsak på grunn av nedbygging, 
vannkraftutbygging, forbygninger og grustekt. Departementet anser det derfor som svært 
viktig å ivareta dette aktive marine deltaet. 
 
I tillegg har Julelva en tynn bestand av sjørøye. Arten sjørøye er kategorisert som livskraftig i 
Norsk rødliste for arter 2010. Men det er usikkerhet til statusen for sjørøyebestanden i Julelva. 
Arten klarer imidlertid ikke å gyte i Julelva hvert år, og departementet ser det som ønskelig å 
øke reproduksjonen og styrke bestanden. En ytterligere påvirkning på sjørøyas økologiske 
funksjonsområde kan være svært uheldig for bestanden. Julelva er også vernet i verneplan III 
for vassdrag, og omfattes derfor av bestemmelsene i rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag. På denne bakgrunn ber vi kommunen vurdere om det er hensiktsmessig at området i 
Austertana skal omfattes av det videre planarbeidet. Dersom kommunen på bakgrunn av 
ovennevnte likevel ønsker å gå videre med planarbeidet for dette havneområdet, må 
konsekvensutredningen gi en grundig vurdering av mulige virkninger for den truede 
naturtypen aktivt marint delta, for sjørøyebestanden i Julelva og for Julelva som vernet 
vassdrag. Det må også vurderes hvordan avbøtende tiltak kan bidra til å redusere eventuelle 
virkninger for disse miljøverdiene. 
 
Miljøverndepartementet ber om at planprogrammet sikrer at det utarbeides 
konsekvensutredninger som gir et tilfredsstillende grunnlag for å vurdere bestemmelsene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12 (jfr naturmangfoldloven § 7). Dette innebærer blant annet at 
det må utredes hvilke virkninger tiltakene kan få for arter og naturtyper. Påvirkningen på 
truede arter og naturtyper skal vurderes ut fra den samlede belastningen de er eller vil bli utsatt 
for av påvirkninger også fra andre eksisterende og fremtidige tiltak. Dette gjelder for lokale 
bestander og forekomster i tillegg til artene og naturtypene på landsbasis. Der hvor 
eksisterende kunnskap er mangelfull må det gjennomføres feltundersøkelser. 
 
Det vises også til ”føre-var-prinsippet” i naturmangfoldloven § 9 om at det skal tas sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet når det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap.  
 
Miljøverndepartementet viser til bestemmelsen om forbud mot bygging og andre tiltak i 100-
metersbeltet langs sjøen (jfr pbl). I 100-metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Miljøverndepartementet viser 
videre til planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen som ble 
vedtatt i 2011. Departementet forutsetter på bakgrunn av ovennevnte at planforslaget 
utarbeides i tråd med nasjonale mål for arealutvikling i strandsonen, og at planprogrammet 
sikrer at det gjøres en grundig vurdering av tiltakenes virkning for natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i strandsonen. 
 
MD slutter seg til Fylkesmannen uttalelser om at støy bør utredes og at bruk av håndbok 18 og 
25 bør brukes i arbeidet i utredningen av friluftsliv. MD ber om at kommunen selv gjør en 



grundig vurdering av planprogrammet sett i lys av konsekvensutredningsforskriftens relevante 
rammer og krav. Det forutsettes at kommunen justerer planprogrammet i lys av forskriftens 
bestemmelser der dette er nødvendig. 
 

Vurdering og hensyntaken 
Uttalelsene fra MD er tatt hensyn til i sin helhet i planprogrammet. 
 
 
Kystverket Troms og Finnmark (dok 14 den 4.1.2011) 
 

Forslag til nødhavner 
Som ledd i Kystverkets revisjon av beredskapsplan for nødhavnprosedyrer i Troms og 
Finnmark gjøres det oppmerksom på at det i planområdet foreligger foreslåtte nødhavner som 
er til behandling og endelig godkjenning hos Kystverkets beredskapsavdeling: 

- Vestertana 
- Smalfjord 
- Leirpollen 

 
Nødhavnene skal ikke båndlegges i arealplaner eller reguleringsplaner, men kan kartfestes som 
informasjon. 
 
Plan- og bygningslov/havne- og farvannsloven 
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter 
havne- og farvannslovens bestemmelser. 
 
Farleder 
Inn til Leirpollen går det en hovedled og inn til Torhopen og Smalfjord går det bileder. Det er 
viktig at det legges opp til at all fremtidig arealdisponering tar høyde for at hoved- og bileder 
forbeholdes sjøverts ferdsel. Transport og ferdsel til sjøs må ikke hindres av for eksempel 
plassering av fortøyninger, lektere, prammer, oppdrettsanlegg m.m. Kystverket har ansvaret 
for farledene på sjø og installasjonene som knyttes til disse. 
 
Fyrlykter 
Kystverket har flere fyrlykter i planområdet. I forbindelse med utbyggingsplaner må det ikke 
føres opp bygg og lignende som kan komme til å skjerme for lyset fra lyktene. Videre må det 
ikke etableres noen bygg, installasjoner, oppdrettsanlegg, fortøyninger m.m. innenfor hvit 
lyktesektor. 

 
Vurderinger og hensyntaken 
Hensyn til farleder og adkomst til sjøen har betydning for lokalisering av eks. bølgedempere og 
fortøyningsplasser. I planprogrammets høringsutkast er det ikke avsatt arealer til fortøyninger 
for å hindre konflikter med hoved- og bileder eller flytebrygger. Det er hensiktsmessig å ta dette 
inn i reguleringsplanene.  
 
 
 



Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark (dok 22 den 14.1.2011) 
Reindriftsagronomen poengterer at reindriften er svært sårbar for inngrep, tiltak eller ferdsel, 
og all aktivitet i beiteområder vil kunne komme i konflikt med reindriftsinteressene i området. 
For reindriften er det uklart hvilke endringer i bruken som kan være aktuell i de forskjellige 
områdene, men det er uansett påkrevet at konsekvensene for reindriften ved en endret bruk blir 
tilfredsstillende utredet og tatt hensyn til.  
 
Reindriftsagronomen i Øst-Finnmark har ingen merknader på nåværende tidspunkt til forslag 
til Planprogram med reguleringsplan for havneområdene i Tana kommune. 
 

 
Statens vegvesen (dok 5 den 2.12.2010) 

På nåværende tidspunkt ingen merknader til planarbeidet. 
 
 
Varanger Kraft (dok 6 den 8.12.2010) 

Eventuell ombygging av deler av nettet som følge av nye etableringer må bekostes av 
tiltakshaver. Kart over anlegg i reguleringsområdene er oversendt. 

 
 
Finnmarkseiendommen (dok 7 den 10.12.2010) 

Ingen foreløpige merknader til planarbeidet. Interessene som grunneier er i hovedsak av 
økonomisk karakter. FeFo ønsker å være involvert i det videre planarbeidet. 

 
 
Sjøfartsdirektoratet (dok 9 den 03.1.2011) 

Sjøfartsdirektoratet ser ikke at planprogrammet berører problemstillinger innenfor deres fagfelt 
og har ingen kommentarer. 
 

 
 
Uttalelser til planprogrammet fra berørte grunneiere 
 
Astrid Børresen og Anne Gerd Eriksen (dok 15 den 14.1.2011) 

Som grunneiere i Torhop er de interessert i det som planlegges i området.  De stiller seg 
positivt til planen og ønsker å bli løpende orientert om videre utvikling i området. 

 
Sverre Pedersen (dok 16 den 12.1.2011) 

Ønsker utvidelse av planområdet i Smalfjord i henhold til innsendt kartskisse. Arealene er i 
følge Pedersen egnet som lager etc. for fiskeriformål. 

 
Vurderinger og hensyntaken 
Innspillene tas hensyn til for Smalfjord planområde.  
 
Sissel Wilsgård m/flere (dok 17 den 15.1.2011) 

De minner at varslet omregulering av eiendom i Austertana til "sjørelatert" virksomhet er 
privat grunn med eiendomsgrense til sjøen og til Cammajohka. Friarealet på sørsiden av 
eiendommen ble i sin tid avsatt av Sissel Wilsgårds bestefar/oldefar som allmenning for å gi 
sambygdinger tilgang til fjæra og sjøen. Eiendommen har gjennom generasjoner vært benyttet 
til landbruk. På eiendommen ble det også bygget båter. 
 



Området som eiendommen er del av er avsatt til landbruk, natur og fritidsformål (LNF). På 
syttitallet ble det søkt om tillatelse til å få bygge hytte på eiendommen. Søknaden ble avslått av 
jordskiftekontoret i Finnmark begrunnet med at eiendommen var regulert til landbruksformål. 
 
I høringsnotatet vises det til at eiendommen ligger ved utløpet av det "oppmudrede" 
elveutløpet av Cammajohka. De gjør oppmerksom på at de som grunneiere ikke har vært 
varslet eller fått uttalelse seg til utført mudring og bygging av molo i området. I forbindelse 
med dette arbeidet ble elven, elveleiet og elvedeltaet rensket for stein. Det gjør at elva graver 
seg lenger og lenger ned. Steinene ble benyttet som fylling i moloen. Moloen var ikke omsøkt 
eller godkjent bygget av bl.a. Havnedirektøren i Finnmark eller Kystverket.  

 
Vurderinger og hensyntaken. 
Det foreligger ikke noe avtale om regulering av deler av eiendommen til naust/sjøbod, slik at det 
er en mulighet for grunneierne kan motsette seg dette. I tillegg kan landbruksmyndighetene 
komme innsigelse på omdisponering til dette formål. Sametinget har funnet fredete kulturminner 
på eiendommen slik at bruk av området til fritidsbebyggelse er problematisk. Administrasjonen 
tilrår å følge Sametingets forslag om at området får status som LNFR-området med underformål 
vern av kulturminner.  
 
 
Tana Fisk og Fritid AS og Åge Børresen (dok 19 og 20 den 12.1.2011) 

Ønsker utvidelse av reguleringsområdet i Torhop for å gi bedre muligheter for oppføring av 
båtnaust/sjøboder. 

 
Vurderinger og hensyntaken 
Det tas hensyn til disse innspillene og utvidelse av reguleringsområdet i nordøst utredes 
nærmere mht. frigivelse av kulturminner. Administrasjonen tilrår at området i sør blir mindre 
enn det grunneierne ønsker mht. kulturminner i sørområdet. 

 
 
Ruth Mathilde Bjørhovde (dok 21 den 18.1.2011) 

Peker på viktigheten av etablering av toalettanlegg i Torhop. En naturlig lokalisering av dette 
vil være i tilknytning til kaianlegget.  

 
Vurderinger og hensyntaken 
Tas med som innspill til tiltak i reguleringsplanarbeidet. 
 
 
Terje Borch (dok 26 den 11.05.2011) 

I sin høringsuttalelse orienterer Borch om hans planer og ønsker i Smalfjord. Han planlegger 
flytebrygge og å omgjøre varmebu/egnebu til utleie for fiskere og utvide boligene med tanke 
på utleie.  

 
 
Bodil og Svein Miethien (dok 27 den 10.5.2011) 

De ønsker å restaurere eksisterende kai/forlenge den med ca 5-6 meter i lengden og 4-5 meter i 
bredden, slik at den tilpasses kai på naboeiendom. Ut fra kaia vil det gå en landgang ned på en 
liten flytebrygge. De planlegger også å restaurere/utbygge eksisterende fritidsbolig, herunder 
heve takhøyden. I fremtiden ser de på utleie av fritidsboligen og tilbud til havfiske o.l. i 
turistøyemed som en mulighet. 
 



Dag Borch (dok 28 den 6.5.2011) 
Han ønsker å sette opp en kombinert hytte, garasje og båtnaust på eiendommen. I tillegg vil 
han reetablerer den gamle kaia som tilhørte eiendommen. Ut fra kaia vil det gå en landgang 
ned på en liten flytebrygge. På kaia vil det bli satt opp flere mindre bygg for utleie til fiskere. 
Det er bygninger som gir muligheter til å varme seg og spisemuligheter. Det er også behov for 
bad/badstu på kaia samt kran, og benker for sløying og håndtering av fangst. Borch undersøker 
muligheter for å drive et mindre reiselivsanlegg. 
 
Borch mener at reguleringsplanen må ha som formål å legge til rette for bevaring og fornying 
av eksisterende bygningsmasse i planområdet. Det er viktig å ivareta grunneiernes behov i 
reguleringsplanen. For å ivareta grunneiernes interesser, må det åpnes opp for følgende 
aktiviteter i planområdet: båtnaust, båtstøer, kaier, flytebrygger, landganger, varmestuer, 
sanitære anlegg, bålplasser, båtutsett og –opptrekk samt andre vanlige aktiviteter i dag og i 
minst 50 år framover. Borch viser også til regjeringens pressemelding om differensiert 
forvaltning av strandsonen.  
 

Vurderinger og hensyntaken 
De ønsker å reparere/utvide kai og sette ut flytebrygge, bygge egnebu/varmestue og 
fritidsboliger for utleie til fiskere. Dette er langt på vei i tråd med virksomheten som har vært 
der og som er i området og administrasjonen har ikke noen merknader til dette og tar dette inn 
som innspill i videre planlegging. 
 
 
Andre interessegrupper: 
 
Tana og omegn sjølaksefiskeforening (TOS) (dok 10 den 4.1.2011) 

Foreningen ser det som positivt at det blir anlagt båtplasser i kommunen. Som kulturforening 
ønsker de at det tas hensyn til kulturminner langs fjordene. Videre påpekes det at adkomsten til 
steinkaia og fortøyningsplassene utenfor kaia i Smalfjord ikke må stenges for de som har 
båtene sine der. Noe de mener har skjedd på grunn av anlagt bølgedemper i Smalfjord. De 
ønsker også at steinkaia må repareres og adkomsten til sjøen må ikke stenges.  
 

Vurderinger og hensyntaken 
I planforslaget planlegges det en ny bølgedemper mot nord og ut fra nevnte steinkai. Det bør 
være mulig å flytte bølgedemperen lengre nord for å unngå konflikt med kaia som eventuell 
fredet kulturminne og tilgang til denne. Administrasjonen mener at reparasjon av steinkaia ikke 
kan være en del av reguleringsplanarbeidet, men tas som en egen sak. I utkast til reguleringsplan 
så foreslås det å flytte nevnte bølgedemper lengre ut fra land og mot vest. Det vil bedre 
adkomsten til flytebrygga og de nevnte fortøyningene.  
 
 
Reguleringsplan for havneområde i Austertana 
 
I forhold til de andre tre planområdene så er planområdet i Austertana mer komplisert ut fra 
forhold som: 
- Julelva som vernet vassdrag etter verneplan III 
- Sjørøya som truet art (Norsk rødliste 2010) 
- Området er truet aktivt marint delta etter Norsk rødliste for naturtyper 2011. 
- Flomutsatt 
- Automatisk fredede kulturminner i store deler av området 
- Industri/næringsvirksomhet i området, støyproblematikk 
 



En mulighet er å se på alternative lokaliteter i området som kan få mindre negative 
konsekvenser for naturmangfold, vassdrag og truet naturtype. På grunn av forhold som nevnt, 
vil det påregnes en del konsekvensutredninger likevel for sjørøyebestanden og Julelva – alt 
avhengig av stedsvalg. Alternativ plassering må også vurderes mht. kulturminner. 
Administrasjonen har i planprogrammet lagt opp til at opprinnelig planområde og ønsket tiltak 
blir gjennomfør, med unntak av formål fritidsbebyggelse i planområdet.  



 

Deanu gielda - Tana kommune  
Utviklingsavdelingen 
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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Plannavn REGULERING AV HAVNER I TANA KOMMUNE  
Arkivsak ID 2010/1850 
Formål/Hensikt 
 

Regulering av formål i havneområdene til sjørelatert virksomhet. 

Planavgrensning 
 

Havneområdene i henholdsvis Šuoššjohka, Torhop, Smalfjord og 
Austertana 

Sammendrag  
 

Foreliggende planprogram omfatter fire områder som ønskes regulert til 
sjørelaterte formål. Planprogrammet presenterer aktuelle tiltak i de 
forskjellige planområdene, tiltakenes mulige virkning på miljø- og 
samfunn, utredningsbehov og medvirkning i planprosessen. 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram:  Mai 2012 
Utarbeidelse av planforslag:   Juni – desember 2012 
Høring av planforslag:            Januar  – februar 2013 
Egengodkjenning av plan:      April 2013 

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

Planlegger Frans Eriksen, tlf. 464 00 271 
 
 
 
Forord 
 
Regulering av havneområdene i Tana skjer etter ønske fra politisk nivå i kommunen. 
Havneutvalget har i samarbeid med administrasjonen arbeidet med ulike problemstillinger, 
herunder økt bruk av fartøy 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 i havneområdene. 
 
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 ble sent på høring 2. desember 2010 med høringsfrist 15. januar 
2011. Det har vært gitt høringsuttalelser etter denne fristen, sist 19. august 2011 fra 
Miljøverndepartementet. I tillegg har kulturminnemyndighetene befart områdene og siste 
befaringsrapport forelå 18.11.2011. Høringsuttalelser er delvis tatt inn i kapittel 3 under de 
aktuelle stedene eller temaene. Øvrige planfaglige høringsuttalelser er tatt hensyn til i kapittel 
omkring utredningsmetodikk. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Situasjon og utviklingstrekk 
Befolkingsutviklingen har gått jevnt nedover de siste 10-15 år. Generelt er det de mest 
fjerntliggende bygdene i forhold til kommunesenteret som mister mesteparten av 
befolkningen. Det er få næringsaktiviteter igjen utenom primærnæringene ute på bygdene i 
forhold til 15 år siden. 
 
Tanafjorden har vært kjent som en ressursrik fjord. Fjordfiske er en viktig del av den lokale 
kulturen. Tana kommune har hatt en satsing på fjordfiske i lengre tid både i egen regi og 
gjennom prosjekter. De senere års kvotetildelinger og tilgang på fisk har gitt fjordfiske langt 
bedre forhold enn tidligere. Fiskerinæringene i Tana er i vekst. I lang tid fremover vil 
næringen være viktig i forhold til bosetting og virke i Tanafjorden. 
 
Brann satte en stopper for fiskemottaket i Torhop. Mottaket er ikke bygd opp igjen. Anlegget i 
Torhop fungerte også som serviceanlegg. Mangel på serviceanlegg har vært prekær. Det 
planlegges nå et serviceanlegg i Torhop. Anlegget i Sjursjok har blitt brukt til mottak av fisk.  
 
Interessen omkring fritidsaktiviteter, herunder fritidsbåter og fritidsboliger er økende. Det 
legges ut nye områder for fritidsboliger og det er etablert flytebryggeanlegg i Vestertana, 
Torhop og Smalfjord. Denne typen infrastruktur bidrar også til økt interesse omkring disse 
aktivitetene. Det forventes at etterspørselen etter tomter og boliger til fritidsformål vil øke 
sammen med økt aktivitet knyttet til sjø.  
 

1.2 Formål med planarbeidet 
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. Tana kommune 
ønsker å legge forholdene til rette for nærings- og fritidsaktivitet i Tanafjorden.  
 
Formålet med planarbeidet er å få til en god arealutnyttelse i planområdet som ivaretar 
interesser knyttet til næringsaktivitet og fritidsaktivitet på en slik måte at det også ivaretar 
hensyn til miljø, klima og sikkerhet. Det innebærer å: 

1. Tilrettelegge for fiskeriformål og andre næringsrelaterte formål i planområdene 
2. Få til økt næringsaktivitet i planområdene 
3. Gi fiskerne en tidsmessig havn og tilrettelegge for servicefunksjoner for fiskere 
4. Tilrettelegge for fritidsformål knyttet til havneområdene.  
5. Ha god tilgjengelighet og muligheter for servicefunksjoner til fritidsformål 
6. Ta vare på natur, kulturminner og miljø i områdene 

 

1.3 Aktuelle tiltak i planområdene: 
 
Šuoššjohka 

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

Torhop 
 Bølgedemper med en liten molo, ny flytebrygge med plass til 20 båter, naust/sjøboder, 

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

båtopplag på land og etablering av p-plasser. 
 

Austertana 
 Flytebrygge med plass til 20 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land og 

etablering av p-plasser. 
 

Masseuttak - 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. 

 
 

2. OVERORDNEDE RAMMER FOR PLANLEGGINGEN 

2.1 Nasjonale bestemmelser og føringer: 

2.1.1 Lov og forskrifter 
Plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 12 gir rammene for saksbehandlingen og innholdet i 
reguleringsplaner. 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. I forskriften framgår det også hvilke tiltak som skal 
behandles etter forskriften (§ 2) og hvilke tiltak som skal vurderes etter forskriften (§ 3).  
 
Andre lovverk, forskrifter og bestemmelser 

 Naturmangfoldloven 
 Kulturminneloven 
 Friluftsloven 
 Finnmarksloven 
 Havne- og farvannsloven 
 Rikspolitiske retningsliner (RPR) for vernet vassdrag 
 Planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 
 Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv.  
 
 
Aktuelle nasjonale forventninger til planlegging (jfr. plan- og bygningslovens § 6-1) 
 
Klima og energi 
- Prioritering av tiltak som har positive eller akseptable konsekvenser for naturmangfold. 
- Kartlegging av områder som er sårbare for klimaendringer og gjennomfører risiko- og 

sårbarhetsanalyser som vurderer konsekvensene av klimaendringer. Det vises stor aktsomhet med å 
planlegge for utbygging i fareområder eller områder utsatt for klimaendringer. 

 
Samferdsel og infrastruktur 
- Samordning av areal- og transportplanlegging for å redusere behov for transport og styrke 

grunnlaget for miljøvennlig transportformer. 
- Unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, kulturlandskap og dyrka mark og inngrep 

i viktige kulturminner og kulturmiljø.  
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- Det tas hensyn til klimaendringer og reduksjon av klimagassutslipp og luftforurensning ved 
planlegging av ny infrastruktur. 

- Det tas hensyn til næringslivets transporter. Lokalisere virksomheter som skaper tungtransport til 
områder med god tilgjengelighet til vegnett, jernbane og havner. 

- Bidra til utvikling av godsterminaler og havner som effektive logistikknutepunkter. Ta hensyn til 
farled for skipstrafikk. 

 
Verdiskaping og næringsutvikling 
- Å ta hensyn til næringslivets behov for beliggenhet og egnede arealer og samtidig avklare bruk i 

forhold til andre bruks- og verneinteresser. 
- Legge til rette for å opprettholde og videreutvikle fiskeri- og havbruksnæringen innenfor en 

miljømessig bærekraftig ramme. At bruk av kystsonen ses i regionalt perspektiv. 
 
Natur, kultur og landskap 
- Naturmangfoldsloven legges tilgrunn for forhold som berører naturmangfold. 
- Kommunene vurderer bruken av arealer i strandsonen i et helhetlig og langsiktig perspektiv. At 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen blir lagt til grunn 
for planleggingen. 

- Allmenne interesser ivaretas langs vassdrag og at kommunene vurderer byggeforbud i en sone på 
inntil 100 meter langs vassdrag i kommuneplanen.  

- Legge til rette for friluftsliv ved å ta vare på og videreutvikle grøntstruktur. 
- At kommunene registrerer og verdisetter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og 

innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven.  
- Tilrettelegge for mer miljøbasert utbygging av fritidshus med vektlegging av landskap, 

naturmangfold, ressursbruk, energibehov og estetikk. 
- Medvirker gjennom planlegging til å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 

samfunnsliv. 
 
 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 
- Gjennom planlegging bidra positivt til folkehelse og redusere forhold som kan ha negative 

helsevirkninger. 
- Tilrettelegge for fysisk aktivitet for hele befolkningen. Ivareta friluftslivets arealbehov. 
- Tar hensyn til barn og unges oppvekstmiljø i planleggingen og sørger for involvering i 

planprosessene. 
- Fremme helse, livskvalitet og oppvekstmiljø for den samiske befolkningen og vektlegge særskilt 

hensynet til samiske barn. 
- Bidrar til universell utforming av omgivelser og bygninger.  
- Forebygge nye, fjerne eller redusere miljø- og helseulemper som støy, radon, forurensing og 

lignende ved ny boligbebyggelse, institusjoner, næringsvirksomhet og infrastruktur.  
 

2.2 Regionale planer og føringer: 
Fylkesplan for Finnmark 2006-2009: 
 

Retningslinjer for naturvern: 
Vi forventer at strandområdene langs sjøer, elver og vann sikres mot inngrep. Dette er aktuelt når 
strandområdene er viktige i rekreasjonssammenheng eller har verdier knyttet til biologisk 
mangfold.  

 
Fylkesplanen: Regional Samferdselsplan for Finnmark 2010-2013 (kap. 7 om fiskerihavner).  
 

Fiskerihavner: Prioritere fiskerihavnetiltak ut fra kriterier som kost/nytte betraktninger, 
marin verdiskaping og bidrag til levende kystsamfunn (s. 21). 
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2.3 Kommunale planer og føringer: 
Grunnlaget for oppstart av reguleringsarbeid for havneområder i Tana er forankret i 
kommunestyrets vedtak i sak 8/2010 og i kommuneplanens handlingsdel 2012-2015. 
 
I dag finnes det kun reguleringsplan for Torhop. De øvrige områdene er kun omfattet av 
kommuneplanens arealdel der de er lagt ut til følgende formål: 
 
Šuoššjohka: Landområdene – LNF(R)-formål. 
  Sjøområdene – akvakulturformål. 
 
Smalfjord: Landområdene – LNF(R)-formål. 
  Sjøområdene – flerbruksformål i vann. 
 
Austertana: Landområdene – LNF(R) og spredt ervervsformål. 
  Sjøområdene – flerbruksformål i vann. 
 

2.3.1 Arealbruk/Kommuneplanens arealdel 2002-2013 
Hovedmålet 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 klimaendringer herunder økt fare for flom, mer nedbør, ras el. i all arealbruk. 

 
Boligbygging og fritidsbebyggelse 

Kommunen skal ha en lempelig dispensasjonspraksis når det gjelder boligbygging i LNF 
områder utenfor sentrumsområdet. Dette innebærer at kommunen, i enkeltsaker der ingen 
viktige allmenne interesser blir skadelidende og ingen av høringsinstansene har avgitt 
negativ uttalelse, som regel vil gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven. 

 
Tana kommune vil ha en offensiv og bevisst holdning til fritidsbebyggelse. Tillatelse til 
fritidsbebyggelse i LNF-områder vil likevel kun skje i det omfang som fremgår av områder 
merket ”Hy” i kommuneplanens arealdel og i henhold til arealplanbestemmelsens § 4.  

Retningslinjer (strategier): 

 Primærnæringene er viktig for Tana. Disse næringene skal sikres nødvendig arealer for 
videreutvikling. I konfliktforhold skal primærnæringsinteresser prioriteres foran andre 
interesser som fritid, bolig, hytte, annen næringsvirksomhet osv 

 I områdene som legges ut til fritidsbebyggelse skal det legges vekt på skjerming og 
terrengtilpassing.  

 Hyttebygging i strandsonen følger den praksis kommunen har etablert i de senere år slik 
at 100-metersoner ikke blir en tvangstrøye for utvikling i kommunen. 

 Tana kommune vil åpne for en fornuftig fritidsbebyggelse i hele kommunen i samråd 
med bygdelagene.  

 
Natur og friluftsliv 

Viktige naturområder i kommunen skal ha enkel tilgjengelighet for kommunens 
befolkning.  
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2.3.2 Kommuneplanens handlingsdel 
Strategier/retningslinjer (fjordfiske): 
 Sikre ressursgrunnlaget for fiskerne og arbeide for mer lokal forvaltning av ressursene i 

Tanafjorden.   
 Sikre driftsrettigheter for utøvere av fjordfiske, bidra til fornying av flåte og at ungdom 

finner det mere attraktivt å delta i fiske.    
 Forbedre servicefunksjoner, herunder sikre mottaksanlegg i fiskernes nærområde.  
 Tilrettelegge for høsting/foring av utradisjonelle marine ressurser som supplement til 

tradisjonell fjordfiske  
 

2.3.3 Reguleringsplan Torhop (plan ID 1998001 av 25.6.1998) 
Området i reguleringsplanen samsvarer stort sett med nytt planområde. Hovedendringene som 
ønskes er å redusere regulert friluftsområde og spesialområde bevaring og bruke det til 
naust/sjøbod formål og båtopplag/istandsetting av båter. I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge 
for flere flytebrygger gjennom å utvide det regulerte område for fritidsbåter.  

 

3. AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER OG 
KONSEKVENSUTREDNING  

3.1 Antatt vesentlige virkninger for samfunn, natur og miljø 
Dagens arealbruk i de aktuelle planområdene er i all hovedsak sjørelatert. Det gjelder både 
nærings- og fritidsbruk. I alle områdene er det kaianlegg som er i bruk, men ingen av havnene 
har status som stamnetthavner. I Šuoššjohka er det fiskemottak. I Torhop har det vært 
fiskemottak. Havna i Smalfjord betjener i dag både persontransport og godstrafikk. I 
Austertana benyttes også kaianlegget til noe godstrafikk. 
 
Planer og tiltak som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensutredes 
(pbl § 4-2) etter KU-forskriften av 2009. Dersom en reguleringsplan legger til rette for senere 
vedtak om utbygging av tiltak eller inneholder tiltak som nevnt i KU-forskriftens vedlegg II, 
eller innebærer endringer i forhold til kommuneplan så skal planen eller tiltakene vurderes 
konsekvensutredet (KU-forskriften § 3). 
 
Kommunen har vurdert at selv om de planlagte tiltakene er små hver for seg, så er de samlet 
såpass betydelig at tiltakene kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn (KU-
forskriftens § 4).  
 
Fylkesmannen i Finnmark og Miljøverndepartementet har i sin høringsuttalelse til forslag til 
planprogram uttalt at norske elvedelta er en truet og sårbar naturtype og av svært verdifull 
verdi. Denne naturtypen er truet som følge av bla. nedbygging. Departementet mener at det er 
svært viktig å ivareta det aktive marine deltaet i Austertana. Miljøverndepartementer skriver 
også at det også er usikkerhet knyttet til sjørøyebestanden i Julelva og at Julelva er vernet i 
verneplan III for vassdrag. Dersom kommunen går videre med dette området, så må 
konsekvensutredningen gi en grundig vurdering av mulige virkninger for den truede 
naturtypen aktivt marin delta, for sjørøyebestanden i Julelva og for Julelva som vernet 
vassdrag. 
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3.1.1 Kunnskapsgrunnlaget i konsekvensutredning 
Konsekvensutredningene skal si noe om vesentlige virkninger av planene og tiltak for miljø 
og samfunn. Konsekvensutredningen utredes på grunnlag av eksisterende skriftlig materiale, 
databaser, befaringer og opplysninger fra høringsinstanser og lokal erfaringsbasert kunnskap. 
For konsekvenser som gjelder naturmangfoldet gjelder naturmangfoldslovens § 8:  
 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå 
i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 
KU- skal ta utgangspunkt i eksisterende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der 
hvor ikke slik kunnskap foreligger om viktig forhold, skal det i nødvendig grad innhentes ny 
kunnskap (KU-forskriftens § 9). Foreligger det ikke tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger tiltak kan ha på naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på 
naturmangfoldet (føre-var-prinsippet) jfr. Naturmangfoldlovens § 9. 

 

3.2 Šuoššjohka 

3.2.1 Beskrivelse av området 
Området ligger innerst i en bukt ved utløpet av Šuoššjohka. Arealene som grenser mot bekken 
er relativt flate og gir lett tilgang til sjøen. I dette området ligger det en fritidsbolig. Helt inne i 
bottenviken renner det en liten bekk. Utover på vestsiden er det mer bratt og små flater 
mellom fjell og sjø. Det gir mer begrensede landarealer som lar seg utnytte i denne 
sammenheng. Det går en kommunal vei ned til fiskemottaket og en sti som fortsetter utover til 
et inaktivt skiferuttak nord i planområdet. I området er det fortøyninger og ei mindre 
flytebrygge. Området er forholdsvis bra skjermet mot sør og vest, men det er hensiktsmessig 
med bølgedemper mot nord. Det er fjell på vestsiden og sørsiden av planområdet. Det gjør at 
området er relativt skyggefullt om sommeren og ikke blant det mest attraktive å etablere 
fritidsboliger i.  
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Figur 1: Forslag til reguleringsområde og formål 
 

3.2.2 Aktuelle tiltak i planområdet:  
Bølgedemper, flytebrygger med plass til 40 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land 
og etablering av p-plasser. 
 

3.2.3 Høringsuttalelser 
Kystverket uttaler at Vestertana er foreslått som nødhavn. Nødhavn må ikke båndlegges i 
reguleringsplan. Nødhavn kan kartfestes som informasjon. Transport til sjøs må ikke hindres 
og forbeholdes sjøverts ferdsel for eksempel av fortøyninger, bølgedempere osv.  
Dette har betydning for lokalisering av eks. bølgedempere og fortøyningsplasser. I 
planprogrammets høringsutkast er det ikke avsatt arealer til fortøyninger for å hindre 
konflikter med hoved- og bileder eller flytebrygger. Det er hensiktsmessig å ta dette inn i 
reguleringsplanene 
 
Sametinget foreslår at opprinnelig planlagt område for naust/sjøboder ved utløpet av 
Šuoššjohka tas ut av planen eller finner ny plassering da Sametinget etter befaring har 
identifisert 19 strukturer der 14 er sikre gammetufter som regnes som automatisk fredete 
samiske kulturminner etter kulturminneloven. Sametinget foreslår også å utvide planområdet 
sørover og avsette området for vern av kulturminner i reguleringsplanen. 
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Figur 2: Sametingets registrerte kulturminner og forslag til endringer (2010/1850-31 av 18.11.2011) 
 
På østsiden av Šuoššjohka ligger kulturminnelokaliteten ID 46906 som opprinnelig var 
registrert med 13 gammetufter, hvorav fire tufter står igjen. Ni er gått tapt. Sannsynlig på 
grunn av utbygging. Sametinget påpeker derfor at en betydelig del av kulturmiljøet ved 
Šuoššjohka allerede er gått tapt. Sametinget vil heller ikke frigi gjenværende kulturminner og 
kulturmiljø som fremdeles fremstår som ganske inntakt. Sametinget er villig til å diskutere 
alternativ plassering av naust/sjøbod som ikke berører kulturminner. 
 

3.2.4 Aktuelle problemstillinger for Šuoššjohka 
I Šuoššjohka er det fredede kulturminner innenfor planlagt område for naust/sjøboder. Det 
innebærer at store deler av dette området ikke bør brukes til det formålet og at det bør finnes 
et annet område til naust/sjøboder. Områder for naust/sjøboder kan flyttes til andre områder 
innenfor dette planområdet.  
 
Dersom det er ønskelig med plassering av sjøboder utenfor området i høringsutkastet, for 
eksempel på østsiden av elva Šuoššjohka og mot Cigganjárga, så må en på nytt vurdere 
området mht. kulturminner. Områdene øst for Šuoššjohka vurderes som mindre aktuelle på 
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grunn av økt avstand til flytebrygge og kaianlegg samt vil være mer værutsatt mht. nordlig 
vær.  
 
I planprosessen vil det vurderes et annet område for naust/sjøboder innenfor planområdet, 
fortrinnsvis i nærheten av planlagt båtopptrekk/flytebrygge. I tillegg foreslår administrasjonen 
å følge Sametingets innspill mht. utvidelse av planområdet og å avsette området til vern av 
kulturminner i området nær elveutløpet til Šuoššjohka.  
 

3.3 Gohppi/Torhop 

3.3.1 Beskrivelse av området 
Området har i lang tid fungert som fiskerihavn og er regulert til det formålet. Fiskemottaket er 
imidlertid brent ned og ikke bygget opp igjen. Torhopbukten strekker seg mot vest og har en 
naturlig skjerming mot nord, vest og sør. Det er behov for mer skjerming mot høye bølger i 
fra øst/nordøst. Det er forholdsvis lav høydeforskjell fra sjøen til de nærliggende arealene. Det 
gir forholdsvis gode muligheter for videre utbygging av havn for både større og mindre båter. 
Litt utenfor planområdet finnes boliger. 
 
Registrerte kulturminner 
I kulturminnesøkbasen er det registrert to kulturminner like nord for planområdet (ID 47904 
og ID 47903) som er automatisk fredete fangsgroper, en kulturminnelokalitet like vest for 
planområdet (ID 9015) som er en førreformatorisk bosettingsområde og en like sør for 
planområdet (ID, vest for veien til kaien og nord for riksveien (ID 28403) som er en hustuft. 
Finnmark fylkeskommunen har befart lokaliteten ID 9015 (se vedlegg). 
 
Sametinget har registrert en kulturminnelokalitet med 13 kulturminner som delvis ligger 
innenfor den nordøstlige delen av reguleringsområde som i reguleringsplanen fra 1998 er 
regulert som spesialområde bevaring. I reguleringsbestemmelsene fremgår det at tiltak i 
bevaringsområdet må avklares med kulturminnemyndighetene.  
 

 
Figur 3: Registrerte kulturminner i www.kultursok.no (27.4.2012) 
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Reguleringsplan for Torhop av 1998: 
 

 
Figur 4: Reguleringsplan for Torhop av 1998 
 
Området som ønsket ytterligere planlagt samsvaret godt med planområdet i eksisterende 
reguleringsplan fra 1998. Forskjellen er at det er ønskelig å bruke regulerte friluftsområder og 
spesialområde/bevaring til naust/sjøbod, p-plasser, båtopplag/istandsetting.  
 

 
Figur 5: Planområdet forny revidert reguleringsplan 

3.4.2 Aktuelle tiltak i planområdet 
Bølgedemper, molo, ny flytebrygge med plass til 20 båter, naust/sjøboder, fiskehjell, 
båtopplag på land og etablering av p-plasser. 
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3.3.3 Høringsuttalelser 
Området ble befart i 1997 av Samisk kulturminneråd. Det ble registrert en 
kulturminnelokalitet med 13 kulturminner som delvis ligger innenfor den nordøstlige delen av 
reguleringsområdet, og er i nåværende plan regulert til spesialområde bevaring. Sametinget 
har ikke behov for å gjøre ytterligere befaring av dette område. 
 
Bukta i den vestlige delen av planområde var tidligere satt av som friluftsområde, men er nå 
foreslått som område for naust bebyggelse. Grensen er trukket noe lengre vest og kommer 
dermed tett innpå en kulturminnelokalitet med 14 hustufter. Lokaliteten er registrert i 
kulturminnedatabasen med ID 9015.  
 
Etter befaring har kulturminnelokaliteten med ID 9015 (yngre steinalders tufter) fått ny 
geometri. Selv om denne nye avgrensingen strekker seg noe nærmere plangrensen ligger 
lokaliteten med god margin utenfor planområdet. Fylkeskommunen ber imidlertid om at 
eventuelle naust legges så langt unna plangrensen som mulig. 
 

 
Figur 6: Kulturminnelokalitet ID 9015 – ny geometri (2010/1850-29) 
 
Fylkesmannen uttaler at utfylling av løsmasser i sjø fra land blir berørt av forurensingsloven 
dersom utfylling skal skje i et område med forurenset sjøbunn 
 
Grunneier Tana Fisk og Fritid AS ønsker utvidelse av reguleringsområdet i Torhop for å gi 
bedre muligheter for oppføring av hytter/båtnaust/sjøboder. Området det er snakk om er egen 
eiendom 20/125, 20/166 og 20/3. 
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Figur 7: Forslag fra Tana Fisk og Fritid AS om endring av reguleringsområde (2010/1850-19) 
 
Grunneier Åge Børresen ønsker en utvidelse av reguleringsområdet i Torhop for å gi bedre 
muligheter for oppføring av hytter/båtnaust/sjøboder. 

 
Figur 8: Forslag fra Åge Børresen om endring av reguleringsområde (2010/1850-20) 
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Grunneier Ruth Mathilde Bjørhovde vil peke på viktigheten av etablering av toalettanlegg, og 
naturlig lokalisasjon av dette vil være i tilknytning til kaianlegget.  
 

3.3.4 Aktuelle utredningsproblemstillinger for Gohpi/Torhop 
Tana Fisk og Fritid AS og Åge Børresen ønsker å utvide reguleringsområdet både på 
nordsiden og sørsiden for å gi rom for hytter/naust/sjøboder. På nordsiden vil ikke utvidelse 
berører nye grunneiere. Denne eiendommen tilhører Tana Fisk og Fritid. Området på 
nordsiden er imidlertid regulert til spesialområde bevaring som følge av kulturminner. En 
problemstiling i planleggingen er således å utrede konsekvensene for kulturminner ved å 
utvide reguleringsområdet nordøstover. 
 
På sørsiden ønsker Tana Fisk og Fritid AS og Åge Børresen å utvide reguleringsområdet helt 
til riksveien i sør og til et nes øst for gnr 20/3,120 for å gi plass til hytter/sjøbod/naust langs 
sjøen. Utvidelsen berører landbrukseiendommer og kulturminne med ID 28403. En aktuell 
problemstilling er å fastsette reguleringsgrensen i sør. Det synes noe unødvendig å inkludere 
området på vestsiden av veien ned til kaia for å tilrettelegge for hytte/sjøbod/naust på 
sjøsiden. Da vil en unngå å utrede konsekvenser for kulturminne ID 28403.   
 
I Torhop tilrår Finnmark fylkeskommune at kulturminneområdet med ID9015 i 
kulturminnebasen blir tatt inn i planarbeidet og regulert som hensynsområde. Det er aktuelt i 
planleggingsprosessen.   
 
Et ønsket tiltak er molo. Tiltaket medfører utfylling av løsmasser/stein i sjø. Det er aktuelt å 
se nærmere på om det er forurensning i området hvor en ønsker masseutfylling i sjø. 
 
Andre problemstillinger som bør vurderes er utformingskrav til sjøbod/naust/hytter med 
hensyn til kulturminner og for hytter støy. I tillegg konsekvenser for friluftsliv med utbygging 
av sjøbod/hytter/naust langs sjøkanten.  
 

3.4 Auskarnes 
I høringsutkastet til planprogrammet er det signalisert at 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.  

3.4.1 Beskrivelse av området 
Auskarnes ligger mellom Torhop og Smalfjord. Det er et regulert løsmassetak i Auskarnes på 
Finnmark eiendommens grunn. Det er privateiendommer nord og sør massetaket. I området 
vest for massetaket og sør for Auskarklubben ligger det et Automatisk fredet kulturminne som 
er datert til yngre steinalder (ID 7483). Det er ikke steinuttak i området. 
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Figur 9: Massetak ved Auskarnes 
 

 
Figur 10: Registrert automatisk fredet kulturminne Auskarnes (ID 7483) 
 

3.4.2 Høringsuttalelser 
Fylkesmannen forutsetter at et eventuelt masseuttak ved Auskarnes skjer etter godkjent plan. 
 

3.4.4 Aktuelle problemstillinger for Auskarnes 
Eksisterende massetak er for løsmasser. Det er ikke muligheter for steinuttak i massetaket. Et 
eventuelt steinuttak må derfor skje utenfor eksisterende massetak. Det medfører at andre 
alternativer bør vurdere mht. hensiktmessighet av uttak av stein.  
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3.4.5 Alternativer 
Det fremtidige behovet kan alternativt dekkes ved å benytte seg av overskuddsmasser i 
forbindelse med planlagt utbedring av fylkesvei 98.  
 
Et eget steinuttak i forbindelse med utbygging av molo i Torhop og Smalfjord må bli 
behandlet i en egen planprosess. 
 
Det vil derfor ikke bli gått videre med dette tiltaket i denne planprosessen.  
 
 

3.5 Ráttovuotna/Smalfjord 

3.5.1 Beskrivelse av området 
Smalfjord er godstrafikk og persontrafikkhavn samt fiske- og fritidshavn. Det er fast 
rutebåtforbindelse til ytre deler av Tanafjorden. 
 
Planområdet som er aktuell for regulering til sjørelatert virksomhet ligger mellom veien og 
sjøen. Området utgjør en smal stripe som strekker seg ca 740 meter. Det strekker seg fra FeFo 
grunn og inkluderer eiendom 19/33 i sør og til og med eiendom 19/24 i nord. Planområdet er 
smalt med relativt flatt. Området er i hovedsak tatt i bruk til bygg og anlegg for sjørelatert 
virksomhet og til fritidsanlegg. Planområdet omfatter ikke boligbebyggelsen på øvre siden av 
veien. Regulering av boligområdet tas det sikte på å få til gjennom rullering av 
kommuneplanens arealdel. En utfordring i planarbeidet vil være å sikre godt adkomst til 
infrastrukturen på nedre siden av veien og løsninger som kan ivareta flest muliges interesser. 
 

 
Figur 11: Planområdet for Smalfjord 
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3.5.2 Aktuelle tiltak i planområdet 
Bølgedemper, ny flytebrygge med plass til 20 båter, naust, fiskehjell, båtopplag på land og 
etablering av p-plasser. 
 

3.5.3 Høringsuttalelser 
Kystverket uttaler at Smalfjord nødhavn ikke må båndlegges. Transport til sjøs må ikke 
hindres og forbeholdes sjøverts ferdsel. Det får betydning for plassering av for eksempel 
fortøyningsplasser, bølgedempere og flytebrygger.  
 
Kulturminnemyndighetene kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske 
kulturminner innenfor det aktuelle området. De minner om den generelle aktsomhetsplikten i 
forhold til funn av kulturminner som også må tas med i reguleringsbestemmelsen og 
formidles til de som skal gjennomføre tiltak i området.   
 
Sametinget registrerer at kommunen har mottatt brev fra Tana og omegn 
sjølaksefiskeforening om at bølgedemper stenger adkomsten til båtstø og steinkai i 
Råttovuotna/Smalfjord. Tana og omegn sjølaksefiskeforening omtaler disse som kulturminner 
og ønsker at kommunen tar vare på den sjøsamiske kulturen i fjordene. Sametinget kjenner 
ikke til alderen på disse kulturminnene, og om de er eldre enn 100 år og dermed kan regnes 
som automatisk fredet. Hvis det skulle vise seg at disse kulturminnene er automatisk fredet så 
vil Sametinget ha en 5 meter sikringssone fra synlig ytterkant av kulturminnene. Innenfor 
sikringssonen vil det ikke være tillatt å gjennomføre tiltak. Om Deanu gielda/Tana kommune 
besitter, eller vet om andre som besitter informasjon om båtstøen og steinkaias 
byggetidspunkt, så mottar Sametinget gjerne informasjon om dette. Eventuelt kan det bli 
aktuelt for Sametinget å gjennomføre dokumentasjons-/litteratur- og intervjuundersøkelse for 
å finne alder på kulturminnene. 
 
 
Grunneiere 
 
Sverre Pedersen ønsker en utvidelse av planområdet i henhold til kartskisse. Arealene er egnet 
som lager etc. for fiskeriformål. Området strekker seg like langt nord som høringsforslaget, 
men omfatter eiendomsgrunn på øvresiden av veien. Det gjelder FeFo grunn (19/1) og hele 
19/24. 
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Figur 12: Forslag fra Sverre Pedersen til utvidelse av planområdet (2010/1850-16) 
 
Terje Borch uttaler at han har startet restaurering av den gamle kaien som var helt falleferdig. 
Den er i dag i bruk av en lokal fisker som er helt avhengig av kaiplass for lossing/lasting av 
fiskeredskaper. Han planlegger utsetting av landgang til en flytebrygge for lettere og sikrere 
adgang for ombord og ilandstigning. Han har også satt opp en varmebu/egnebu på 12m2. Han 
planlegger også å tilrettelegge for utleie til fiskere som vil drive sesongfiske fra området. 
Antall yrkesfiskere i Tana kommune har steget betraktelig de senere år og alle har ikke de 
fasiliteter som er nødvendig og kan leie dette. Borch har også planer om videre utbygging av 
eksisterende bolig for eventuelt utleie av rorbuplass til yrkesfiskere. Siden dette pr i dag er en 
fridtidsbolig ønsker han og sette opp en badstue med maritimt preg. 
 
Bodil og Svein Miethien ønsker å restaurere eksisterende kai evt. forlenge den med ca 5-6 
meter i lengden og 4-5 meter i bredden, slik at den tilpasses den kai som er oppført på gnr. 19 
bnr. 62/63 og  gnr. 19 bnr. 1 fnr. 13. Ut fra kaia vil det gå en landgang ned på en liten 
flytebrygge. De planlegger også å restaurere/utbygge eksisterende fritidsbolig, herunder heve 
takhøyden. Det kan også i fremtiden være aktuelt med utleie av fritidsboligen og tilbud til 
havfiske o.l. i turistøyemed. 
 
Dag Borch ønsker å sette opp ei kombinert hytte, garasje og båtnaust på eiendommen sin i 
Smalfjord. I tillegg vil han reetablerer den gamle kaia som tilhørte eiendommen. Ut fra kaia 
ønsker han en landgang ned på ei liten flytebrygge. På kaia vil det bli satt opp flere mindre 
bygg beregnet for utleie til fiskere. Det er snakk om bygninger som gir muligheter til å varme 
seg og spisemuligheter. Det er også behov for bad/badstu på kaia samt kran, og benker for 
sløying og håndtering av fangst. Borch undersøker muligheter for å drive et mindre 
reiselivsanlegg. Borch ønsker også å reetablere den gamle kaia i tilknytning til eiendommen.  

 
Borch mener at reguleringsplanen må ha som formål å legge til rette for bevaring og fornying 
av eksisterende bygningsmasse i planområdet. Det er viktig å ivareta grunneiernes behov i 
reguleringsplanen. For å ivareta grunneiernes interesser, må det åpnes opp for følgende 
aktiviteter i planområdet: båtnaust, båtstøer, kaier, flytebrygger, landganger, varmestuer, 
sanitære anlegg, båtplasser, båtutsett og –opptrekk samt andre vanlige aktiviteter i dag og i 
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minst 50 år framover. Borch viser også til regjeringens pressemelding om differensiert 
forvaltning av strandsonen.  
 
Andre interessegrupper: 
Tana og omegn sjølaksefiskeforening ønsker at adkomsten til steinkaia i Smalfjord 
planområdet opprettholdes og at ikke fortøyningsplassene utenfor kaia ikke stenges for de 
som har båtene sine der, noe de mener har skjedd ved plassering av eksisterende 
bølgedemper. De ønsker også at steinkaia repareres.  
 

3.5.4 Aktuelle problemstillinger  
På grunn av landskapsformasjonen vil det være en utfordring å sikre god adkomst og plass til 
de ønskede installasjonene samtidig som en ivaretar de ulike interessene i området.  
 
Plassering av installasjoner i sjø må ikke hindre trafikk til og fra land. Dette har betydning for 
lokalisering av eks. bølgedempere og fortøyningsplasser. I planprogrammets høringsutkast er 
det ikke avsatt sjøarealer til fortøyninger for å hindre konflikter med hoved- og bileder eller 
flytebrygger. Det kan være formålstjenlig å ta dette inn i reguleringsplanen.  
 
I planområdet for Smalfjord finnes det kulturminner som har uavklart status. Det gjelder en 
steinkai og båtstø som ligger akkurat i området der høringsutkastet har foreslått en 
bølgedemper. I planprosessen bør endret plassering av bølgedemperen i nord og eksisterende 
bølgedemper vurderes for å kunne ta hensyn til adkomst til steinkai og båtstø.   
 
Sverre Pedersen ønsker at reguleringsområdet blir utvidet nordover for å gi mer plass til lager 
for fiskerformål. Utvidelsen av reguleringsområdet vil ikke berøre nye interessere, herunder 
grunneiere så utvidelse av området som Pedersen har skissert bør kunne gjøres. 
 
Bodil og Svein Miethinen, Terje Borch og Dag Borch ønsker å reparere/utvide kai og sette ut 
flytebrygge, bygge egnebu/varmestue og fritidsboliger for utleie til fiskere. Dette er langt på 
vei i tråd med type virksomheter som er og har vært i området. Disse innspillene tas med i 
videre planlegging. 
 

 

3.6 Juovlavuotna/Austertana 

3.6.1 Beskrivelse av området 
Planområdet i Austertana ligger ved det oppmudrede utløpet av Čammajohka og i deltaet til 
Julelva. På nordsiden av utløpet av Čammajohka er det etablert en kai som brukes til både 
næringsvirksomhet og fritidsformål. Sør for utløpet av Čammajohka ligger et område som er 
aktuelt å regulere. Arealene sør for Čammajohka er flate og bevokst med gress. Norske 
elvedelta er en truet og sårbar naturtype. Havneområdet i Austertana berører elvedeltaet 
utenfor Julelva og kan av den grunn komme i konflikt med viktige nasjonale/regionale hensyn 
(Norsk rødliste for truet naturtype 2011 og norsk rødliste for truet art 2010). 
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Figur 13: Høringsutkastets område til reguleringsplan.  
 

3.6.2 Aktuelle tiltak i planområdet 
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. 
 

3.6.3 Høringsuttalelser 
Kystverket uttaler at nødhavnen Leirpollen skal ikke båndlegges, men kan kartfestes som 
informasjon. Transport til sjøs må ikke hindres og forbeholdes sjøverts ferdsel.  
 
I følge uttalelser fra fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Sametinget og 
Miljøverndepartementet så berører tiltakene følgende forhold og bestemmelser i KU-
forskriftens § 4. 
 Austertana området er lokalisert eller kommer i konflikt med særlig verdifullt landskap, 

naturmiljø eller kulturmiljø som følge av brakkvannsdeltaet ved Julelvas utløp. Denne 
naturtypen er truet i følge Norsk rødliste for naturtyper 2011. Naturtypen er verdisatt med 
verdi A svært viktig verdi, i Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase. Denne 
naturtypen er kategorisert som truet både på grunn av den sterke forringelsen av 
tilstanden til naturtypen, og på grunn av sterk reduksjon av areal på nasjonalt nivå, begge 
deler i hovedsak på grunn av nedbygging, vannkraftutbygging, forbygninger og grustekt. 
Departementet anser det derfor som svært viktig å ivareta dette aktive marine deltaet. 

 I tillegg har Julelva en tynn bestand av sjørøye. Arten sjørøye er kategorisert som 
livskraftig i Norsk rødliste for arter 2010. Men det er usikkerhet til statusen for 
sjørøyebestanden i Julelva. Arten klarer imidlertid ikke å gyte i Julelva hvert år, og 
departementet ser det som ønskelig å øke reproduksjonen og styrke bestanden. En 
ytterligere påvirkning på sjørøyas økologiske funksjonsområde kan være svært uheldig 
for bestanden.  

 Julelva er også vernet i verneplan III for vassdrag, og omfattes derfor av bestemmelsene i 
rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
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Miljøverndepartementet ber om at Austertana-området vurderes tatt ut av planen, subsidiært 
blir tilstrekkelig utredet mht. konsekvenser for truet naturtype, for sjørøyebestanden og for 
Julelva som vernet vassdrag.  
 
Finnmark fylkeskommune uttaler at planområdet for fritidsbebyggelse i 
Jouvlavuotna/Austertana ligger delvis inn på/og delvis mellom to områder som i arealplanen 
er avsatt til ervervsformål. De stiller seg undrende til om hvor attraktivt området vil være for 
etablering av fritidsbebyggelse mellom ervervsvirksomhet? De mener at det bør legges til 
rette for en god og langsiktig planløsning, der riktig lokalisering av planområdet og 
helhetsvurdering av problemstillinger knyttet til dette er veldig viktig.  
 
Sametinget har funnet kulturminner som er automatisk fredete innenfor området som var 
planlagt til fritidsbebyggelse. Sametinget foreslår at området reguleres til LNFR-området med 
underformål vern av kulturmiljø og kulturminner.  
 

 
Figur 14: Kulturminner i planområdet (Sametinget 2010/1850-31) 
 
Grunneier Sissel Wilsgård minner om at området sør for Čammajohka er privat grunn. 
Friarealet på sørsiden av eiendommen ble i sin tid avsatt av hennes bestefar/oldefar som 
allmenning for å gi sambygdinger tilgang til fjæra og sjøen. Eiendommen har gjennom 
generasjoner vært benyttet til landbruk. På eiendommen ble det også bygget båter. Området 
som eiendommen er del av er avsatt til landbruk, natur og fritidsformål (LNF-R). På syttitallet 
ble det søkt om tillatelse til å sette opp hytte på eiendommen. Søknaden ble avslått av 
jordskiftekontoret i Finnmark begrunnet med at eiendommen var regulert til landbruksformål. 
Grunneierne noterer seg at forslagene hittil vil medføre betydelige endringer for deres 
grunneiendom.  
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3.6.4 Aktuelle problemstillinger  
Sissel Wilsgård mfl. eier eiendommen (Stuorragieddi) i Austertana som planlegges 
omregulert til fritidsbebyggelse. De uttaler at området sør på eiendommen ble avsatt som 
allmenning for å sikre allmennheten tilgagn til sjøområdet. Grunneierne noterer seg at utkastet 
til planprogram medfører betydelige endringer, men signaliserer ikke innsigelser mot disse 
planene eller gitt forslag til hvordan eiendommen fortsatt skal brukes. Det er ikke kjent om 
det er inngått avtale om regulering av deler av eiendommen til naust/sjøbod, slik at det er en 
mulighet for grunneierne kan motsette seg dette. I tillegg kan landbruksmyndighetene komme 
innsigelse på omdisponering til dette formål. Sametinget har funnet fredete kulturminner på 
eiendommen slik at bruk av området til fritidsbebyggelse er problematisk. Hensyntaken til 
kulturminnene gjør at mulighetene for bruk av området begrenses. Fylkesmannen og 
fylkeskommunen har også uttrykt skepsis til bruk av området til fritidsbebyggelse med 
bakgrunn i lokalisering nært ervervsvirksomhet. Det er en lokasjon så medfører at 
støyproblematikk også bør utredes. Sametinget har varslet innsigelse dersom kommunen 
likevel vil bruke området til fritidsbebyggelse samt anlegge ankomstveid eller naust/sjøbod i 
området med automatisk fredet kulturminner.  
 
En aktuell problemstilling er å følge Sametingets forslag om at området får status som LNFR-
område med underformål vern av kulturminner samt at nordlig adkomstvei utgår og området 
for naust/sjøboder innskrenkes. Det bør vurderes da om området er godt egnet til det formål 
og om andre områder i Leirpollen kan egne seg bedre. Det medfører at området til 
fritidsbebyggelse i planen utgår. Det vil videre medføre at forhold til støyproblematikk ikke 
blir like relevant.  
 
Naturmangfold (dyre- og planteliv) 
Området ved Julelvas utløp er det mest fremtredende i forhold til biologisk mangfold. Julelva 
har lagt opp store grus og sandavsetninger i et brakkvannsdelta innerst i Leirpollen. Det er et 
sammenhengende nettverk av elveløp, urte- og grasrike elveører og en stor flomdam i vest jf. 
rapporten til Fjelstad, Larsen og Gaarder (2009). 
 
I området ved Julelvas utløp vil Tana kommune be om en nærmere utredning av 
konsekvensene ved utbygging i forbindelse med planprosessen jf. punkt 4.4 nedenfor om 
naturmangfold. 

 Registrerte naturtyper og artsdata skal oppsummeres 
 Eventuell nykartlegging/feltundersøkelser  
 Konsekvenser for naturmangfold, truet art og Julelva som vernet vassdrag skal 

beskrives  
 Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives  

 

3.6.5 Alternativer 
Et alternativ er å ta ut Austertana havneområdet ut fra denne planprosessen og kjøre egen 
planprosess for området der en først ser på egnede lokaliteter og vurderer de opp mot å gå 
videre med foreliggende plan. Det vil være et kostnadsspørsmål knyttet til for eksempel ekstra 
behov for bølgedempere, vei, og evt. molo i et annet område. Men det gir også mulighet til å 
se mer helhetlig på Leirpollen området mht. fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og 
havneforhold.  
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 Figur 15: Registrerte kulturminner i Leirpollen (www.kulturminnesok.no) 

 
Figur 16: Leirpollen (GIS/LINE) 
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3.7 Aktuelle problemstilling for alle planområdene 

3.7.1 Landskap, kulturmiljø og kulturminner 
Landskap og kulturmiljø omfatter våre fysiske omgivelser. Kulturminner er alle spor etter 
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske 
hendelser, tro eller tradisjon til. Siden aktuelle tiltak ikke innebærer etablering av nye 
havneområder, men foregå innen eksisterende havner, så vurderes det slik at konsekvensene 
for landskap og kulturmiljø ikke blir vesentlige og må konsekvensutredes mht. dette.  
 
Kommunen har en viktig rolle i forhold til estetikk. Det ligger i plan- og bygningslovens 
formålsparagraf. Det kan det være aktuelt å vurdere om det skal stilles krav til estetikk og 
bygningers størrelse i planområdet for å ta hensyn til landskap og kulturmiljø etter 
Fylkesmannens oppfordring. Krav til estetikk vurderes tatt inn i planbestemmelsene.  
 
I reguleringsplanen for Torhop er det avsatt område til bevaring av kulturminner helt nordøst i 
planområdet. Kulturminner i dette området kan gå tapt som følge av tiltak. 
 
Alternativer 
Vurdere alternative områder for naust/sjøboder i Šuoššjohka og Torhop. Vurdere alternative 
områder for fritidsbebyggelse i Austertana, alternativt at dette formålet utgår fra 
reguleringsplanen for dette området. 
 
Utredningsbehov 
Det er aktuelt å utrede og avklare kulturminnene i Torhop som ligger i det nordøstlige 
planområdet og evt. om disse kulturminnene kan frigis til etablering av sjøbod/naust i området 
eller til andre sjørelaterte formål. Dette avklares med kulturminnemyndighetene. 
 
Hensyn til estetikk i forhold til kulturmiljø og kulturminner.  
 

3.7.2 Naturmangfold (naturtype og artsmangfold) 
Julelva er vernet i verneplan III for vassdrag. Planområdet omfatter aktivt marint delta som er 
kategorisert som truet naturtype i norsk rødliste for naturtyper 2011 og er verdisatt med verdi 
A, svært viktig verdi i Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase. Denne naturtypen er 
truet som følge av bla. nedbygging, vannkraftutbygginger, forbygninger og grustekt. 
Miljøverndepartementet anser det som svært viktig at dette aktive marine deltaet ivaretas. I 
tillegg er det usikkerhet knyttet til om sjørøyebestanden er livskraftig jfr. Norsk rødliste for art 
2010. Tiltak i området vil komme i konflikt med viktige nasjonale/regionale verdier. 
 
Rapporten fra Miljøfaglig utredning ved Fjelstad, Larsen og Gaarder (2009) beskriver 
planområdet i Austertana. Det finnes ikke nærmere litteraturbaserte (fagbaserte) beskrivelse 
av de andre aktuelle planområdene. Biologisk mangfold i Torhop og Auskarnes området er 
beskrevet, men ligger noen kilometer utenfor planområdene.  
 
Utredningsbehov 
Utrede om det er andre arter som det må tas hensyn til. Gjennomgå databaser, bruk av 
artsdatabanken http://artskart.artsdatabanken.no.  
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For Austertana området må tiltakene i sin helhet konsekvensutredes opp mot viktige 
nasjonale/regionale interesser og konsekvenser for truet naturtype, truet art og Julelva som 
vernet vassdrag. 

 Tiltakenes samlede virkning på naturmangfoldet skal beskrives og vurderes  
 Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives  

 
Det er særlig tiltakene i sjøområdet som vil være i konflikt med elvedeltaet, sjørøya og Julelva 
som vernet vassdrag. For disse tiltakene vil det være aktuelt å vurdere størrelsen på tiltakene 
som et alternativ. 
 
Alternativer som vurderes 
For Austertana planområdet kan det være hensiktsmessig å vurdere alternativ plassering av 
småbåthavn med flytebrygger, naust, båtopptrekk og båtlagringsplasser utenfor planområdet i 
høringsutkastet og om de da kan kommer i konflikt med truet naturtype, art og vernet 
vassdrag.  
 
Dersom det går videre med alternativet som ligger i høringsutkastet, kan det vurderes om å 
redusere størrelsen på mudringsområdet og volldemper evt. om disse kan utgå fra 
reguleringsplanen i området. Dette vil begrense virkningene og redusere konflikter i forhold 
til viktige nasjonale/regionale interesser. 
 

3.7.3 Friluftsliv, rekreasjon og allmenne interesser 
Kyst- og strandstrekningene er generelt attraktive for allmennhetens ferdsel og friluftsliv. I 
100-meters beltet langs sjøen (strandsonen) skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre interesser. Staten forventer at planforslag utarbeides 
i tråd med nasjonale forventninger i forhold til friluftsliv og allmenne interesser. Alle 
planområdene benyttes i dag til friluftsliv ved at båteiere benytter områdene til båtfortøying 
og utfart for denne typen virksomhet.  
 
Utredningsbehov 
Området ved Auskarnes er et mye brukt friluftsområde i kommunen. Konsekvensene av et 
eventuelt massetak i dette området må utredes nærmere i en fremtidig planprosess. Dette vil 
være uaktuelt dersom planområdet og tiltakene utgår fra planprogrammet. 
 
For de øvrige områdene er det relevant å bruke: 
 Bruk av DN håndbok 25 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder og  

DN håndbok 18 Friluftsliv.  
 Bruk av erfaringsbasert og lokalbasert kunnskap.  

 

3.7.4 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
Etter plan- og bygningslovens § 4-3 skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
å kartlegge om området egner seg til utbyggingsformål eller i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet skal merkes som hensynssone og 
bestemmelser om utbygging i sonen.  
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Naturrisiko 
 
Skred 
I følge NVE vil klimautviklingen gi økt hyppighet av skredtyper i bratt terreng som er knyttet 
til regnskyll/flom og snøfall. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred, snøskred og 
sørpeskred. Det er derfor grunn til økt aktsomhet i forhold til slike skred. Det er særlig grunn 
til økt aktsomhet mot skredtypene flomskred og sørpeskred i deler av landet der en til nå har 
hatt liten erfaring med slike skred, fordi disse skredtypene kan bli både vanligere og mer 
skadelige. 
 
Metode 
Finne ut om det er fare for ras i området ved hjelp av databasen www.skrednett.no 
Dersom fare eller i aktsomhetssone, skal skredfaren nærmere utredes mht.  

1. Risiko og konsekvenser.. 
2. Evt. stabilitetsvurderinger og eventuelt behov for 
3. Sikringstiltak 

 
Utredning av punktene 1-3 utføres av fagpersoner på området (geologer).  
 
Kvikkleire 
Utrede om det er fare for leirras/kvikkleireras. Bruk av www.skrednett.no og lokalkunnskap. 
Dersom risiko, så vurderes konsekvenser og eventuelle sikringstiltak av fagpersonell på 
området.  
 
Flom 
Utrede om det er fare for i området. Bruk av NVEs flomsonekart. Dersom fare for flom, så 
utredes tiltak eksempelvis gjennom planbestemmelser eller etablering av en hensynssone.  
 
Radon 
Radon forårsaker lungekreft. Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med 
oppholdstiden. Radon forekommer i alle slags bygninger. Total radonrisiko skyldes summen 
av opphold i ulike bygninger: Jobb, fritid og privat bolig. Strålevernet anbefaler at alle 
bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: 
tiltaksgrense på 100 Bq/m3 og m maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3. Alle bygninger bør 
radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger.  
 
Utrede risiko for radongasser i planområdene. Dersom risiko vil det utredes nærmere behov 
for målinger eller krav til tiltak i området, både når det gjelder fritidsboliger og næringsbygg. 
 
Klimaendringer 
 
Havnivåstigning 
Mulig havnivåstigning er utredet i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB).  Det kan forventes et høyere havnivå under stormflo. Konsekvenser for 
havnivåstigning er aktuelt å vurdere mht. reguleringsbestemmelser for planområdene. 
 
Kombinasjon flom og havstigning  
En kombinasjon av havstigning og flom vurderes mest relevant for Austertana planområde. 
Større del av reguleringsområdet kan i et slikt scenario medføre at hele reguleringsområdet 
blir under vann. For å ta høyde for dette bør man vurdere hele reguleringsområdet fastsatt som 
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hensynssone mht. flom/havnivåstigning. Klimaendringer forventer ikke å få betydning for 
kritiske gjennomfartsårer eller andre samfunnsviktige installasjoner i området. 
Overvann 
De planlagte tiltakene er såpass små at det ikke er nødvendig å gå vurdere dette nærmere 
 
Virksomhetsrisiko og forurensing 
 
Planområdene berører ikke kritiske samferdselsårer da det finnes alternativer transportårer, 
også i nærheten. Alle områdene finnes som avstikker til veier og forventer derfor ikke å 
medføre økt fare for trafikksikkerheten i områdene.  
 
I Torhop skal det legges til rette for moloutbygging. Det medfører utfylling av masse i sjø. 
Det kan være en risiko ved dette dersom sjøbunnen i området er forurenset. Det kan være 
aktuelt å ta prøver av sjøbunnen i Torhop for å vurdere eventuell fare for forurensing som 
følge av molo-tiltak.  
 
 

3.7.5 Samisk natur- og kulturgrunnlag 
Der ikke registrert reindrift innenfor planområdene og reindriftsforvaltningen har ikke hatt 
noen merknader til høringsutkastet til planprogrammet. Planområdene anses som viktig for 
sjøsamisk næring og kultur.  
 
Utredningsbehov 
Alle områdene er i eller grenser til LNFR-områder i arealplanen. Det medfører at planutkastet 
vurderes i forhold til Sametingets retningslinjer for endret utmarksbruk. Men dette utløser 
ikke behov for å gjøre egen konsekvensutredning mht. virkning for samisk natur- og 
kulturgrunnlag. 
 
Metode 
Konsekvensene av planen for det samiske natur- og kulturgrunnlag skal vurderes på bakgrunn 
av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Bruk av faglige og evt. 
erfaringsbasert kunnskap om konsekvenser.  
 

3.7.6 Fysisk utforming av aktuelle tiltak i planområdet 
Det er en forventning til kommunale myndigheter at det i planleggingen tas hensyn til 
tilgjengelighet for alle og krav til estetikk i plansaker. Det som synes relevant er at en kan øke 
tilgjengeligheten og adkomst til sjø for alle gjennom å stille krav til utforming av gangarealer, 
leider, parkeringsplasser osv. Dette er noe som kan vurderes tatt med videre i planprosessen. 
Erfaringsmessig blir kostnadene ved å tenke tilgjengelighet for alle minst jo tidligere i 
prosessen det tas denne typen hensyn. 
 
I tillegg er regulering av sjøarealene vesentlig med hensyn til trafikken på sjøen og tilgengelig 
til sjø via båtstøer og kaier.  
 
Utredningsbehov 
Det er behov for å se på mulighetene for å øke tilgjengeligheten i planområdet.  
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Metode 
Ideer til løsninger tas sikte på å gjennomføre gjennom medvirkning med aktuelle 
brukergrupper.  
 

3.7.7 Støy 
Støy kan ha vesentlig betydning for trivsel og folkehelse. Nasjonale mål er at støyplager skal 
reduseres. Aktiviteter, herunder næringsaktiviteter generer støy for eksempel knyttet til bruk 
av motorbåter, biltrafikk til og fra stedene, omlasting, næringsvirksomheter med mer. I dag er 
det en fritidsbolig i planområdene eller i nærheten av planområdene.  
 
Utredningsbehov 
Fylkesmannen og Miljøverndepartementet har tydelig signalisert at støy bør utredes og at det i 
planbestemmelser stilles krav om at støy fra havnene ikke overstiger anbefalte grenseverdier 
fra støyømfintlig bebyggelse. Fritidsbebyggelsen betraktes som støyømfintlig da mange søker 
fred og ro fra hverdagens mas og stress i disse boligene. 
 
Det tas således sikte på å utrede mulige konsekvenser av støy for nærliggende boliger og 
fritidsbebyggelse og med tanke på fremtidig bolig og fritidsboliger i nærområdene.  

 
Det vil bli utarbeidet en egen støyutredning med beregning av rød og gul støysone iht. 
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442. Dersom utredningen viser at støygrenser 
innenfor områder med støyfølsomt arealbruksformål overstiges vil evt. avbøtende tiltak bli 
beskrevet. Tiltak vurderes inntatt i planbestemmelser for å sikre at støyproblematikk blir 
ivaretatt.  
 

3.7.8 Barn og unges oppvekstvilkår 
Planområdene befinner seg i bygder som har hatt nedadgående antall barn- og unge. Torhop 
og Smalfjord området kan med sin beliggenhet til boliger i nærområdet, ha hatt betydning for 
barn og unge oppvekstvilkår. Områdene brukes som friluftsområde.  
 
Mulige virkninger av tiltak 
Sjøboder/naust langs strandkanten kan virke privatiserende og medføre mindre bruk av 
sjøområdene. Dette kan gjelde spesielt for Smalfjord der planområdet utgjør en smal stripe 
mellom vei og sjø. I Torhop er det bedre med plass slik at tiltak ventelig ikke vil utgjøre 
vesentlige negative hindringer for barn og unges aktiviteter utendørs. 
 
Utredningsbehov 
Det er ikke behov for å utrede ytterligere konsekvenser av tiltakene på barn og unges 
interesser.  
 
Kaianlegg og næringsaktiviteter og godsomlasting kan representere farefulle områder for barn 
og unge. Men dette er virksomheter som allerede i dag foregår i planområdene, slik at det ikke 
får vesentlige nye konsekvenser i forhold til i dag.  
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4. PLANPROSESS OG FREMDRIFTSPLAN 

4.1 Organisering 
Tana kommune er forslagsstiller til reguleringsplan. 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 
vedtar planprogrammet, mens kommunestyret vedtar reguleringsplanene. 
 

4.2 Fremdriftsplan 
Faser i planarbeidet: Varsling, medvirkning, utarbeidelse av planforslag, offentlig ettersyn, 
planvedtak. Varsel om planoppstart ble gjort samtidig med vedtak om høring av utkast til 
planprogram for planarbeidet i november/desember 2010. Høringsfristen ble satt til 15. januar 
2011. Miljøverndepartementet ga uttalelse i august 2011 og Sametinget avla siste 
befaringsrapport i november 2011. 
 
Formannskapet har angitt en prioritering av planområdene. Planene vil bli utarbeidet parallelt 
og fortløpende etter følgende rangering: Šuoššjohka, Gohppi/Torhop, Ráttovuotna/Smalfjord 
og så Juovlavuotna/Austertana. Det er noe ulike utredningskrav til planområdene, hvorav de 
største konsekvensutredningene vil være til Juovlavuotna/Austertana planområdet. Det 
innebærer at det kan være hensiktsmessig å dele opp framdriftsplanen for det enkelte 
planområdet slik at forslag til reguleringsplan blir utarbeidet ulikt i tid.  
 
Hovedaktiviteter Tid 
Fastsetting av planprogram Mai 2012 
Konsekvensutredning Mai 2012 – november 2012 
Innspill til reguleringsplan Juni 2012 – oktober 2012 
Første gangs behandling av planforslag Januar 2013 
Høring og offentlig ettersyn Januar – februar 2013 
Sluttbehandling i kommunestyret April 
 
Se vedlegg 1 for detaljert tidsplan med aktiviteter og medvirkning 

4.3 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. 
 
Kommunen tar sikte på å avholde folkemøter/verksted i bygdene. Tabellen nedenfor viser et 
forslag til medvirkning i den videre prosessen. 
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Deltaker/ målgruppe Planaktivitet Formål Tidspunkt 
Innbyggere, lag og foreninger 
i kommunen og 
sektormyndigheter 

Folkemøte, verksted Avklare ulike 
interesser ytterligere/ 
potensielle konflikter. 
Skisse til utforming 
av området og 
tiltakene. 

Juni – 
oktober 
2012 

Alle innbyggere, lag og 
foreninger i kommunen og 
sektormyndigheter 

Informasjon om offentlig 
ettersyn og muligheten for 
å komme med innspill til 
planforslag 

Forbedre 
planforslaget. Ivareta 
ulike interesser. 

Januar – 
februar 
2013 

 

4.4 Informasjons- og medvirkningstiltak 
 
Informasjonstiltak 
Grunneiere og sektormyndigheter får kopi av fastsatt planprogrammet ikke bare de som har 
uttalt seg til planprogrammets høringsutkast. Fastsatt planprogram blir lagt ut på kommunens 
hjemmeside. 
I tillegg vil bygdelag og brukergrupper få planprogrammet til orientering. 
 
Interessegrupper og brukergrupper vil bli informert om åpne folkemøter via brev og 
annonsering på kommunens hjemmeside og i avis.  
 
Avhengig av innspill som kommer, kan det være aktuelt med dialog/dialogmøter med ulike 
interessegrupper i planleggingsprosessen, herunder ha personlig kontakt med aktuelle 
bygdelag. 
 
Særlige medvirkningstiltak 
Med sikte på økt tilgjengelighet i planområdene og i tiltakene så tas det sikte på å orientere 
brukergruppene og be de komme med innspill til utforming av plan og tiltak. Det er også 
aktuelt å holde et eget dialogmøte med disse gruppene. Det viktigste her at vi får innspill og 
synspunkter fra disse (potensielle) brukergruppene.  
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