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Rådmannens forslag til vedtak 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogram for revidering av 

kommuneplanens arealdel slik det fremgår av vedlagte planprogram datert 29. mai 2013.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret varslet i sak 6/2013 den 21.02.2013 om oppstart med rullering av 

kommuneplanens arealdel og forslag til planprogram ble sendt på høring med høringsfrist 8. 

april 2013. 

 

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. 

Planarbeidet skal fastsette rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. I tillegg hvilke 

hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene 
 

For kommuneplanens arealdel skal det utarbeides et planprogram som skal legges ut til offentlig 

ettersyn senest samtidig med varsel om planoppstart (pbl § 11-13). Planprogrammet skal gjøre 

rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for 

medvirkning, med særlig tanke på grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som 

vil bli vurdert og behovet for utredninger. Kommuneplanens arealdel skal alltid 

konsekvensutredes, jf. KU-forskriften av 2009. Det skal også gjennomføres en risiko og 

sårbarhetsanalyse for planområdet (PBL § 4-3). 

 



Planprogrammet er delt inn i følgende deler: 

 

Kap. 2 Politiske føringer og lovbestemmelser 

Kap. 3 Hovedtema og problemstillinger som skal løses i planleggingsarbeidet 

Kap. 4 Planprosessen og medvirkningsopplegget 

Kap. 5 Konsekvensutredning av utbyggingsforslag og av forslag til arealplan 

Kap. 6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

 

I planprogrammets kapittel 3 er planleggingsarbeidet strukturert etter hovedtema. 

Hovedtemaene må også ses i sammenheng med hverandre og vil være gjenstand for samtidig 

behandling eksempelvis på bygdemøter/verksteder. 

 

Hovedtemaene er strukturert slik: 

 

 Utviklingstrekk og utfordringer 

 Kommunens målsettinger og retningslinjer innenfor hovedtemaet 

 Relevante forventninger fra Regjeringen til hovedtemaet 

 Sametingets ønsker innenfor hovedtemaet 

 Hva som konkret skal gjøres i dette planleggingsarbeidet. 

Det som konkret skal gjøres er punktvis nummerert med a), b), c) osv. 

 

Det tas sikte på å gjøre en ROS-analyse som omfatter hele kommunens areal og ikke bare 

forslag til endret arealbruk. Det innebærer at ROS-analysen blir gjennomført noe uavhengig av 

det øvrige arealplanarbeidet. 

 

 

Prosessen med planprogrammet 

 

Administrasjonen har i arbeidet med planprogrammet gjennomført møter Fylkesmannen i 

Finnmark, med Elkem Tana og med reinbeitedistrikt 7 og 9. I tillegg har Alleknjarg bygdelag 

hatt møte med planleggeren i forbindelse med ønsker om bygdelagshytte. Innspill til 

planprogrammet fra disse møtene er tatt med. Forslag til ny/endret arealbruk tas med inn i videre 

planlegging og ikke i planprogrammet. 

  

Forhåndsmøte 

 Fylkesmannen i Finnmark, 31. januar 2013.  

 

Varsel om oppstart av planarbeid 

 Behandlet av kommunestyret 21. februar 2013. 

 

Kommunestyrets vedtak ble innarbeidet i planprogrammet som ble sendt ut på høring. 

 

Høring 

 Høringen ble kunngjort 22. februar på kommunens hjemmeside og i avisene Finnmarken, 

Sagat og Avvir i perioden 25. – 28. februar. 

 Sektor-/fagmyndigheter ble varslet i brev/epost den 25.02.2013 med høringsfrist 8. april 

2013.  

 

Høringsmøte-/dialogmøter 

 Reinbeitedistrikt 7/8, den 22.02.2013 

 Reinbeitedistrikt 9, den 21.03.2013 

 Alleknjarg bygdelag, den 23.04.2013 



 Elkem Tana AS, den 06.05.2013 

Det foreligger referater fra disse møtene. 

 

Høringsuttalelser i høringsrunden: 

 Varanger kraft, 28.02.2013 

 Direktoratet for mineralforvaltning, 07.03.2013 

 Sverre Kimo Pedersen, 27.03.2013 

 Kystverket 04.04.2013 

 Fiskeridirektoratet 05.04.2013 

 Statens vegvesen Region Nord 08.04.2013/02.05.2013 

 Sámediggi/Sametinget, 08.04.2013 

 Lill-Anita og Stig-Morten Paulsen, 08.04.2013 

 Austertana bygdelag, 08.04.2013 

 Torfinn Johansen, 08.04.2013 

 Finnmark fylkeskommune, 08.04.2013 

 Reindriftsforvaltningen, 08.04.2013 

 Forsvarsbygg, 09.04.2013 

 Norges vassdrags- og energidirektorat 10.04.2013 

 Finnmarkseiendommen (FeFo), 10.04.2013 

 Mattilsynet Distriktskontoret for Øst-Finnmark 22.04.2013 

 

Vurdering og hensyntaken 

Uttalelsene er redigert, forkortet og kommentert etter KU-forskriftens § 7. Aktuelle uttalelser er 

også tatt inn i planprogrammet og kommentert der under aktuelle problemstillinger. 

 

Tema med innspill/uttalelse Vurdering og hensyntaken 

 

Generelt  

 Forsvarsbygg:  

 Ingen kommentarer til programmet. 

 

 Finnmark fylkeskommune: 
 Fornøyd med at barn- og unge og universell 

utforming vektlegges samt at utbyggingsforslag 
skal utredes i forhold til konsekvenser for 
verdifullt landskap, kulturmiljø og kulturminner. 

 

 
 Tas til etterretning. 

 Finnmarkseiendommen: 

 FeFo forutsetter at arealdelen utarbeides i tråd 
med Sametingets retningslinjer for endret 
utmarksbruk.  

 

 Tatt til følge, jfr. 2.1.1 og 5.3.3 

 Sámediggi/Sametinget: 
 Vi merker oss at Sametingets planveileder er 

brukt ved utforming av planprogrammet og vil 
legges til grunn for den videre planprosessen. 

 
 Tas til etterretning. 

  

 

 

Boligbygging  

 

 Statens vegvesen: 
 Spredt utbygging i områder uten tilbud om sikker 

gang- og sykkelveier med økt biltrafikk og flere 
gående, kan gi økt ulykkesrisiko. Vegvesenet ber 
om at trafikkforhold/-sikkerhet vurderes i 

 
 

 
 Tas med i videre planlegging, jfr. Punkt 

3.2.7. 



planbeskrivelsen, særlig knyttet til områder for 
spredt boligbygging.  

 Vurdere planbestemmelser for avkjørsler i 
områder for spredt boligbygging. 

 
 
 Tas til følge. Tas inn i planbestemmelser 

for spredt boligbygging i LNFR-områder. 

 Finnmarkseiendommen (FeFo): 
 Kommunen bør sikre tilstrekkelige arealer for 

fremtidig boligbygging. 
 Ta stilling til størrelse på boligtomter. 
 
 
 
 
 Bør vurdere å stille krav til boligbebyggelse, 

særlig i områder uten reguleringsplan (områder 
for spredt boligbygging). 

 Kommunen bør ta stilling til om bygging i 
områder for spredt bebyggelse skal skje ved 
behandling av enkeltvise søknader. Dersom 

tillatelse skal gis på bakgrunn av 

kommuneplanens arealdel må bebyggelsens 
omfang og lokalisering være nøyaktig angitt i 
arealplanen (pbl § 11-11 nr2). I tillegg må det tas 
inn i planbestemmelsene at tiltak i tråd med plan 
vil bli iverksatt uten ny høring. 
Innsigelsesmyndighetene vil dermed bli 
oppmerksom på at enkeltvise søknader ikke vil bli 

sendt på ny høring. 

 
 Innspill tas med i videre planlegging. 

 
 Det vil bli lagt opp til mer romslige 

tomter utenfor sentrumsområdet der 
det ikke er ”gangavstand” til 
servicetilbud, handel eller 
arbeidsplasser. 

 Tas til følge og inn i bestemmelser for 

spredt bebyggelse i LNFR-områder.  
 
 Det tas sikte på at bygging i områder 

for spredt bebyggelse skal skje ved 
enkeltvis søknad uten ”ekstra” høring 

med grunnlag i kommuneplanens 

arealdel (LNFR-områder for spredt 
bebyggelse med tilhørende 
planbestemmelser). 

 

 Fylkesmannen i Finnmark: 
 I forbindelse med spredt bebyggelse minnes det 

om de rikspolitiske retningslinjene for samordnet 
areal- og transportplanlegging (MD T-5193) med 
vektlegging av redusert transportbehov, samling 

av naturinngrep, fortetting av boligområder med 

mer. Spredt boligbygging som ikke er tilknyttet 
landbruket vil være i strid med disse 
retningslinjene. Det bør vektlegges at spredt 
bebyggelse også kan bli kostbart bla. med krav 
om trafikksikkerhetstiltak som busslommer, 

gatelys, gang- og sykkelvei og krav til 
infrastruktur som vann og avløp samt brøyting og 
få konsekvenser for skoleskyssordninger og 
hjemmebasert omsorg. 

 
 Ny boligbygging utenfor kommunesentra bør bare 

tillates når den kan: 

 Styrke eksisterende bygder/Bosteder 
 Bedre utnyttelsen av eksisterende 

infrastruktur, herunder også skoler, 

barnehager og lokalt næringsliv 
 Gi gode trafikksikkerhetsløsninger 
 Gi gode og sikre oppvekstforhold for barn, 

herunder for uorganisert kontakt med andre 

barn i fritiden 
 Ivareta jordverninteresser og ikke medføre 

driftsulemper eller begrensninger for 
landbruket. 

 
 Tas som innspill og til nærmere 

vurdering, men ikke nødvendigvis fullt 
ut følge. Vi er enige i momentene som 
tas fram i forhold til styrking av 

eksisterende bosteder/bygder, 

infrastruktur, trafikksikkerhet, 
oppvekstvilkår for barn og 
jordverninteresser, men planarbeidet 
tar sikte på å oppnå de overordnede 
lokalpolitiske målsettinger mht. 

boligbygging først.  
 
 Videre skal konsekvenser av 

planforslaget vurderes i forhold til bla. 
barn og unges oppvekstvilkår, natur og 
vassdrag, trafikksikkerhet, infrastruktur 
mm men dog ikke med sikte på 

redusert transport lokalt. 
 

 Det tas sikte på at områder for spredt 

bebyggelse/boligbygging skal inkludere 
potensielle fradelingssaker i framtiden.  

 
 Jordvern og viktige landbruksinteresser 

mht. areal tas sikte på å sikre gjennom 
etablering av hensynssoner for 
landbruket. 

 

 Austertana bygdelag: 

 Spredt boligbygging bør prioriteres. Ønsker 
fradelinger fra landbrukseiendommer uten at det 
kommer i konflikt med ”forsvarlig” drift av dyrket 
mark. 

 

 Tas til følge. Det vil bli lagt opp til 
utvidelse av områder for spredt 
bebyggelse i LNFR-områder. 

  
 

 

 



Fritidsbebyggelse/gammer  

   

 Finnmarkseiendommen (FeFo): 

 Fritidsbebyggelse bør reguleres til felt nær 
eksisterende infrastruktur.  

 
 Bør klargjøre målsettinger med fritidsbebyggelse, 

hva slags utbygging, felt, fortetting, standard, 
infrastruktur, vei og oppgradering av 
hyttestandard. 

 Avklare behov for caravanoppstillingsplass 
og/eller bobilparkering. 

 Kommunen bør ta stilling til om bygging i 
områder for spredt bebyggelse skal skje ved 

behandling av enkeltvise søknader. Dersom 
tillatelse skal gis på bakgrunn av 
kommuneplanens arealdel må bebyggelsens 
omfang og lokalisering være nøyaktig angitt i 

arealplanen (pbl § 11-11 nr2). I tillegg må det tas 
inn i planbestemmelsene at tiltak i tråd med plan 
vil bli iverksatt uten ny høring. 

Innsigelsesmyndighetene vil dermed bli 
oppmerksom på at enkeltvise søknader ikke vil bli 
sendt på ny høring. 

 Kommunen bør vurdere retningslinjer til 
kommuneplanen for behandling av bygg som ikke 
har de nødvendige tillatelsene (kontraktsløse 

bygg i utmark). 

 

 Samsvarer hovedsakelig med 
reindriftens uttalelser. Tas som innspill i 
det videre planarbeidet. 

 Det tas sikte på dette for nye hyttefelt. 

For eksisterende hyttefelt tas det 
høyde/sikte på oppgradering til 
dagens/moderne standard. 

 Tatt inn som nytt punkt under 3.2.2 
 
 Det tas sikte på at bygging i områder 

for spredt bebyggelse skal skje ved 

enkeltvis søknad uten ”ekstra” høring 
med grunnlag i kommuneplanens 
arealdel (LNFR-områder for spredt 
bebyggelse med tilhørende 

planbestemmelser). 
 
 

 
 
 
 Disse sakene behandles etter plan- og 

bygningsloven. Kommunen har derfor 
ikke behov for egne kommunale 

retningslinjer i kommuneplanens 
arealdel for kontraktsløse bygg i 
utmark. 

 Fylkesmannen i Finnmark: 
 Tana kommune har mange spredtliggende 

byggverk langt fra vei, herunder mange gammer 

som står åpne for allmenn bruk. Kommunen må 
være varsom med å tillate endring av status for 
gammer til fritidsbebyggelse. Det vil åpne opp for 
at gammer generelt kan ombygges til private 
hytter. Det vil endre områdene uberørte karakter 
og åpne opp for helt annen trafikk i områdene. 

Erfaring viser at ombygging til hytter med høyere 
standard medfører at byggverkene blir privatisert 
og låst. Allmennheten vil da miste det tilbudet 
åpne gammer utgjør og en viktig del av den 
samiske gammetradisjonen vil gå tapt. 

 
 Tas som innspill i videre planarbeid.  
 

 Austertana bygdelag: 

 Spredt fritidsbygging bør prioriteres. Ønsker 
fradelinger fra landbrukseiendommer uten at det 

kommer i konflikt med ”forsvarlig” drift av dyrket 
mark. 

 Bygdelaget ønsker satt opp ei verdegamme som 
bygdelagshytte. 

 

 Tas som innspill i det videre planarbeid. 
 

 
 
 Tas som innspil i selve planarbeidet. 

  
 

 

Bygging i strandsonen og i vassdragsnære 
områder 

 

   

 NVE: 
 Områder i og langs vassdrag er verdifulle for 

miljø og friluftsliv. Utbygging tett inntil vassdrag 
bør generelt unngås og kommunen bør innføre et 
generelt byggeforbud i et bestemt meterbelte 

langs vassdrag. 

 
 Tas som innspill i videre planarbeid, jfr. 

3.2.3. 



 Fylkesmannen i Finnmark: 
 Positivt at det legges opp til planmessig 

forvaltning av strandsonen. Det er anledning til å 
sette annen byggegrense mot sjø enn 100-meter, 

men det skal tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser (pbl § 1-8). Fylkesmannen 

presiserer at bygging i 100-meters beltet skal 
bare tillatelse etter en konkret vurdering ut fra 
lokale forhold. Bygging i strandsonen bør ikke 
tillates på arealer som har verdi for landbruk, 
friluftsliv, biologisk mangfold og kulturmiljø. I 
bebygde arealer, bør allmenne turveier og 
friarealer tas hensyn til. I vurdering av 

byggegrense bør samspill med sjøen både 
økologisk, topografi og bruk vektlegges. Ny 
bebyggelse bør trekkes lengst mulig unna sjø og 
utvidelser bør skje på andre sider enn sjøsiden. 
Byggegrensen kan være smalere eller bredere 

enn 100 meter. Fylkesmannen vil vurdere 
innsigelse dersom det ikke tas hensyn til statlige 

og viktige regionale interesser i denne 
forbindelse. 

 Fylkesmannen minner om at 
unntaksbestemmelsene for byggetiltak i 
strandsonen som er nødvendig for landbruket, 
faller bort 1. juli 2013 og må evt. videreføres i ny 

arealplan. 

 
 Tas som innspill i videre planarbeid.  
 
 Det er i dag ikke behov for å åpne opp 

hele strandsonen i Tana kommune for 
utbygging. Det er særlig i områder med 
bruk av land og sjø i samspill det kan 

være mest aktuelt. Det tas også sikte 
på å samle inngrep hvis mulig for å 
redusere konsekvenser i forhold til 
allmenne interesser med mer, se 
kapittel om konsekvensutredning. 

 Det bemerkes at hyttebygging/sjøboder 
i strandsonen kan være et alternativ til 

hyttebygging/fritidsbebyggelse på fjell 
og vil være mindre konfliktfylt i forhold 
til reindriftsinteresser. 

 
 

 
 

 
 

 Tas som innspill i det videre 
planarbeidet. 

  
 

 

Folkehelse, idretts- og friluftsformål  

   

 Finnmarkseiendommen: 

 Nærområder som brukes av befolkningen til 
friluftsliv bør sikres til det formålet.  

 Stier og løyper til utfartskorridorer bør sikres og 
ikke hindres ved annen arealbruk uten at 
alternativer vurderes. 

 
 Viktige områder for friluftsliv bør markeres på 

plankart som hensynssone. 

 

 Innspill tas til følge som nytt punkt 
under 3.2.4. 

 Sikring av stier og turløyper er inne 
under 3.2.4, konsekvenser og 
alternativer er også under 5.3.2 

konsekvensutredning. 
 Tas som innspill i det videre planarbeid 

under punkt 3.2.4 

 Fylkesmannen i Finnmark: 
 Planprogrammet er dekkende for dette temaet. 

 
 Tas til orientering. 

  
 

 

Verdiskaping/næringsutvikling  

   

 Kystverket: 

 Forutsetter at sjøarealene blir integrert del av 
kommuneplanens arealdel.  

 
 
 
 Arealbruk må ikke komme i konflikt med 

navigasjonsinstallasjoner (fyrlykt) eller farleder. 

 På sjøkart 110 er ankerplassene i Tana avmerket. 
Disse sikres og opprettholdes i planen for 
fremtidig bruk.  

 Nødhavnene Smalfjord og Vestertana må ikke 
båndlegges, men kan kartfestes som informasjon. 

 Evt. kraftanlegg i sjø må fremgå av planen.  

 ROS vil være viktig for ivaretakelse av 

sikkerheten for transport langs kysten.  

 

 I tilknytning til strandsonen vil formål 
på land og sjø ses i sammenheng. Det 
vil ikke bli mer planlegging av 
kystsonen enn det som fremkommer av 
planprogrammet. 

 Tas som innspill i planarbeidet. Det er 
opprettet et nytt kapittel 5.3.8. 

 Tas som innspill i planarbeidet. 
 
 
 Tas som innspill i videre planarbeid. 
 
 Tas som innspill i videre planarbeid. 

 Kap. 6 dekker dette. 

 



 Fremtidig transport vil skje ved bruk av 
containere. Det kan være nødvendig med 
avsetning av fellesarealer for plassering, lagring 
eller omlasting/lossing og kai med gode 

dybdeforhold. 
 Tidligere områder for dumping av fartøy og 

kondemneringsområder bør fremgå av planen, 

bla. installasjoner i sjø eller havari av fartøy. 

 Tas som innspill i videre planarbeid. 
 
 
 

 
 Tas som innspill i videre planarbeid. 
 

 

 Fiskeridirektoratet: 
 Det må tas hensyn til kartfestet gytefelt ved nye 

tiltak. 
 Økt fiskeriaktivitet i Tana bør det tas hensyn til i 

arbeidet med planen. 

 Oppdrett på angitte lokaliteter bør ikke 
spesifiseres til arter som ikke allerede er 
ekskludert som følge av Tanafjorden som 
nasjonal laksefjord. I fremtiden kan det gjelde 
arter som i dag ikke er særlig aktuelle. 

 
 Tas med i konsekvensutredning kap. 

5.3.8. 
 Tas som innspill. 
 

 Tas som innspill i videre planabeid i 
tilknytning til utarbeidelse av 
planbestemmelser for eventuelle 
områder for oppdrett. 

 Finnmarkseiendommen: 
 Reindriftens og jordbrukets arealer må sikres, 

eksempelvis gjennom hensynssoner. 
 Bør unngå uheldig sammenblanding av 

næringsinteresser og bebyggelsesinteresser. 
 Reindriftsanlegg bør merkes i arealdelen. 

 
 Tatt inn i planprogrammet under 3.2.5. 
 
 Tas som innspill i videre 

planleggingsarbeid. 
 Tas med i videre planlegging. 

 Fylkesmannen i Finnmark: 
 Det er nasjonal målsetting å sikre dagens og 

fremtidige generasjoners behov for tilstrekkelig 
god matforsyning. Jordressursen er 
grunnleggende for vedvarende matproduksjon. 
For landbruksmyndighetene er det viktig å styrke 
jordvernet. Landbruket preges av færre men 

større enheter. For effektiv produksjon er det økt 

behov for effektive arealer til slått, beite og 
nydyrking i nærheten av gårdsbrukene. Tana 
kommune har svært viktige jordbruksområder for 
Finnmark. Kommunen må derfor legge vekt på 
ivaretakelse av dyrket og dyrkbar mark. Det bør 

tilrettelegges for at nedlagt jordbruksmark tas i 
bruk av eksisterende gårdsbruk.  

 Kommunen oppfordres til å avsette 
kjerneområder for landbruket og hensynssoner 
for viktige kulturlandskapsområder i arealplanen. 

 
 Tas som innspill i den videre 

planprosessen. Kommunen er i gang å 
vurdere etablering av hensynssoner for 
landbruksarealer som er viktig for en 
effektiv produksjons i dag og for 
framtidig utvidelse. Det arbeidet blir 

videreført i videre planarbeid. 

  

 

 

Råstoffområder/deponier 

 

 Direktoratet for mineralforvaltning: 
 Kommunen bør utarbeide en oversikt over 

eksisterende massetak og viktige forekomster av 
mineralske ressurser for å hindre nedbygging av 
forekomstene og forebygge arealkonflikter.  

 
 Tatt hensyn til i utvidet punkt under 

3.2.6  

 Finnmarkseiendommen: 
 FeFo foreslår at det skilles mellom ”store” og 

kommersielle massetak og massetak til bruk for 

bygdene i arealplanen og krav om reguleringsplan 
bare for kommersielle massetak. 

 Det bør foretas en gjennomgang av eksisterende 
råstoffområder og vurdere behovet for fortsatt 
drift, eventuell utvidelse eller ta de ut av planen. 

 Sørge for at nok areal er avsatt til 

råstoffutvinning. 

 Løsmasseressurser og mineralressurser bør sikres 

 
 Forslaget tas videre med i planarbeidet, 

jfr. 3.2.6. 

 
 
 Tatt hensyn til. 
 
 
 Tatt hensyn til. 

 

 Tas hensyn til. 



gjennom planen. 
 Vurdere å legge ned og rydde gamle deponier. 

 
 Vurderes i planprosessen. 

 Mattilsynet: 

 Viser til brev av 12.4.2004 og behovet for 
nedgravingssteder for dyrekadaver i forbindelse 
med mulige utbrudd av smittsomme 

dyresykdommer. 

 

 Tas hensyn til og tas med i videre 
planlegging. 

 Fiskeridirektoratet: 
 Fiskeridirektoratet er generelt imot deponering i 

sjø. Hvis det ikke finnes aktuelle alternativer til 
deponering i sjø, bør det ikke berøre gyteområder 
til fisk elle fiskeplasser, evt. supplert med 

planbestemmelser knyttet til begrensninger i 
deponeringstidspunkt. 

 
 Tas som innspill i videre planlegging. 

  
 

 

Samferdsel/infrastruktur 

 

 Varanger kraft:  
 For utbyggingsområder som skal ha tilknytning til 

strømnettet, må det avsettes arealer til 
fremføring av strøm.  

 
 Tas med i videre planlegging. Særlig 

aktuelt for nye boligbyggeområder og 
områder for hyttebygging og 
oppgradering av eksisterende hyttefelt. 

 Finnmarkseiendommen: 
 Drikkevannskilder bør angis som hensynssoner. 
 Vurdere forbud mot tiltak og/eller virksomheter i 

nedslagsfelt for drikkevannskilder. 
 

 
 Anlegg for vannforsyning bør synliggjøres på 

plankartet. 

 Vurdere behov for reserve drikkevannskilder. 
 
 
 

 
 
 Traseer for motorferdsel bør også markeres på 

arealplankartet. 
 Kommunen bør vurdere avsetting av areal til 

parkering og eventuelt skutergarasjer ved starten 
av skuterløyper. 

 
 Tatt hensyn til. 
 Vurderes gjennom evt. bestemmelser til 

hensynssone eller generell 
planbestemmelser for spredt 

bebyggelse. 
 Vurderes nærmere også i forhold til 

samfunnssikkerhet. 

 Eventuelle nedlagte vannverk kan 
muligens fungere som reserve 
drikkevannskilder/evt. nærliggende 
vannkilder som kan utbygges med små 

kostnader. Dette vurderes nærmere i 
planprosessen. 

 Tatt hensyn til i 3.2.4. 
 
 Tatt hensyn til i 3.2.4 

 NVE: 
 Kommunen bør ta hensyn til planlagte nye 

kraftledninger og oppgraderinger av eksisterende 

kraftledninger. Både eksisterende og nye 
kraftledninger bør vises i kartet. 

 Eksisterende og vedtatt høyspentlinjer skal 
fremgå av plankartet som hensynssoner. 

 

 
 Tas hensyn til under punkt 3.2.7. 
 

 
 

 
 Tas hensyn til. 

 Austertana bygdelag: 
 Ønsker å se på mulighetene for gang- og 

sykkelsti sammen med lysløyper.  

 
 Tiltak til idretts- og friluftsformål er 

under 3.2.4. Gang- og sykkelveier er nå 

nevnt direkte under 3.2.7.  

  
 

 

Natur, klima og miljø  

   

 Statens vegvesen: 

 Ved oppgradering av barmarkstraseer i utmark til 
veier, må det stilles krav til utarbeidelse av 

 

 Tas med i det videre planarbeid 



reguleringsplan for tiltakene. 

 NVE: 
 Det må tas høyde for endret klima, herunder økt 

nedbør og flomfare, ras, erosjon og 
havnivåstigning. Fareområder kartgis som 
hensynssoner med tilhørende bestemmelser. 

 
 Tatt hensyn til. Omtales også i kap. 6 

om Risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 Fylkesmannen i Finnmark: 
 Tana kommune har et levende kulturlandskap 

som er viktig for biologisk mangfold og 
reiselivsnæringen. Kommunen bør fremme en 
arealpolitikk som legger til rette for utvikling av 
landbruk og kulturlandskap både i tilknytning til 

landbruk og utenfor. Det er også viktig for godt 
og attraktivt bomiljø for lokalbefolkningen. Det er 
nødvendig å vektlegge sammenheng mellom 
jordvern, kulturlandskap og miljø. 

 
 Tas som innspill i den videre 

planprosessen, jfr. 3.2.8 

 

 

Medvirkning  

   

 Finnmarkseiendommen (FeFo): 
 Ønsker arbeidsmøte med kommunen når 

planutkast foreligger. 
 Det er viktig at reindriften som selvstendig 

rettighetshaver involveres tidligst mulig og gis 

reell innflytelse i planprosessen. 

 
 Tas hensyn til. 
 
 Kommunen har allerede hatt 

dialogmøter med reindriften og vil 

fortsatt ha det i planprosessen. 

 Reindriftsforvaltningen: 
 Positiv til at reindriften gis muligheter for 

medvirkning i hele planprosessen.  

 
 Tas til orientering. Kommunen har 

allerede hatt møter med 
reinbeitedistriktene og vil fortsette med 

det.  

 Fylkesmannen i Finnmark: 
 Tana er en stor jordbrukskommune i fylket. 

Bidrag til verdiskapning er vesentlig. Kommunen 
oppfordres til å involvere landbrukets 
næringsorganisasjoner i den videre planlegging 

for å få frem næringens synspunkter og behov. 

 
 Tas hensyn til. Landbruket og dets 

organisasjoner tas sikte på å involveres 
i planprosessen. 

 Austertana bygdelag: 
 Ønsker et folkemøte med landbruksforvaltningen i 

Tana og grunneiere med sikte på å finne områder 
for fradelinger til bolig og fritidsboligformål. 

 
 Så fremt all landbruksareal blir lagt ut 

til LNFR med underformål spredt 
bebyggelse så er det ikke nødvendig 
med et slikt møte, noe kommunen tar 

sikte på å gjøre. Så foreløpig vil det ikke 
bli lagt opp til et slikt folkemøte, da det 

vil gjøre planleggingen mer omfattende 
enn nødvendig. 

 

 

Konsekvensutredning  

   

 Sámediggi/Sametinget: 
 Det er tilstrekkelig at hensynet til samiske 

kulturminner blir omtalt under 5.3.5. 
 Kulturminneverdier i Finnmark er hovedsakelig 

dårlig kartlagt. Mangel på kjente kulturminner 

betyr ikke at tiltak ikke har noen negative 
konsekvenser for kulturminner. Det bes om at 

verdi- og konsekvensvurdering gjelder kjente 
kulturminner.  

 Det må innarbeides i planen at 

 
 Tatt hensyn til. 
 
 Tatt hensyn til under punkt 5.3.5 

 

 
 

 
 
 Tas videre med inn i 



undersøkelsesplikten etter kulturminneloven skal 
oppfylles for reguleringsplaner og for større og 
private og offentlige tiltak det ikke skal utarbeides 
reguleringsplan for.  

 Eventuelle mindre private tiltak (enkeltsøknader) 
må sendes på høring iht. kulturminneloven. 

 Kommunen kan avklare områder for 

kulturminneinteresser på kommuneplannivå. 
Utgifter med dette bekostes av kommunen. 

planbestemmelsene for arealplanen. 
 
 
 

 Dette er dagens praksis og blir 
videreført. 

 Tas til orientering foreløpig. Vurderes 

nærmere når konkrete 
utbyggingsforslag foreligger. 

 

 

 

Samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse  

   

 NVE: 

 Det er viktig at kommunen ikke planlegger ny 
bebyggelse i områder som kan være utsatt for 

flom, erosjon og skred og påser at 
utbyggingstiltak ikke gir økt fare for andre 
områder. 

 Temaet ”flomfare” ser ikke ut til å være like godt 

beskrevet, og bes tatt med i den videre 
planprosessen. 

 Naturfarer som flom, erosjon og skred må 
vurderes for alle byggeområder der slike farer er 
aktuelle. Arealer som kan være utsatt for slike 
naturfarer, uavhengig av arealbruk, bør avmerkes 
på kartet som hensynssone og tilknyttes 

bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for 
bygging og tiltak. Planbestemmelser til 
hensynssoner bør ikke tillate bygninger for 
personopphold før det er dokumentert 

tilstrekkelig sikkerhet mot skred og/eller flom. 
 NVE anbefaler at ny utbygging bør tar hensyn til 

beregnete stormflohøyder ved det havnivået en 

vil ha om 100 år. 

 

 Tatt med i 3.2. Dette er også en del av 
risiko- og sårbarhetsanalysen i kap. 6 

og som vil blir vurdert for hvert nytt 
utbyggingsforslag. 

 
 

 ”Flom og erosjon” er nå skilt ut i et eget 
avsnitt og med  i punkt 5 under 
sjekkliste for vurdering av risikoforhold. 

 Tas hensyn til. Jfr. Kapittel 6 og avsnitt 
om ”skred/ras/erosjon/flom”.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 Tatt hensyn til under ”havnivåstigning” i 

kapittel 6. 

 Fylkesmannen i Finnmark: 
 Det er viktig at risiko- og sårbarhetsanalysen 

viser alle risiko sårbarhetsforhold som kan være 
med å avgjøre om ulike arealer er egnet til 

utbyggingsformål eller ikke. Fylkesmannen 
minner om plan- og bygningslovens bestemmelse 
§ 4-3.  Framtidige klimaendringer som 
havnivåstigning, flere stormer (ekstremvær), mer 
nedbør, økt flomfare og fare for skred er 
hendelser som sannsynligvis vil komme. Det er 

også viktig at sjøområdene etter havne- og 

farvannsloven inkluderes. 
 Fylkesmannen viser til at kommunen skal ha en 

helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse etter 
beredskapspliktloven.  Denne analysen skal 
legges til grunn for planarbeid etter plan- og 
bygningsloven. Det vises også til DSBs veileder.  

 
 Tatt hensyn til i kap. 6. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 DSBs veileder er et grunnlagsdokument 

som kommunen tar sikte på å bruke i 
ROS-analysen i kap. 6. Ellers mener 
kommunen at opplegget for ROS-
analysen er dekkende etter at det er 
tatt hensyn til NVEs innspill og 

høringsuttalelser. 

 

 



Øvrige uttalelse/konkrete forslag om arealbruksendringer 

 

Austertana bygdelag 

Bygdelaget har gitt en forholdsvis lang uttalelse som går på en rekke forhold ved samfunnet og 

muligheter i Austertana. Hovedinnholdet i uttalelsen kan betraktes mer som innspill til 

kommuneplan eller en bygdeutviklingsplan. Imidlertid har kommunen bedt om innspill og 

uttalelser til planprogrammet, dvs. til planen for planleggingen av rulleringsarbeidet. Konkrete 

forslag til planprogrammet/videre areaplanarbeid er tatt med i listen ovenfor mens konkrete 

arealbruksendringer tas med i den videre planprosessen. Høringsuttalelsen følger forøvrig 

vedlagt i et samlet dokument med andre høringsuttalelser for eventuell politisk oppfølging i 

andre sammenhenger. 

 

Sverre Kimo Pedersen 

Pedersen foreslår nytt hyttefelt ved Holmevann. Dette er et konkret forslag til arealbruk som 

ikke hører inn i planprogrammet, men tas med i videre arbeid med revidering av arealdelen 

(punkt 3.2.2). 

 

Han etterlyser også en mer aktiv boligpolitikk for å stimulere til bygging i distriktene i Nedre-

Tana. Pedersen mener at folk nå etterspør mer byggeklare tomter og er ikke interessert i tomter 

som ikke er noe tilrettelagt, selv om tomtene er markedsført på internett. 

 

Utfordringen med at potensielle boligbyggere ønsker mer byggeklare tomter, kan ikke løses i 

selve arealplanen, men gjennom en politisk prosess der det avsettes av midler til å gjøre tomter i 

distriktene byggeklare. Metodisk kan dette gjøres på tilsvarende måte som i kommunens 

veiplan. Dette må gjøres i en egen prosess i kommunen og vil ikke være en del av arbeidet 

kommunens arealplan. 

 

Lill-Anita og Stig-Morten Paulsen 

De foreslår å omdisponere egen eiendom til bolig-/fritidsboligformål. Dette er ikke forslag til 

endring av planprogrammet men forslag til arealbruksendring som tas med inn i selve 

arealplanarbeidet med punktene 3.2.1 og 3.2.2. 

 

Torfinn Johansen 

Johansen foreslår at områder langs Masjokelva åpnes opp for gammebygging. I tillegg foreslås 

det gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Stolpebakken må prioriteres og at 

samhandlingsreformens muligheter blir utnyttet. Høringsuttalelsen gjelder ikke forslag til 

endring av planprogrammet. Forslag om gammebygging tas inn i selve arealplanarbeidet i 

forbindelse med hovedtemaet fritidsbebyggelse/gammebygging (kap. 3.2.2). Gang- og sykkelvei 

på strekningen tas opp i forbindelse med kommunedelplan for sentrum. Muligheter med 

samhandlingsreformen hører ikke med i dette planprogrammet og tas derfor ikke hensyn til her. 

 

 

Fylkesmannen om LNFR-områder 

Fylkesmannen registrerer at kommunen vil foreta en gjennomgang av LNFR-områder. I den 

forbindelse minner fylkesmannen om at det er kun tillatt med oppføring av bygninger og 

iverksette tiltak som er nødvendige for landbruk og reindrift i disse områdene. Hva som 

omfattes av landbruksformål fremgår av veileder T-1443 ”Plan- og bygningsloven og Landbruks 

Pluss”. Kommunen kan ikke på generelt grunnlag tillate tiltak i LNFR-områder. I samme 

forbindelse vises det til brev fra Fylkesmannen i Hordaland til fylkets kommuner om hvilke 

hensyn og vurderinger som må tas i arealplanen for å unngå dispensasjoner i LNFR-områder.  

 

 



Uttalelser og innspill fra dialogmøter 

 

Reinbeitedistrikt 9 har konkrete forslag til hensynssone for reindriften og mulige arealer for 

fritidsbebyggelse. Reinbeitedistriktet mener at det er etablert nok gammer i Tana. 

Reinbeitedistrikt 7/8 har også konkrete forslag til områder for fritidsbebyggelse. 

Uttalelser/forslag om arealbruk tas med i den videre planleggingsarbeidet. 

 

Alleknjarg bygdelag ønsker ei bygdelagshytte i nærheten av Ucca Àlletjávri. Elkem Tana AS 

ønsker en utvidelse av området for utvinning av kvartsitt og et nytt område avsatt til samme 

formål. Dette er ikke innspill til planprogrammet men til arealbruken i ny arealplan og tas med i 

den videre planlegging knyttet til temaet fritidsbebyggelse/gammer og råstoff utvinning. 

 

 

 

Administrasjonens samlende oppsummering og vurdering 

 

Planprogrammet er en plan for planleggingsarbeidet og ikke en arealplan i seg selv. Konkrete 

forslag til arealbruksendringer hører ikke til i selve planprogrammet men til selve 

arealplanleggingen og innspill til arealbruksendringer tas med i arealplanarbeidet. 

 

LNFR-områder (landbruks, natur og friluftsområder samt reindrift) 

Administrasjonen peker på at mesteparten av kommunens arealer er LNFR-områder. Det vil de 

være såfremt de ikke er disponert til andre formål etter plan- og bygningsloven. I liten grad 

omdisponeres arealene mellom hovedformålene etter plan- og bygningslovens § 11-7. 

Eksempelvis arealer avsatt til bebyggelse og anlegg eller grønnstruktur blir i liten grad 

omdisponert til landbruks, natur- og friluftsformål samt reindrift. En kan si at i hovedsak dreier 

arealplanleggingen seg om å ta fra landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 

og omgjøre det til andre formål, eksempelvis bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, samferdsel 

osv.  

 

Utbyggingspresset i kommunen er ikke så stort at det er behov for å gjennomgå all LNFR-

område med sikte på omdisponering til andre arealformål. Det vil også stride mot viktige 

interesser eksempelvis innenfor landbruk og reindrift og gjøre planarbeidet mer omfattende enn 

nødvendig. I planarbeidet er det lagt opp til at planarbeidet forankres i hovedtemaene i kapittel 

3.2, mens kommunen skal ta stilling til og vurdere konkrete utbyggingsforslag og forslag til 

arealdisponeringer i henhold til kap. 5. Planprogrammets kapitler tre og fem dekker etter 

administrasjonens oppfatning kommunestyrets vedtak 21. februar 2013 om LNFR-områder. 

 

Boligbygging 

Det er to arealformål som er aktuelle å bruke i planprosessen 1) Bebyggelse og anlegg, med 

underformål boligbygging og 2) Spredt boligbygging i LNFR-områder. Utfordringene mht. krav 

til infrastruktur så som vann, avløp, vei og strøm kan være veldig forskjellig for disse to 

hovedformålene. Disse to formålene kan derfor få ulike planbestemmelser og vurderes særskilt. 

 

En utfordring er at boligbygging utenfor sentrumsområdet i hovedsak skjer i områder som i 

arealdelen ikke er avsatt til spredt boligbygging, dvs i rene LNFR-områder, jfr. Vedlagte 

boligregnskap. Det innebærer at boligbygging i distriktene gir relativt mange 

dispensasjonssøknader og merbelastning for den som ønsker å bygge. For å møte den 

utfordringen tas det sikte på å få utvidet området for spredt boligbygging i LNFR-områder 

vesentlig. I planprosessen tas det sikte på at områder for spredt boligbygging skal inkludere hele 

bygder og dyrka landbruksareal. Dette skal også kunne fange opp fradelingssaker i fremtiden 

uten at det blir dispensasjonssaker av det. Landbrukets interesser vil bli forsøkt ivaretatt 



gjennom etablering av hensynssoner for landbruk samt gjennom planbestemmelser for spredt 

boligbygging, herunder bla. at dyrket areal ikke skal bygges ned. I områder der det vil være 

aktuelt med tettere boligbygging vil arealformålet 1) Bebyggelse og anlegg med underformål 

boligbygging bli brukt i planlegging av arealene. Samlet sett kan det gi enklere 

søknadsprosesser for boligbyggere samtidig som øvrige samfunnsinteresser kan ivaretas på en 

hensiktsmessig måte. 

 

Gammebygging 

I møte med fylkesmannen og reinbeitedistriktene har gammebygging vært drøftet. 

Fylkesmannen vil ikke tillate gammebygging som ikke er hjemlet i plan. Fylkesmannen har 

presisert at ”gammer” ikke er et eget begrep i plan- og bygningsloven og skal betraktes på 

samme måte som fritidsbebyggelse.  

 

En mulighet er at gammer blir bygd i samme områder og på samme steder som en tillater øvrig 

fritidsbebyggelse, dvs. at i stedet for vanlige hytter kan få oppført gamme. Lokalt er det dog en 

oppfatning om at det er forskjell på gammebygging/gammetradisjoner på den ene siden og 

fritidsbebyggelse på den andre siden. Det er knyttet til ulike typer mennesker og tradisjoner i 

bruk av utmarka, der tradisjonell utmarkshøsting har vært knyttet til gammebruk mens 

”friluftsliv” gjerne tilknyttes ”fritidsboliger/hytter”.  

 

Møtene med reindriften tyder på at det kan bli utfordrende å få etablert nye gammer i Tana. 

Tana kommune synes å ha en mer liberal tilnærming til ”gammebygging” enn det reindriften 

ønsker. For å komme reindriftsinteressene i møte kan en mulig tilnærming kan være at en starter 

med planbestemmelser for gammebygging som legges fram for reindriften til diskusjon og 

godkjenning. I planbestemmelser for gammebygging må det tas sikte på å sette begrensninger 

både på områder og mengde gammer i områder eventuelt supplert med vilkår for bruk og 

utforming også videre som reindriften kan akseptere. 

 

Planprogrammet 

Administrasjonen har tatt hensyn til alle høringsuttalelser og innspill til planprogrammet med 

noen få unntak. Det fremlagte planprogrammet er derfor samlet sett et produkt av statlig politikk 

og interesser, fagmyndighetenes uttalelser og interesser samt lokalpolitiske ønsker, målsettinger 

og føringer for planarbeidet. En del av interessene er ikke helt sammenfallende slik at det kan bli 

utfordrende å komme fram til et planforslag som kan ivareta flest mulig interesser, herunder 

befolkningens, brukere og lokalpolitiske interesser.  

 

 

 

 



REFERAT MØTE MED REINBEITEDISTRIKT 7

Reinbeitedistrikt 7/8: Magne Andersen og Frode Utsi fra styret i Reinbeitedistrikt 7/8 og 
sekretær Brynly Ballari fra Reinbeitedistrikt 7/8.

Tana kommune: Rådmann Jørn Aslaksen, utviklingsleder Svein Ottar Helander, 
planlegger Lars Smeland og Frans Eriksen fra Tana kommune. 

Tidspunkt: Fredag 22. februar 2013, kl. 14:00-16:15

Sted: Kommunestyresalen, rådhuset

Tema

 Erfaringer med dagens arealplan
 Reindriftens hovedutfordringer mht. areal 

LS viste plankart fra www.nordatlas.no om reindriftens bruk av arealer via prosjektor.

Kvartsittbruddet
Frode Utsi. De har ikke god dialog med kvartsittbruddet. Gavzzavárri (Salfjellet) er et veldig 
viktig oppsamlingsområdet før de merker rein (se svart felt i figur 1). Etter at vinterbrudd-
veien ble åpnet får de ikke brukt Čammájohkadalen pga. støy fra bruddet. Det medfører at det 
mister mye av skogområde som beite på østsiden av Čammájohkadalen.

Figur 1: Sommerbeite (rødt), oppsamlingsområde (svart) og reindriftsgjerde (lilla) i Austertana.

Reinbeitedistriktet ønsker å flytte reingjerde i Juladalen nærmere gamleveien for å mer beite 
på vestsiden av Juladalen. 



Alpinbakken i Austertana ble nevnt. Det er i idefasen nå. De bekymrer seg for at det kan 
bygge på seg mer og skape økt trafikk/aktivitet i området. Området er risset inn med oransje i 
figur 2.

Figur 2: Vinterbeite (blått) og område for alpinbakke i Austertana.

Harrevann
Reinbeitedisktriktet var positiv til etablering av friluftsområde (anmerkning: ved 
høringsuttalelsene i 2002). Men de registerer at aktiviteten øker i området, bla. når det gjelder 
isfiske. Harrevannsområdet brukes i fbm. brunsttiden. Vårflyttingsområdet i nærheten av 
Harrevann.

Figur 3: Trekklei (blått), høstvinterbeite (skravert felt) ved Harrevann.



Figur 4: Vinterbeite (blått), trekklei (blå linje) og trekklei ved Harrevann.

Lievlan/Luftjokdalen
Reingjerde ved kommunegrensen problematisk mht. plassering. Uenighet med nabodistrikt. 
Fått på plass vedlikeholdsavtale som sikrer at reingjerde blir vedlikeholdt. 

Utfordring med flyttelei (drivingslei) til Lievlan over Luftjok elva. Har ikke skriftlige avtaler 
med grunneiere og det er mange private grunneiere langs Luftjokelva. Det har behov for å 
avklare flyttelei over Luftjokelva til Lievlan. 

Figur 5: Drivingslei/flyttelei i Luftjok dalen (oransje) og vinterbeite (blått) i Luftjokdalen.

Lievlan er også registrert som oppsamlingsområde i Nordatlas.



Seidafjellet
Seidafjellet er oppsamlingsplass og slakteplass som er veldig viktig for reindriften. (også 
registrert som høstvinterbeite i Nordatlas). 

Figur 6: Omsamlingsområde (svart), drivingslei (oransje) og reindriftsanlegg (lilla) på Seidafjellet. 

Rødekorshytte skaper også problemer for reindriften. De har avtale om bruk som ikke er i 
konflikt med reindriften. Etter hvert kommer det nye drivere til som ikke kjenner til tidligere 
avtaler. Forutsetningene endrer seg i forhold til da de sa ja til tiltaket og tiltakene øker mer 
enn forutsetningene. 

Korsmyrene/Jávvájohka
Reinbeitedistriktet ønsker å sette opp et reingjerde på sørsiden av Korsmyrene i 
Jávvájohkdalen i en lengde på ca 3,8 km i luftlinje.



Figur 7: Ønske om nytt reingjerde i Jávvájohkadalen (blå strek).
Fra administrasjonens side ble det uttrykt et ønske om at gjerde ble lagt på sørsiden av stien 
som går gjennom dalen for å redusere hindringer for de som ønsker å gå til Korsmyrene.

Sentrale utfordringer for reindriften

Et problem for reindriften er at de ser at forutsetningene endrer seg i forhold til da de stilte seg 
positiv og sa ja til et tiltak. Tiltakene øker mer i omfang enn det de sa ja til. Nye drivere 
kommer til som ikke kjenner tidligere avtaler. 

Et av de største problemene for reindriften er ferdsel og aktiviteter, og særlig ferdsel gjennom 
beiteområdene. Ferdsel bør styres utenom beiteområdene. 

Frode Utsi sa at de forteller om reindriften til folk for å skape forståelse for reindriftens 
behov. Da føler at jo bedre kommunikasjon er, jo bedre forståelse får de fra folk. 

Fritidsbebyggelse/hyttebygging

Magne: Mener at grenseområdene i forhold til distriktsgrensene er de minst problematiske i 
forhold til reindriften.
Frode foreslår områder rundt Tanafjorden. 
Fjellområdene problematisk pga ferdsel. Særlig påsketrafikk. 
Beiteforholdene er særlig viktig. Beiteområdene varierer fra vinter til vinter, men reindriften 
foregår alltid innenfor reinbeitedistriktene.

Rådmannen ser for seg at det gis erstatning pr. hytte (eks. kr 30-50.000 pr. hyttetomt/feste).

Nedre del og sørsiden av Masjok kan være aktuelt for hyttebygging. Masjok er grenseområde 
for reinbeitedistrikt. 



Figur 8: Mindre konfliktfylte områder for hyttebygging i Masjokdalen. Området nord og øst for 
Masjokelva er registrert som høstbeite (brunt felt). Området sør for Masjokelva er registrert som 
vinterbeite (blått felt). 
Masjoksletta/osen litt mindre problematisk mht. utbygging. 

Seidafjellet. 
Hyttefelt. Minst problemer for reindriften med lokalisering mellom E6 og reingjerde i 
tilknytning til eksisterende hyttefelt. 

Figur 9: Seidafjellet. Høstvinterbeite (grønt), oppsamlingsområde (svart), reingjerde (lilla) og 
drivingslei/flyttevei (oransje). Vinterbeite på sørsiden av E6. 

Rådmannen: Bra om vi også kan finne et fiskevann hvor man kan ha hyttebygging.

Gammebygging
Gamma ved Njárgajávri ble tatt opp i forhold til status. (under klagebehandling – saken ikke 
avgjort).

Det er et sterkt ønske fra politikerne at det er muligheter for å videreføre tradisjoner med 
gammebygging. Gammebygging må inn i plan ellers vil fylkesmannen si nei fordi det ikke er 
i samsvar med plan.

Magne Andersen mente at det ikke er forskjell mellom gammer og hytter når det gjelder 
problemer for reindriften. Frode Utsi mener at det er knyttet til andre tradisjoner når det 
gjelder gammebruk: ”Gammefolk er annerledes enn feriefolk fra kysten”. 

Gammebruk og ferdsel



Ikke problemer at gammer brukes om sommeren. Vinterbruk er problematisk for reindriften. 
Det er problematisk for reindriften å si ja til gammer, fordi de vet ikke om gammer blir brukt 
om vinteren. Reindriften er opptatt av å få begrenset bruken, særlig på vinteren. Ferdsel til 
gammer må reguleres. Det er ferdselen som er hovedproblemet. Reindriften får kjeft når de 
har behov for å stenge av områder for (motorisert) ferdsel. 

Områder for gammebygging?
Lars Smeland: Gammebygging må inn i plan, ellers vil fylkesmannen si nei fordi det ikke er i 
samsvar med plan.
Rådmannen spør om det finnes gamle gammetufter som kan egnes som gammebygging? 

Frode Utsi vil forbeholde retten til å ta gammebygging som enkeltsaker. Han synes det er et 
urimelig krav fra fylkesmannen at man skulle peke ut et området på forhånd. Et slikt område 
binder reindriften (”bordet fanger”). Beite kan endre seg pga. temperatur slik at 
beiteområdene kan være ulike fra år til år. 

Artic trail. 
Løypa bør være nærmest mulig E6 over Seidafjellet. Rådmannen orienterte om mulig trase 
opp mot krysset og via gamle bensinstasjon. For reindriften er dette det beste alternativet. 

Alleknjarg er nei i forhold til Arctic Trail løype. Luftjokdalen er bedre enn Alleknjarg. Beste 
alternativ er langs E6. Luftjokdalen kan være plan B. Svein Ottar sa at Luftjokdalen er stort 
elgområde hvor Fylkesmannen tidligere har motsatt seg ny skuterløype. 

Frans Eriksen
referent
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Møtet ble innledet med en gjennomgang av arealbruken til distriktet ved hjelp av kartverktøyet 
Nordatlas.no.

Generelt er det vinterbeitene som er minimumsfaktoren for distriktet. Fordi skogsområdene er 
dekket av snø, er det kun et smalt område som er tilgjengelig for vinterbeite. Nå er distriktet tre-
delt. Én siida er overfor Sirbmá, én ved Gappatráhppát og én ved Luossnjarvárri.

Bruken av beiteområdene
Bruken av områdene varierer ut fra de klimatiske forholdene det enkelte året. Dette er en 
skjematisk presentasjon: 

- Høst/høstvinter: (1.oktober slippes dyrene fra Nordkynn): Bruk av skogsområdene sør til 
Laksjohka fram til desember (Høst/ høstvinterbeitene).

- Vinterbeitene: Fjellområdene sør for Laksjohka, innenfor distriktsgrensene.
- Vår: Bruk av områdene i Vestertana, Algasvárri og Čohkkalas, men enkelte år flytter 

dyrene direkte fra vinterbeitene til sommerbeitene på Nordkynn i april.

Drivingsleier: 
- Våren, som merket på kartet i nordatlas.no. Dersom dyrene flyttes rett fra vinterbeitene til 

sommerbeitene, benyttes traseen lengst vest.
- Høsten, ikke avmerket på kartet. Dyrene trekker rett ned til Suossjohka og beiter i

skogsområdene derfra og sørover.



Side 2 av 2

Reintallet i dag
Sterk nedgang i reintallet i distrikt 9 de to siste årene. Det er nå kun om lag 4000 rein, 
sammenliknet med 5900 rein før gjerdet i Máskejohleahkki/ Masjokdalen ble ført opp. Reinen 
snur og drar nordover igjen, slik at distrikt 9 ikke får utnyttet høst- og høstvinterbeitene ved 
Hanaskaidi og sør til Lákšjohka. Dette er årsaken til rettssakene mellom distriktene. Distrikt 9 er 
avhengig av at reinen kan trekke sørover langs Máskevárri for å få utnyttet beiteressursene i 
distriktet.

Hensynssoner for reindriftsnæringa:

Vinterbeitene er knapphetsressurs – hensynssone på alle høyfjellsområdene sør for Láksjohka, 
men ikke skogsområdene.
 Reinen må ikke forstyrres på vinterbeitet. Dersom den har lagd en fieski (beitegrop), og så 

blir forstyrret slik at området hardner til, vil den ikke komme tilbake til dette området, 
men oppsøke et nytt. Reinen er derfor svært vár for forstyrrelser på vinterbeitet. 

 Distrikt 9 bruker skuterløypene som beitegrenser, og gjeter reinen med løypene som 
grenser. Dagens løyper er derfor ikke noe problem. I Sirbmá er det en god ordning at 
løypa flyttes opp på fjellet når distrikt 9 er ute av områdene. Alternativ trasé via 
Lákšjohka kan benyttes når Sirma-løypa må stenges fordi dyrene er i området.

 Utfordringen for distrikt 9 er alle enkeltdispene. Distriktet har ikke oversikt over når disse 
benyttes. Kjøring utenfor løypene kan lett forstyrre dyrene og spre flokken. Det er svært 
uheldig. Dette er bakgrunnen for at disse dispene nå er inndratt i 2- 3 uker (mars 2013). 

Brunstområdene: Fra Luottemuorvárri og nordover til Vestertana. I disse områdene er det for 
eksempel ikke mulig å forlenge elgjakta. Rypejakt og løshunder har vært et problem de siste 
årene. Ellers benytter reinen områdene på en tid da det er svært lite trafikk.

Aktuelle områder for hytte-/ gammebygging
Vinterbeitene: Skogsområdene kan benyttes til fritidsbebyggelse. I Roavvegieddi vil det ikke 
være noe problem å tillate bebyggelse på moene i tilknytning til veien (E6) Det samme gjelder 
ved Jovnnitjohka og Viđis. Det kan også være mulig med ny bebyggelse på strekningen 
Lákšjohka - Sirbmá – Roavvegieddi.
Eks. Hyttefeltet ved Borssejohka – ingen konsekvens for RBD 9. I fjordområdene er det ikke noe 
problem med mer hyttebebyggelse. Men det vil ikke være aktuelt for distriktet å åpne for et 
hyttefelt ved Sommervann.

Gammer 
Distriktet mener det ikke er aktuelt å tillate oppføring av nye gammer. Gammene har vært knyttet 
til utmarkshøstingen. De familiene som har hatt gammer, har byggverk stående. Gammene det er 
grunnlag for er allerede oppført. Når en gamme har falt ned og ikke lenger er i bruk, kan en ikke 
kreve at den skal bygges opp igjen. Det er derfor ikke aktuelt med flere gammer. 

Henstilling til kommunen: 
 Distriktet ønsker en kartframstilling av de arealene som reindriftsnæringa har mistet, eks 

som følge av oppdyrking og bebyggelse, de siste 50 – 100 årene.
 Distriktet ønsker at det i alle saker som gjeldet utbygging i LNFR-områder tas inn følgende 

opplysning i vedtaket: Det er rein på beite i disse områdene. Skal du bygge, må du gjerde 
inne området om du ikke vil ha rein på eiendommen. 
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 Kommunen kan bli bedre til å informere om reindriftas behov, f.eks. ved å legge søknader 
om løypestenginger ut på hjemmesida.

 Orientering om vedtak der RBD 9 har anbefalt avslag må sendes til distriktet.

Lars Smeland
Referent



Høringsuttalelser til planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel.

Varanger Kraft, dok. 9
Dersom det er ønske om at fremtidige industriområder, boligområder, hytteområder skal tilknyttes 
Varanger KraftNett AS fordelingsnett, må det avsettes nødvendige arealer for fremføring av strøm til 
og i områdene. Dette kan innebære utbygging av nye nettstasjoner med høy og lavspent forsyning i de 
aktuelle områdene.

Forsyningen til selve nettstasjonen krever inn og utgående 22 kV kabler / linjer og det må avsettes 
areal også til dette formålet. Inn og utgående linjer/ kabler vil sannsynligvis strekke seg noe utover et 
reguleringsplanområde og avklaring med berørte grunneiere og offentlige myndigheter må da foretas.

Det generelle byggeforbudet for boliger eller andre bygninger er på 6 meter fra hver side av
ytterfasene på 22 og 66 kV linjer og 6.5 m for 132 kV linjer. For lavspentlinjer er avstanden
1,5m og for nettstasjoner 5m. For høyspentkabler er avstanden I,5m.

Vi ønsker å delta i planprosessen, slik at vi kan ivareta vår del av en fremtidig utbygging innenfor 
planområdene.

Direktoratet for mineralforvaltning, dok. 10
Direktoratet merker seg at det i arealplanleggingen blant annet skal vurderes og foreslås rammer for 
framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen generelt og for kvartsittbruddet i Austertana 
spesielt. I den sammenheng ser vi det som naturlig at kommunen tar kontakt med Elkem AS for å få 
avklart hvilke områder bedriften vurderer som aktuelle utvidelsesområder for kvartsittbruddet, og få 
lagt disse inn i arealplanen og på arealplankartet.

Det er også vår vurdering at kommunen bør utarbeide en oversikt over eksisterende massetak og 
viktige forekomster av mineralske ressurser. Dette er nødvendig for å hindre nedbygging av 
forekomstene og for senere å unngå eventuelle arealbrukskonflikter i aktuelle nye uttaksområder, og 
ved utvidelse av eksisterende massetak. Norges geologiske undersøkelse sine databaser gir 
informasjon om blant annet lokalisering, kvaliteter og verdivurdering av mineralforekomstene i 
kommunen.

Avslutningsvis vil vi få opplyse om at Miljøverndepartementet har gitt ut en temaveileder om 
mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven. Veilederen er utarbeidet i 
samarbeid med Direktoratet og finnes på vår hjemmeside www.dirmin.no. Utover dette har ikke 
Direktoratet kommentarer i saken.

Forsvarsbygg, dok.16
Forsvarsbygg uttaler seg med tanke på å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles 
etter plan- og bygningsloven. Vi kan ikke se at det er spesielle utfordringer knyttet til Forsvarets 
virksomhet som vil kreve spesiell behandling ved en rullering av kommuneplanens arealdel i Tana. Vi 
har derfor ingen kommentarer til planprogrammet



Kystverket, dok 17

Generelt
Kystverket forutsetter at sjøarealene i kommunen blir en integrert del av kommuneplanens
arealdel. I den forbindelse er det viktig at dette blir en plan som er fremtidsrettet, avklarer arealbruken 
og gir en forutsigbar arealforvaltning. Videre bør det være en forutsigbar
arealforvaltning av kommunens sjøarealer - slik at disse områdene ikke kommer i konflikt
med navigasjonsinstallasjoner (hvit lyktesektor) eller farleder.

Kystverket
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og
havner. Dette ansvaret ivaretas hovedsakelig på to måter:

1. Kystverket er et myndighetsorgan som forvalter havne- og farvannsloven med forskrifter, 
losloven med forskrifter og deler av plan- og bygningsloven. Etaten deltar også i nasjonal, 
regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkyndig sektormyndighet.

2. Kystverket er en servicebedrift for skipsfarten, fiskeflåten, fritidsflåten og andre som bruker 
eller ferdes langs kysten. Denne funksjonen utøves dels gjennom utbygging, vedlikehold og 
drift av infrastruktur (fiskerihavner, farleier, navigasjonsinnretninger m.v.), dels ved å stille til 
disposisjon ulike tjenester for brukeren (lostjenester, trafikksentraltjenester og enkelte andre 
sjøtrafikktjenester).

Kystverkets interesser
Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av kaier, 
navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse. Alle
tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder bl.a. moloer, 
fiskerihavner, flytebrygger m.m.) skal godkjennes av Kystverket.

Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen (bygninger, kaier, 
molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til behandling etter plan- og 
bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19.

Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte planer/plandokumenter blir 
samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.

Kystverket anbefaler at det i planleggingsfasen benyttes Kystverkets karttjeneste Kystinfo på 
www.kystverket.no. Her finner man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger.

Kystverket ber om at informasjon på sjøkart nr. 110 blir benyttet i forbindelse med rulleringen av 
kommuneplanen. Videre anbefaler vi å benytte "Den norske LOS"- bind 6. Kystverket viser til at det i 
Deanu gielda/Tana kommune er navigasjonsinstallasjoner (lykter, blinker, merker, bøyer, staker 
m.m.), farleder, molo, ankerområder, sjøkabler, sjøledninger m.m. Denne informasjonen fremkommer 
på sjøkartene og i "Den norske LOS".

Ny havne- og farvannslov
Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 01.01.2010. Dette innebærer at kommunen har fått endret 
forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde, jamfør §§ 7 og 9 i den nye loven. Det som tidligere 
var havnedistrikt er nå opphevet. Plikter som pålegges kommunen i den nye loven, omfatter særlig 
plikt til å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i egne sjøområder.

Kystverket vil likevel ha myndighet og ansvar innenfor hoved- og biled - som er fastsatt i egen 
forskrift, farledsforskriften. Dersom tiltak berører Kystverkets eiendom eller Kystverkets 
ansvarsområder, er Kystverket myndigheten etter loven. Det fremgår 32 stamnetthavner av denne 



forskriften i Vedlegg 1. Spesielt for disse havner er at hovedbiled er trukket helt inn til kai. Normalt 
opphører Kystverkets ansvar i hoved- biled ved inngangen til havnas havneområde.

Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- biled. Det betyr blant annet at 
kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og Kystverket søknader om 
tiltak i hoved- biled. Et unntak fra denne bestemmelsen er tiltaksforskriften. Tiltak som nevnes i denne 
forskift skal alltid behandles av Kystverket.

Vannforskriften og EUs vanndirektiv
Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs direktiv for vann (Vanndirektivet). Dette er et 
av EUs viktigste miljødirektiver. Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i vann - både i vassdrag, 
grunnvann og kystvann. Dette skal gjøres gjennom å forebygge ytterligere forringelse, forbedre 
tilstand og fremme bærekraftig bruk av vannressurser.

Forskriften deler landet inn i 11 vannregioner basert på nedbørfelt med én fylkeskommune som 
myndighet i hver vannregion. I hver av de 11 vannregionene skal det utarbeides helhetlige 
forvaltningsplaner med miljømål og tiltaksprogrammer med miljøforbedrende tiltak der hvor 
miljøtilstanden ikke er god.

Vedtatte nødhavner
Som ledd i Kystverkets revisjon av beredskapsplanen for nødhavnprosedyrer i Troms og Finnmark, 
gjøres det oppmerksom på at det i Deanu gielda/Tana kommune foreligger nødhavner i Smalfjord og 
Vestertana. Disse er vedtatt av Kystverkets beredskapsavdeling.
Nødhavner båndlegges ikke i arealplaner eller reguleringsplaner - men kan kartfestes som
informasjon.

Kraftproduserende anlegg i sjø
Troms og Finnmark har et stort potensiale for kraftverk basert på tidevanns- og havstrømmer.
Kraftproduserende anlegg i sjø krever alltid tillatelse fra Kystverket, jamfør
tiltaksforskriften. Dersom det planlegges slike anlegg for områder bør dette framgå av
planen.

Generelle merknader

Planperiode
Planperioden må fremgå av planen.

Plan- og bygningslov/havne- og farvannsloven
Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter havne- og 
farvannslovens bestemmelser.

Farleder
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.

Ankerplasser
På sjøkart nr. 110 er ankerplassene i Deanu gielda/Tana kommune avmerket. Kystverket anser disse 
som viktige og forutsetter at kommunen påser at disse sikres og opprettholdes for fremtidig bruk. 
Kystverket ber om at det særlig vektlegges at ev. oppdrett/havbruk ikke etableres på de områder som 
på sjølkartet er merket som ankringsplasser.

Fyrlykter
Kystverket har mange navigasjonsinstallasjoner i Deanu gielda/Tana kommune. 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.

Etablerte fiskerihavner
I Deanu gielda/Tana kommune er det i dag ingen statlige fiskerihavner. Statens intensjon med bygging 
av fiskerihavner er å sikre fiskeriinteressene og trygge liggeforholdene for yrkesfiskere. Ved 
eventuelle interessekonflikter vil fiskeriinteressene prioriteres.

Fiskerihavnekrav/nye utbyggingstiltak
Fiskerihavnekrav fra kommuner konkurrerer i nasjonale tildelinger. Det er derfor spesielt viktig at 
eventuelle havnekrav blir grundig dokumentert og at nytte- kostvurderinger blir en vesentlig del av 
utredningsarbeidet. Alle tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg 
m.m., skal godkjennes av Kystverket.

Tinglyste rettigheter
I forbindelse med planer om økt innsats i havnene hvor Kystverket har moloer eller andre innretninger 
eller foretatt andre arbeider/tiltak har Kystverket tinglyste rettigheter til arealer i og rundt disse 
havnene. Eventuelle utbyggingstiltak må ikke igangsettes eller utføres i slike havner uten at dette på 
forhånd er godkjent av Kystverket.

Beredskapsmessige hensyn
Bruk av Risiko- Og Sårbarhetsanalyse i planleggingen (ROS). Dette vil være viktig mht. transport langs kysten 
med forurenset last og oljeprodukter, ivaretakelse av sikkerheten på kysten og sårbarhet ovenfor 
næringsinteresser.

Container-/næringsarealer
I områder relatert til større fiskeri- og/eller skipsvirksomhet er det viktig at det i forbindelse med etablering av 
fremtidige industriområder relatert til sjø/havnene (reguleringsplan/planer der det gjøres arealdisponeringer) tas 
hensyn til at mye av den fremtidige transporten vil skje ved bruk av containere. Det kan derfor være nødvendig å 
få avsatt fellesområde nær sjø for plassering av containere eller lager. Ved bruk av containere vil det være behov 
for åpne og tilgjengelige arealer for omlastning/lossing og behov for nærhet til kai med gode dybdeforhold.

Olje-/petroleumsbaser
Ved planlegging av olje-/petroleumsbaser er det en rekke funksjonelle kriterier som skal oppfylles. Herav dybde, 
maritime forhold (seilingsforhold, manøvrering, vær, ankring, bunkers etc.), arealtilgang, infrastruktur, 
miljørisiko m.m. Dette er noe av det som kan nevnes ved slike etableringer. Om kommunen har konkrete planer 
for et slikt tiltak ber Kystverket om å bli kontaktet.

Tidligere områder for dumping av fartøy og kondemneringsområder
Disse områdene bør fremgå av planen. Dette blant annet på grunn av plassering av installasjoner i sjø. Videre 
kan de ha betydning ved havari av fartøy. Havarerte fartøy kan eventuelt føres til et slikt område når det er fare 
for at fartøyet går under.

Dumpeplass for ammunisjon
Om det finnes områder for dumping av ammunisjon bør dette fremgå i planen.

ISPS
I tråd med forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. skal det utarbeides en 
sikringsplan for hver havn/havneterminal. I havner er det havnesikringsmyndigheten som er ansvarlig for 
utarbeidelse og gjennomføring av beskrevne tiltak. For havneterminaler er det terminaleier som er ansvarlig 
myndighet.

Sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner skal godkjennes av Kystverket. Når sårbarhetsvurderingen og 
sikringsplanen er godkjent, og Kystverket har verifisert at objektet oppfyller kravene i forskriften, utstedes et 
godkjenningsbevis (Statement of Compliance). Godkjente havneterminaler vil bli innrapportert til IMO og 
godkjente havner vil bli innrapportert til EU.

Akvakultur



Kystverket i samråd med Fiskeridirektoratet er spesielt oppmerksom på arealdisponeringen til akvakultur. Med
dette menes det at det ikke tillates at noen deler av anlegget skal komme utenfor områdene som er avsatt til 
akvakultur. Dette betyr at anleggenes fortøyninger ikke skal komme utenfor disse områdene. Videre settes det fra 
Kystverket i alle tillatelser vilkår om at anleggenes opphalertau skal trekkes inn til anleggets rammefortøyninger.
Dette betyr at opphalerblåser ikke tillates. Vilkåret settes på grunnlag av ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn, 
samt for å redusere det areal som anleggene beslaglegger.

Kystverket minner videre om at ingen anlegg i utgangspunktet skal komme i konflikt med hvit lyktesektor, samt 
at plasseringen skal være i god avstand fra ankringsområder, farled, nødhavner og områder med 
kabler/rør i sjø. Kystverket gjør videre oppmerksom på at søknad om akvakulturanlegg alltid skal 
behandles av Kystverket, jf. tiltaksforskriften.

Konkrete merknader
I Kystverkets handlingsprogram (2010-2019) er følgende tiltak satt opp for gjennomføring i
Deanu gielda/Tana kommune:

"Tana havn, Finnmark. Utdyping i biled inn til Elkems kvartsgruve. Tiltaket vil øke sikkerheten og 
fremkommeligheten."

Forprosjektet for dette tiltaket er nå under oppstart. Tiltaket omfatter utdyping, utvidelse og
utretting av bileden fra Tanafjorden og inn til Elkems anlegg i Austertana.

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.

Oppsummering
Blant Kystverkets viktigste interesser er sikkerhet og fremkommelighet innenfor hoved-/ bileds 
arealavgrensning og øvrige beredskapshensyn. En bærekraftig og framtidsrettet arealplanlegging 
vektlegges i stor grad. Det er spesielt ønskelig med god kommunikasjon og dialog mellom næring, 
kommune og statlige etater med hensikt å oppnå synergieffekter.

Kommunen har gjennom ny havne- og farvannslov fått endret forvaltningsansvar og myndighet i sitt 
sjøområde. Deanu gielda/Tana kommune plikter å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet 
innenfor sin havneavgrensning.

Vi minner om viktigheten av en god planprosess og at alle berørtes interesser blir ivaretatt. Det er 
tiltakshavers plikt å påse at tiltak ikke strider mot gjeldende lover og regelverk. Tiltakshaver må selv 
innhente tillatelser der det er nødvendig. Kystverket har ingen ytterligere merknader i forbindelse med 
planprosessen.

Fiskeridirektoratet, dok. 19
I planprogrammet side 17 står det at Sametingets planveileder ønsker at tradisjonelle fiskeplasser og 
gyteområder for fisk skal sikres. Dette er også viktig for FIF på generelt grunnlag. I 
Fiskeridirektoratets kartverktøy (som er nevnt i kapittel 5.3.6 i planprogrammet) kan en finne kartlagt 
informasjon om gytefelt basert på informasjon fra fiskere. Områdene skal kartlegges av 
Havforskningsinstituttet for å fastslå viktigheten av dem. Før dette arbeidet er utført er det viktig at 
kartlagte gytefelt tas hensyn til ved vurdering av nye tiltak.

Tana kommune har hatt økt fiskeriaktivitet de siste årene, med en økning i både antall fiskere og 
fiskefartøy. Dette må tas hensyn til, og lokale fiskere bør tas med i arbeidet med planen.



I kommuneplanens arealdel er det nevnt at det skal vurderes om oppdrett skal kunne tillates på nærmere 
angitte lokaliteter i Tanafjorden. FIF stiller seg positive til dette, men vil bemerke at eventuell 
fremtidig akvakultur som ikke allerede ekskluderes av Tanafjordens status som nasjonal laksefjord 
ikke bør spesifiseres til art. Det kan dukke opp arter som på nåværende tidspunkt ikke er aktuelle for 
oppdrett men som blir det i fremtiden og i løpet av planens gyldighetstid. I kommuneplanens arealdel 
er det konkret nevnt oppdrett av skjell og torskefisk.

Det nevnes at det i arealplanleggingen skal etablere (finne) aktuelle områder for deponering av masser 
i sjø og på land. FIF er generelt imot deponering i sjø. Hvis det allikevel ikke er aktuelle alternativ til 
deponering i sjø, ønsker FIF at en setter av områder som ikke er kartlagt som gytefelt og der 
deponeringen ikke påvirker fiske.

Dersom det ikke er mulig å finne egnede områder for deponering av masse utenfor kartlagte 
gytefelt, ber FIF om at det inkluderes i planbestemmelsene begrensning i 
deponeringstidspunkt, slik at deponering ikke tillates i gyteperioden.

Fiskeridirektoratet har utviklet retningslinjer for kystsoneplanlegging som brukes i forbindelse 
med kystsoneplanlegging. Denne kan finnes på http://www.fiskeridir.no/akvakultur/rapporter-
utredninger/diverse/retningslinjer-for-kystsoneplanlegging. FIF er av den oppfatning at planen 
er et godt utgangspunkt for videre arbeid, og ser frem til videre samarbeid.

Statens vegvesen, dok 18.
Spredt boligbygging i LNFR-områder er ett av hovedtemaene i rulleringen, jf. kapittel 3.2.1 i
planprogrammet. Vi minner derfor om at spredt utbygging i områder uten tilbud om sikker
gang- og sykkeltrafikk kan føre til større andel biltrafikk, flere gående og syklende langs vegen og 
økning i antall avkjørsler. Dette kan igjen føre til en økning i antall ulykker.

Vi ber om at kommunens vurderinger av trafikkforhold og trafikksikkerhet, spesielt knyttet til
foreslåtte områder for spredt boligbebyggelse, fremkommer i planbeskrivelsen. I
planprogrammet kapittel 3.2.7 bokstav a) står det at kommunen skal ha fokus på nettopp dette i 
arbeidet med arealplanen.

Vi gjør også oppmerksom på at endret bruk av eksisterende avkjørsler og nye avkjørsler ikke
kan betraktes som godkjent av Vegvesenet gjennom et kommuneplanvedtak. Avkjørsler må
det søkes om i hvert enkelt tilfelle, jf. veglovens § 40. Nye avkjørsler kan også avklares gjennom 
utarbeidelse av reguleringsplaner.

I planprogrammet kapittel 3.2.8 står det at kommunen skal vurdere om barmarkstraseer i utmark skal 
etableres som veger i arealplanen. Dersom kommunen vurderer å oppgradere
barmarkstraseer til ordinære veger etter plan- og bygningsloven må det stilles krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan for tiltakene. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel
bør det fastsettes om vegene skal være offentlige eller private, jf. plan- og bygningsloven §
11-10 nr. 3.

Vi minner også om at dersom veganleggene skal være offentlige så bør vegene utformes i
henhold til Statens vegvesen sin håndbok 017 Veg- og gateutforming.

Korrigering til uttalelse, dok. 29
I fjerde avsnitt i brevet gir vi inntrykk av at lokalisering og bruk av avkjørsler ikke kan avklares i 
kommuneplanens arealdel. Det er feil. Etter plan- og bygningsloven § 11-10 nr. 4 kan det i nødvendig 
utstrekning gis bestemmelser om lokalisering, bruk og strenghetsklasser for avkjørsler til veg i 
kommuneplanens arealdel. Dette framgår også av § 40 i vegloven.





Finnmarkseiendommen (FeFo), dok 22
FeFo syns det er positivt at Tana kommune har satt i gang arbeidet med å rullere kommuneplanens 
arealdel. Kommunen er planleggingsmyndighet. Det innebærer blant annet at kommunen gjennom 
kommuneplanens arealdel bestemmer hva arealene i kommunen skal benyttes til. Utarbeiding av 
planen bør imidlertid skje i dialog med grunneier, og FeFo har
oppfatninger av hvordan FeFo grunn og ressurser kan utnyttes. FeFo ønsker derfor å ha en dialog med 
kommunen om arealbruken, og vi setter pris på å ha blitt direkte involvert i planprosessen. FeFo 
ønsker å ha et arbeidsmøte med Tana kommune, hvor vi kan komme med konkrete innspill til planen. 
Dette bør helst skje etter at kommunen har konkretisert sine behov og utarbeidet et planutkast.

I denne om an vil FeFo komme med følgende innspill (Innspillene er ordnet etter de 
problemstillingene som kommunene har oppgitt som hovedtemaer i planprosessen.)

Boligbygging:
Kommunen bør sikre tilstrekkelig med arealer for framtidig boligutbygging. Videre bør kommunen i 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ta stilling til hvor store boligtomtene skal være. 
Kommunen bør også vurdere å sette andre krav (estetikk, størrelse, osv.) til boligbebyggelsen. Det bør 
fastsettes flere bestemmelser i kommuneplanen dersom det ikke stilles krav om reguleringsplan for 
utbygging, enn hvis det er krav om reguleringsplan.

Gammebygging og fritidsbebyggelse:
Kommunen bør regulere fritidsbebyggelse til felt nær eksisterende infrastruktur. Videre bør 
kommunen ta stilling til følgende problemstillinger: Hvilke mål har kommunen i forhold til å tilby nye 
tomter og hvordan skal man oppnå dette? Hvilken standard bør nye bygg ha? Hvilke krav skal man 
sette til utforming av byggene? Skal eksisterende hytteveier legaliseres og skal oppgradering av 
hyttestandard tillates? Hvilken infrastruktur skal nye hytter ha? Hva slags utbygging ønsker 
kommunen; Nye felt, fortetting, eller en kombinasjon? Har kommunen behov for å avsette areal til 
caravanoppstillingsplass og/eller bobilparkering?

Kommunen bør også ta stilling til om bygging i LNF- områder med bestemmelser om spredt 
bebyggelse skal kunne tillates gjennom behandling av enkeltvise søknader. Dersom kommunen vil at 
tiltak skal kunne iverksettes direkte på grunnlag av kommuneplanens arealdel, må bebyggelsens 
omfang og lokalisering være nøyaktig angitt i arealplanen, jf. pbl. § 11-11 nr. 2. Kommunen må også 
skrive i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel at tiltak som er i tråd med kommuneplanen vil bli 
iverksatt direkte uten å bli sendt på ny høring. Innsigelsesmyndighetene vil dermed bli gjort 
oppmerksomme på at enkeltvise søknader ikke vil komme på høring igjen.

FeFo styret har vedtatt retningslinjer for FeFos behandling av kontraktsløse byggverk i utmark. 
Kommunen bør også vurdere å utforme retningslinjer til kommuneplanen for kommunens behandling 
av bygg som ikke har de nødvendige offentlige tillatelser.

Folkehelse, idretts- og friluftsformål:
Det bør være et mål å sikre nærområdene som i dag brukes av befolkningen til friluftsliv. Kommunen 
bør sikre at stier og løyper som fungerer som atkomstkorridorer til utfartsområdene ikke stenges eller 
låses ved annen arealbruk uten at alternativer er vurdert. Viktige områder for friluftsliv bør markeres 
på plankartet som hensynssone.

Verdiskaping og næringsutvikling:
Kommunen bør avsette arealer til ulike former for næringsaktivitet, gjerne i dialog med 
næringsinteressene. Reindriftas og landbrukets behov for arealer må sikres, eksempelvis gjennom bruk 
av hensynssoner. For å unngå framtidige konflikter, bør kommunen gjennom planprosessen sørge for 
at bebyggelsesinteresser og næringsinteresser ikke får en uheldig
sammenblanding. Reindriftsanlegg bør markeres i kommuneplanens arealdel.





Råstoffområder/områder for deponi:
Det har vært vanlig å stille krav om reguleringsplan for massetak. Regulering er imidlertid kostbar, og 
er kun aktuelt for større massetak med god omsetning. På grunn av lavt befolkningsgrunnlag og lange 
avstander er det behov for mindre massetak rundt om i bygdene. En forutsetning for å få det til, er at 
det ikke stilles krav om reguleringsplan. FeFo
foreslår derfor at man skiller mellom kommersielle massetak og bygdetak for lokal bruk i 
kommuneplanen, med krav om reguleringsplan bare for kommersielle massetak.

Kommunen bør ta en gjennomgang av eksisterende råstoffområder og ta stilling til hvilke som skal 
være åpne for fortsatt drift, herunder vurdere behovet for utvidelse, eventuelt om noen råstoffområder 
bør tas helt ut av planen. Kommunen bør sørge for at det er avsatt tilstrekkelig med areal til 
råstoffutvinning. Potensielle løsmasseressurser bør sikres ved at de ikke bygges ned. Også kommunens 
mineralressurser bør sikres gjennom planen. Kommunen bør vurdere behovet for å legge ned og rydde 
gamle søppeldeponier.

Samferdsel og infrastruktur:
Drikkevannskilder bør angis som hensynssone på arealplankartet. Kommunen bør vurdere 
bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter innenfor nedslagsfeltet for 
drikkevannskilder. Anleggene som blir benyttet til vannforsyning bør synliggjøres på arealplankartet. 
Kommunen bør også vurdere om det er behov for
reservekilder.

Traseer for motorferdsel bør også markeres på arealplankartet. Kommunen bør videre vurdere behovet 
for mer areal til bedret parkering ved starten av skuterløypene. Bør det settes av areal til eventuelle 
skutergarasjer på de samme plassene?
FeFo forutsetter at kommunen utarbeider kommuneplanens arealdel i samsvar med Sametingets 
retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. Finnmarksloven § 4. Når kommunen gjør dette, vil det 
forenkle FeFos saksbehandling så fremt den omsøkte bruken er i tråd med plangrunnlaget. Det vil i 
praksis bety at den som trenger areal raskt kan få tilgang til det.
Dette er spesielt viktig i saker som innebærer etablering av ny næringsvirksomhet.

Det er særlig viktig at reindrifta som selvstendig rettighetshaver på FeFo grunn involveres på et 
tidligst mulig stadium. Dette for å sikre reindrifta reell innflytelse i planprosessen.
FeFo ser fram til drøftingsmøte med kommunen, og ønsker dere lykke til med videre planprosess.

Finnmark fylkeskommune, dok. 23
Seksjon for plan-, kulturminne- og miljø koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.
Vi merker oss at barn og unges oppvekstvilkår er vektlagt. Finnmark fylkeskommune er også fornøyd 
med at universell utforming er vektlagt og at utbyggingsforslag skal utredes i forhold til konsekvenser 
for verdifullt landskap, kulturmiljø og kulturminner.

Sametinget, dok. 20
Kommunen har utformet et planprogram som burde gi gode muligheter til å synliggjøre de forskjellige 
interessene i kommunen. Vi merker oss at Sametingets planveileder er brukt ved utformingen av 
planprogrammet og at det legges opp til at den skal brukes også i den videre prosessen.

Vi har noen merknader i forhold til samiske kulturminner.

Samiske kulturminner omhandles både under planprogrammets punkt 5.3.3 og 5.3.5. etter vår 
vurdering holder det å omhandle kulturminnene under punkt 5.3.5.



Utredningsprogrammet legger opp til at det hovedsakelig skal gjøres bruk av eksisterende kunnskap i 
verdi- og konsekvensutredningen. Kulturminneverdiene er i hele Finnmark i all hovedsak dårlig 
kartlagt, noe som medfører at mangel på kjente kulturminner innenfor et område ikke gjør at man uten 
videre kan dra noen konklusjoner om at tiltak i området ikke har negative konsekvenser for 
kulturminner.

Vi ber derfor om at man i konsekvensutredningen (under punkt 5.3.5), for samiske kulturminners del 
presiserer at verdi- og konsekvensvurderingene bare gjelder kjente kulturminner, og at man ikke gjør 
noen verdivurderinger på grunnlag av mangel på kjente kulturminner, såfremt det ikke dokumenteres 
at området/ områdene det er snakk om er godt nok undersøkt fra før av.

Det må innarbeides i planen at undersøkelsesplikten i henhold til § 9 i lov av 9. juni 1978 om 
kulturminner (kulturminneloven) skal oppfylles for reguleringsplaner, og for større private, og 
offentlige tiltak det ikke utarbeides reguleringsplan for. Forslagsstiller er pliktig til å dekke 
kulturminneforvaltningens utgifter ved de undersøkelser kulturminneforvaltningen foretar ved en 
oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9, jf. kulturminneloven § 10.

Kommunen kan avklare områder for kulturminneinteresser på kommuneplannivå. Om man vil avklare 
områdenes forhold til kulturminner på kommuneplannivå er imidlertid opp til kommunen, og 
kommunen vil selv måtte bekoste kulturminneforvaltingens utgifter ved befaringer.

Det må også innarbeides i planen at eventuelle mindre private tiltak, som gjerne er i form 
enkeltsøknader, sendes på høring til Sametinget i henhold til kulturminneloven § 8 første ledd.

NVE, dok 24.
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare samt 
energianlegg blir innarbeidet i arealplaner. NVE legger vekt på at planen på en tydelig måte skal vise 
hvordan disse hensynene er vurdert og tatt hensyn til.

NVE synes det er positivt at temaene vassdrag, kantsone, skredfare og energianlegg er tatt med i
planprogrammet. Vi kan ikke se at temaet flomfare er like godt beskrevet, og ber om at dette tas med i 
den videre planprosessen.

Sammendrag av NVEs innspill
 Naturfarer som flom, erosjon og skred må vurderes for alle byggeområder der slike farer er

aktuelle. Arealer som kan være utsatt for slike naturfarer, uavhengig av arealbruk, bør avmerkes 
på kartet som hensynssone jfr. § 11-8 og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for 
bygging og tiltak.

 Områder i og langs vassdrag er verdifulle for miljø og friluftsliv. Generelt gjelder at utbygging 
tett inntil vassdrag bør unngås og at kommunen bør innføre et generelt byggeforbud i et bestemt 
meterbelte langs vassdrag.

Samfunnssikkerhet
Naturfarer som flom, erosjon og skred må vurderes for alle byggeområder der slike farer er aktuelle. I
den forbindelse viser vi til NVEs retningslinje nr 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar, som 
omhandler sikkerhetsnivåer og fremgangsmåte for utredning av fare for flom og kvikkleireskred.
Retningslinjene med vedlegg er tilgjengelige på våre internettsider www.nve.no. Det er viktig at
kommunen sørger for at det ikke planlegges ny bebyggelse i områder som kan være utsatt for flom,
erosjon og skred, og påser at utbyggingstiltak ikke gir økt fare for andre områder.



Klima
Klimautfordringene er en av de største utfordringene vi står ovenfor, og NVE synes derfor det er 
positivt at temaet er tatt med i planprogrammet. Kommunen må tilpasse seg et endret klima, samtidig 
som det må bidras til å redusere utslippene av klimagasser. Mulig økt skred- og flomfare og store og 
intense nedbørsmengder gir utfordringer for planleggingen. Klimafremskrivningene tilsier at det vil bli 
hyppigere episoder med styrtregn og derfor hyppigere og større flommer i små vassdrag. Dette gjelder 
i hele landet. De siste års erfaringer med økt flomføring i og økte flomskader langs mange små 
vassdrag bekrefter denne utviklingen. For alle vassdrag med nedslagsfelt mindre enn ca. 100 km2 må 
en regne med minst 20 % økt flomvannsføring i løpet av de neste 50—100 år. Dette er beskrevet i 
rapporten Hydrological projections for floods in Norway under a future climate" (Lawrence og Hisdal 
2011, NVE-rapport 5-2011).

Det er nødvendig at arealplanleggingen tar hensyn til den økte flomfaren langs vassdrag. Det beste 
generelle rådet er å holde bebyggelsen i god avstand fra vassdragene. Det må vises særlig aktsomhet 
langs bratte vassdrag der vannet kan grave ut nye løp eller rive med seg masser i farlige flomskred.

Klimautviklingen gir et stigende at havnivå. INOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring er det gitt
en anbefaling hvilken stigning som bør legges til grunn for de neste 100 år. NVE anbefaler at ny
utbygging bør ta hensyn til beregnete stormflohøyder ved det havnivået en vil ha om 100 år.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at ROS-analyse gjennomføres. I
analysen må blant annet sikkerhetsvurderinger i forhold til skred, flom og grunnforhold inngå.
Fareområder som identifiseres i ROS-analysen bør avmerkes på arealplankartet som hensynssoner og 
tilknyttes bestemmelser. Disse vil gi føringer for senere avklaringer på reguleringsplannivå, samt for
dispensasjoner og byggesaker

Fare for flom og erosjon
Vi kan ikke se at temaet flomfare er med i planprogrammet og ber om at det tas med i den videre
planprosessen.

NVE har utarbeidet flomsonekart for tre områder i kommunen; Bonakas, Seida og Polmak, jfr.
Flomsonekart nr 9/2006—delprosjekt Bonakas, Seida og Polmak. Vi kan ikke se at NVEs 
flomsonekartlegging er nevnt i planprogrammet. Vi mener dette er viktig informasjon som må tas med 
i en arealplanprosess. Arealer som er utsatt for 200-årsflom, uavhengig av arealformål, skal avmerkes 
som hensynssone på plankartet og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging 
og tiltak.

For byggeområder i nærheten av vassdrag må det vurderes om området kan være utsatt for flom og
erosjon. Nye byggeområder skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-årsflom, jf, NVEs 
retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. Kommunen må 
sørge for at også elver og bekker som ikke er flomsonekartlagt blir vurdert og at sikkerheten for 
bebyggelse langs disse vassdragene ivaretas.

NVE gjør oppmerksom på at flomsonekartene er utarbeidet for områder som har et visst 
skadepotensial. Dette innebærer ikke at områder hvor det ikke foreligger flomsonekart nødvendigvis 
er flomtrygge.

Temaet overvann må tas med i den videre planleggingen og det vises i den forbindelse til rapporter fra
Norsk Vann—Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering 162/2008 og Klimatilpasningstiltak
innen vann og avløp i kommunale planer 190/2012.

Fare for kvikkleireskred



I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består flere områder i kommunen av 
hav- og fjordavsetninger. I områder med marin leire eller hav- og fjordavsettinger er det grunn til å 
vurdere fare for kvikkleireskred nærmere. Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i vedlegg 
i NVEs retningslinjer nr 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar.

Fare for snøskred, steinskred og jordskred
I henhold til www.skrednett.no er flere områder i kommunen skredutsatt. Mulig skredfare må vurderes
minimum for alle nye byggeområder. Plandokumentene må tydelig vise hvordan skredfaren er vurdert
og tatt hensyn til. Eventuelle avbøtende tiltak må ivaretas i bestemmelsene til planen. NVE vil kunne 
ha innsigelse til planen dersom hensyn til skredfaren ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Ved alle typer
terrenginngrep og utbygging må en vise aktsomhet i forhold til mulig skredfare. For nye 
byggeområder skal sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000.

Skrednett (www.skrednett.no) gir en oversikt over registrert skredhendelser på kart. Hendelseskartene,
sammen med aktsomhetskart, eventuelle faresonekart og lokalkunnskap, bør benyttes til å vurdere
skredfare for nye byggeområder.

Innspill til utforming av plankart og bestemmelser - samfunnssikkerhet
Arealer som kan være utsatt for flom, erosjon eller skred bør, uavhengig av arealbruk, avmerkes på 
kartet som hensynssone jf. § 11-8 og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging 
og tiltak.

NVE anbefaler kommunen å knytte bestemmelser til hensynssonene om at det ikke skal gis
byggetillatelse til nye bygninger som medfører personopphold før det er dokumentert tilstrekkelig
sikkerhet mot skred og/eller flom. Vær særlig oppmerksom på dette i forhold til utbygging i LNF(R)-
områder, som ofte ikke vil være underlagt reguleringsplikt.

Vassdrag
NVE synes det er positivt at et av målene i planprogrammet er å fastsette en bredde på kantsonen med
naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i kommunen, jfr. vannressursloven § 11.

Områder i og langs vassdrag er verdifulle for miljø og friluftsliv. Elveos og randsoner langs vassdrag 
er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. 
Vi viser i den sammenhengen til Stortingsmelding 26 (2006-2007) der det er fastsatt arealpolitiske mål 
for forvaltningen av vassdrag og vassdragsnære områder. Generelt gjelder at utbygging tett inntil 
vassdrag bør unngås (særlig i verna vassdrag) og at kommunen bør innføre et generelt byggeforbud i 
et bestemt meterbelte langs vassdrag.

Verna vassdrag
Store deler av Tana kommune ligger innenfor nedslagsfeltene til de tre varig verna vassdragene
Tanavassdraget, Julelva og deler av Langfjordelva. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna 
vassdrag må legges til grunn i planarbeidet. Retningslinjenes virkeområde omfatter hovedelv, 
sideelver, større bekker, sjøer og tjern, samt et område på inntil 100meters bredde på hver side av 
disse. RPR omfatter også andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning 
for vassdragets verneverdi.

Energianlegg

Kraftlinjer
Sentral- og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever
konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningsloven. Det kan derfor gis konsesjon og 
bygges slike anlegg uavhengig av planstatus. Eksisterende og vedtatte høyspentlinjer skal fremgå av 



plankartet som hensynssoner. Kraftledninger med tilhørende byggeforbudsbelter er dermed et faktum 
for senere planlegging.

Nybygging av mindre kraftledninger innenfor områdekonsesjonene omfattes fortsatt av planloven.
Kommunen kan i slike saker bestemme hvilken behandling de ønsker for det enkelte anlegget.
NVE ber kommunen kontakte Statnett, regional netteier og områdekonsesjonær, slik at det kan tas 
hensyn til planlagte nye kraftledninger og oppgradering av eksisterende kraftledninger i området. Både 
eksisterende og framtidige kraftledninger bør vises i kartet.

Reindriftsforvaltningen, dok. 25
Reindriftsagronomen vil først og fremst vise til Reindriftsagronomens uttalelse til kommunens
kommunale planstrategi datert 09.05.12, om reindriften i Tana og punktet Tana kommunens
kommuneplanens arealdel. Reindriftsagronomens innspill synes å være tatt til etterretning i
planprogrammet.

Reindriftsagronomen er med positiv til at reindrifta, i følge planprogrammet pkt. 4.3 vil kunne gis
muligheter for medvirkning i hele prosessen. Kommunen tar også sikte på å avholde
folkemøter/verkesteder slik at bl.a. reindrift som berørt interesse får anledning til å komme med
innspill til planleggings- og utredningsarbeidet. Det vil i tillegg være aktuelt med dialog/dialogmøter.

Reindriftsagronomen har ingen ytterligere merknader til planprogrammet, og tar sikte på å delta aktivt 
i videre arbeidet med planprogrammet og arbeidet arealplanen når denne foreligger.

Fylkesmannen i Finnmark, dok. 26
Miljøvernavdelingen koordinerer Fylkesmannen sine innspill til varsel om oppstart av planarbeid og 
planprogrammet. Dette brevet inneholder innspill fra landbruksavdelingen, miljøvernavdelingen og 
beredskapsstaben

Boligbygging
Av tilsendte boligregnskap framgår det at mye av boligbyggingen skjer utenfor regulerte områder. Av 
planprogrammet under kapittel 3.2.1 står det at kommunen skal legge ut områder for spredt 
bebyggelser i hele kommunen. Fylkesmannen vil i denne forbindelse minne om de rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (Miljøverndepartementets retningslinje T-
5193), der det legges vekt på begrensning av transportbehov, samling av naturinngrep, fortetting av 
boligområder med mer. Spredt boligbygging som ikke er tilknyttet landbruket vil være i strid med 
disse retningslinjene.

Det bør vektlegges at spredt bebyggelse på sikt kan bli kostbart også for kommunen. Ofte etterfølges 
en slik utbyggingsform av krav om trafikksikkerhetstiltak som gatelys, busslommer og gang- og 
sykkelvei. I tillegg kommer det ofte krav om offentlig infrastruktur i form av vann og kloakk, samt 
offentlig vei og brøyting. En spredt utbyggingsform fører også til behov for skoleskyss og annen 
offentlig transport, og at alle hjemmebaserte tjenester (helse- og omsorgstjenester, renovasjon mv.) 
blir dyrere.

Ny boligbygging utenfor kommunesentra bør bare tillates når den kan:
 styrke eksisterende bygder/bosteder.
 bedre utnyttelsen av eksisterende infrastruktur, herunder også skoler, barnehager og
 lokalt næringsliv
 gi gode trafikksikkerhetsløsninger
 gi gode og sikre oppvekstforhold for barn, herunder muligheter for uorganisert kontakt med 

andre barn i fritiden



 ivareta jordverninteresser og ikke medføre driftsulemper eller —begrensinger for landbruket

LNFR-områder
Fylkesmannen registrerer at kommunen vil foreta en gjennomgang av LNFR-områder. Vi vil i den 
forbindelse minne om at i områder avsatt til LNFR, er det kun tillatt å oppføre bygninger og iverksette 
andre tiltak som er nødvendige for landbruk og reindrift. Nærmere retningslinjer for hva som omfattes 
av begrepet landbruksformål fremgår i veileder T-1443 "Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss". 
Dersom et bygg i hovedsak er tenkt benyttet til andre formål enn landbruk, som for eksempel 
fritidsbolig, vil dette klart ligge utenfor landbruksbegrepet. Kommunen kan ikke på generelt grunnlag 
tillate tiltak i LNFR områder.

Vi vil i denne forbindelse informere om et brev fra Fylkesmannen i Hordaland til fylkets kommuner 
som informerer om hvilke hensyn og vurderinger som må tas i arealplanen for å unngå dispensasjoner 
i LNF-områder. Det er ikke alt som er like relevant for Tana kommune, men det er mange generelle 
prinsipper som kan være nyttig i prosessen som Tana kommune er inne i nå. Brevet kan lastes ned fra 
Fylkesmannen i Hordaland sine nettsider under Plan og bygg/Arealforvaltning/Råd mot 
dispensasjonar.

Fritidsbebyggelse og gammebygging
Det er positivt at det legges opp til at ny gamme og hyttebygging skal skje planstyrt. Under punkt 
3.2.2 står det at planarbeidet skal avklare muligheter for å behandle gammebygging som 
fritidsbebyggelse. Plan- og bygningsloven skiller ikke mellom gammer og annen fritidsbebyggelse.

I Finnmark er det en rekke spredtliggende gammer i utmarka. Gammene ligger som oftest langt fra vei 
og i områder lite berørt av annen bebyggelse. De fleste av disse ble satt opp i forbindelse med 
nødvendig høsting av utmarka. I dag nyttes gammene mer i forbindelse med friluftsliv og rekreasjon. 
For mange av gammene er det utstedt gammeerklæring av Jordsalgskontoret/Finnmarkseiendommen, 
hvor det ofte framgår at det ikke er tatt stilling til eierforholdet til gamma. Det blir videre ofte stilt krav 
om at gamma skal stå ulåst og brukes slik gammetradisjonen tilsier. Tana kommune har mange 
spredtliggende byggverk langt fra veg, herunder svært mange gammer som står åpne for allmenn bruk. 
Kommunen må vise stor varsomhet for å tillate endring av status for gammer fra gamme til 
fritidsbebyggelse. Konsekvensen vil således bli at man åpner for at gammer generelt kan ombygges til 
private hytter. Dette vil berøre store deler av kommunens utmarksområder som vil miste sin uberørte
karakter, og man vil få en helt annen trafikk i områdene. All erfaring viser dessuten at ombygging til 
hytter med høyere standard medfører at byggverkene blir privatisert og låst. Allmennheten vil da miste 
det tilbudet åpne gammer utgjør, og en viktig del av den samiske gammetradisjonen vil gå tapt.

Bygging i strandsone og i vassdragsnære områder
Vi viser til kapittel 3.2.3, hvor bygging i strandsonen omtales. Det er positivt at kommunen legger opp 
til en planmessig forvaltning av strandsonen. Det er anledning til å sette en annen byggegrense mot sjø 
enn 100-metersbeltet i arealplanen, men det skal "tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser" innen 100-metersbeltet. Fylkesmannen vil presisere at bygging 
i 100-metersbeltet skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. I vurderingen av 
byggegrense bør den funksjonelle strandsonen kartlegges, og vektlegges i vurderingen. Dette vil si den 
sonen som står i innbyrdes samspill med sjøen både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig. 
Denne kan være smalere eller bredere enn 100-metersbeltet.

Når kommunen skal vurdere annen byggegrense for hvert enkelt område, minner Fylkesmannen om at 
ved all planlegging i 100-metersbeltet langs sjøen plikter kommunen å legge vekt på de særskilte 
arealdisponeringshensyn som er angitt i § 1-8 første ledd. I Odelstingsproposisjon nr. 32 (2007- 2008) 
på side 64 fremholder departementet at bygging i strandsonen bare bør tillates på arealer som ikke har 
verdi for formål som blant annet landbruk, friluftsliv, biologisk mangfold og kulturmiljø. Der det 
tillates videre bygging på arealer som allerede er delvis utbygd, bør allmenne turveier og friarealer 
innpasses. Videre fremholdes det i proposisjonen at nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som 



mulig og at utvidelse av eksisterende bygninger bør skje i retning bort fra sjøen. Fylkesmannen vil
vurdere å fremme innsigelse til arealplanen dersom det ikke tas hensyn til statlige og viktige regionale 
interesser i denne forbindelse.

I den forbindelse vil vi minne om at unntaket for byggetiltak i strandsonen som er nødvendig i
landbruket, faller bort 1. juli 2013. I plan- og bygningsloven § 34-2, 8. ledd heter det: "Unntaket i 
plan- og bygningsloven av 1985 § 17-2 tredje ledd nr. 1 for bygning, konstruksjon, anlegg eller 
innhegning som er nødvendig i landbruket fortsetter å gjelde inntil det er vedtatt bestemmelser etter § 
11-11 nr. 4, men faller uansett bort etter fire år fra lovens ikrafttreden." Etter bestemmelse til pbl. § 11-
11 nr. 4 kan det i kommuneplanens arealdel tillates at det oppføres nødvendige bygninger, mindre 
anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs. Som en 
overgangsordning har unntaket i plan- og bygningsloven av 1985 § 17-2 tredje ledd nr. 1 fortsatt å 
gjelde selv om ny plan- og bygningslov har trådt i kraft. Plandelen til plan- og bygningsloven trådte i 
kraft 1. juli 2009, og unntaket faller derfor bort 1. juli 2013.

Landbruk
Det er en overordnet nasjonal og regional målsetning å sikre dagens og fremtidige generasjoners 
behov for tilstrekkelig og god matforsyning. Et levedyktig landbruk forutsetter gode vilkår for 
produksjon av mat. Det er jordressursen som er den grunnleggende og viktigste faktoren for en 
vedvarende sikker og god matproduksjon. Det er derfor en svært viktig målsetning for 
landbruksmyndighetene å styrke jordvernet i fylket, slik at disponering av dyrket og dyrkbar jord med 
hensyn til langsiktig og forsvarlig ressursbruk ikke undervurderes i planarbeidet.

Landbruket i Finnmark preges av at det blir færre og større gårdsbruk. Det settes økende krav til 
rasjonell og miljømessig god produksjon, og mange gårdbrukere velger å utvide driften for å øke 
inntektsgrunnlaget. Dette medfører et økt behov for effektive arealer til slått, beite og nydyrking i 
nærheten av gårdsbrukene. Det er derfor særlig viktig å sikre verdifullt jordbruksareal mot annen bruk 
i områder som ligger i driftsmessig nær tilknytning til allerede eksisterende gårdsbruk.

Tana kommune innehar svært viktige jordbruksområder for Finnmark. Kommunen må derfor legge 
vekt på ivaretakelse av dyrket og dyrkbar mark. Det bør tilrettelegges for at nedlagt jordbruksmark tas 
i bruk av eksisterende gårdsbruk.

De ulike husdyrproduksjonene i kommunen representerer og understreker Tana som en stor
jordbrukskommune i fylket. Bidraget til den totale verdiskapingen er vesentlig, noe som bør
synliggjøres i kommunens arealplanlegging. Vi vil oppfordre kommunen om å involvere landbrukets 
næringsorganisasjoner i den videre planleggingen. Dette for å få frem næringens synspunkter og 
behov.

Et aktivt landbruk i kommunen betyr også et levende kulturlandskap. Kulturlandskap er viktig Blant 
annet for biologisk mangfold og reiselivsnæringen. Turister ønsker å se et landskap i bruk. Tana 
kommune har gjennom sine landbruks- og kulturlandskapsmiljø gode muligheter til å profilere seg og 
til å skape ny turistbasert næringsvirksomhet. Kommunen bør derfor fremme en arealpolitikk som 
legger til rette for utvikling av landbruk og kulturlandskap.

Et levende kulturlandskap har også stor betydning for kommunene i nærings- og miljømessig
sammenheng. Slike landskapsbilder representerer i økende grad en særlig ressurs for virksomhet 
knyttet til turisme og naturopplevelser både innenfor og utenfor landbruket. Det er også en verdifull 
forutsetning for et godt og attraktivt bomiljø for lokalbefolkningen. Det er derfor nødvendig å legge 
økt vekt på sammenhengene mellom et sterkt jordvern, kulturlandskap og miljø, slik at Finnmarks 
verdifulle jordbruks- og kulturareal sikres i et langsiktig perspektiv.

Vi oppfordrer derfor kommunen til å avsette kjerneområder for landbruket og hensynssoner for viktige 
kulturlandskapsområder i arealplanen.



Folkehelse, barn og unge og universell utforming
Fylkesmannen mener planprogrammet er dekkende for det som har med folkehelse, barn og unge og 
universell utforming.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmannen har merket seg at det skal gjennomføres Risiko- og sårbarhetsanalyse for hele 
kommunens areal, jf. planprogrammet side 29. Det er viktig at analysen viser alle risiko og
sårbarhetsforhold som kan være med på å avgjøre om ulike arealer er egnet til utbyggingsformål.

For ikke å bygge inn en større sårbarhet i lokalsamfunnet, er en systematisk risiko- og
sårbarhetsanalyse viktig, både i forbindelse med lokalisering av boliger og virksomheter, utforming av 
infrastruktur og ved utrustning av samfunnsviktige funksjoner.

Vi minner om plan- og bygningslovens § 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og
sårbarhetsanalyse. Her heter det:
"Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 
avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta 
slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade 
og tap."

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. Kommunen skal ha en helhetlig Risiko —og sårbarhetsanalyse jf. 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret § 14. Her fremgår det 
blant annet at denne analysen skal legges til grunn for kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven (PBL). Kommunen må se 
hen til denne i arbeidet med ny arealdel. Dersom det avdekkes i arbeidet med arealdelen nye 
risikoområder som har betydning for kommunens helhetlig analyse bør dette også tas inn der. Det er 
også viktig at kommunen i arbeidet sørger for å få med sjøområdene som kommunen har ansvar for jf.
havne —og farvannsloven § 9

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for kartlegging av 
risiko og sårbarhet; "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging". Her finnes eksempler på analyser, 
eksempler på farekategorier samt oversikt over lover, rundskriv, forskrifter og veiledninger. 
Veilederen ligger på hjemmesidene til fylkesmannen, og på DSB sine sider.

Mattilsynet, dok 27
Viser til brev av 12.4.2004 fra Mattilsynet til Tana kommune. Her blir det satt fokus på 
nedgravingssteder for dyrekadaver i forbindelse med mulig utbrudd av smittsomme dyresykdommer.
Mattilsynet ber om at kommunen tar dette med i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Austertana bygdelag, dok 14

Innledning:
I arbeidet med innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel har vi tatt utgangspunkt i
kommunens egne hovedtema. Vi har spesielt hatt fokus på at det skal være liv i bygdene i Tana. Tana
kommune skriver selv:



”Den viktigste oppgaven for arealforvaltningen i Tana kommune er å legge til rette for at folk kan bo
og drive næringsaktivitet i kommunen. Hovedmålsettingen for arealforvaltningen er at dette skjer på
en måte som gjør at fremtidige generasjoner også kan dekke sine areal- og ressursbehov. Å ha
tilstrekkelig arealer regulert til bolig og næringsformål er derfor svært viktig. Samtidig er det
avgjørende at kommunen sikrer viktige produksjonsressurser og produksjonsgrunnlag for
primærnæringene landbruk og reindrift for framtida.”

Vi ønsker å fokusere på at Austertana har uante muligheter, fra naturen sin side så har vi alle
tenkelige ressurser, men for å kunne utnytte disse på en best mulig måte så har vi behov for enkelte
tilrettelegginger fra kommunen. Det overordnede målet vårt er å øke tilflyttingen til bygda.

Hva er viktig for oss her i Austertana?
1. Opprettholde de tilbud vi har i dag:

� eldresenter
� skole
� barnehage
� boligbygging
� gammebygging
� folkehelse, idretts og friluftsformål
� samferdsel og infrastruktur
� gårdsbruk
� reindrift
� bergverk
� entrepenørvirksomhet
� fiske
� naturbasert næring
� reiseliv

2. Få folk til å flytte til Austertana
3. Nye arbeidsplasser
4. Nye fritidsaktiviteter

Hovedtemaer:

Boligbygging
Austertana bygdelag ønsker at folk skal ha mulighet til å bygge og bo der de måtte ønske i bygda. Det
betyr nødvendigvis ikke at det reguleres flere boligfelt, men helst spredt boligbebyggelse. De som
ønsker å bosette seg i Austertana ønsker som hovedregel ikke å bo i et boligfelt med mange hus
rundt seg, men vil ha den følelsen av frihet som å bo på landet gir. Vi ser at det er mange store,
eksisterende tomter som det er plass til å bygge flere hus på, og vi ønsker muligheten å fradele uten at 
det kommer i konflikt med forsvarlig drift av dyrket mark. Det er pr i dag veldig liten tilgang på
boliger til de som måtte ønske å bosette seg her. 

Vi ser på det som avgjørende for fremtidig rekruttering av arbeidskraft at ikke de kommunale boligene 
selges.

De samme momenter som vi her har nevnt gjelder også for fritidsbebyggelse, vi ønsker å kunne se på
hvor det kan være mulig å fradele tomt både til boligtomter og hyttetomter. Det er viktig at 
hyttetomtene blir på attraktive tomter.
Austertana bygdelag ønsker et folkemøte med landbruksavdelinga i Tana kommune og grunneierne i
Austertana der man kan se på hvor slik fradeling kan være mulig.

Gammebygging
Austertana bygdelag ønsker å sette opp en verdegamme som et fellesprosjekt for bygda. Vi ønsker



denne som en bygdelagshytte for alle bygdas lag og foreninger, og som brukes i tråd med tradisjonell 
bruk av gammer. Vi ser for oss at vi kan søke om midler til kurs i gammebygging og sette i gang et 
fellesprosjekt over flere generasjoner. Det finnes flere plasser der det er rester av gammer, for
eksempel Básávzi og Cámmájohka.

Folkehelse, idretts og friluftsformål
Austertana bygdelag ønsker å se på muligheten for en gang- og sykkelsti med lyspunkter i
kombinasjon med lysløype. Det er enighet om at lysløypa må starte fra skolen som et naturlig 
utgangspunkt for aktivitet for bygdas barn. En gang- og sykkelsti kan gå langs elveforbygginga, fra 
Básavzobrua ned til ny bru.

Grunnen til at vi ønsker denne muligheten er å få barna vekk fra tungt trafikkert vei slik at de kan 
ferdes trygt langs elveforbygginga. Det er i tillegg et godt folkehelsetiltak for hele bygda som kan 
gjøre at flere tar i bruk en slik mosjonsløype. Det er muligheter for at NVE også kan være med å
finansiere et slikt prosjekt.

Vi ønsker en mer aktiv bruk av fotballbanen og ser for oss et nærmiljøanlegg der. Vi har flere i bygda
som driver med trav og som ønsker å utvide fotballbanen slik at området kan brukes til både trav, 
friidrett og fotball. Vi ønsker også å sette opp en grillhytte på stedet slik at vi kan ha sosiale 
sammenkomster der. Slik som det står i dag så er det et ubrukt område.
Vi ønsker i tillegg å kunne sette opp gapahuker langs julaelva.

Vi reagerer på at scooterløypene i Austertana blir åpnet så sent, og håper at vi kan få i gang en 
scooterklubb i bygda som kan være med å merke løyper.

Det er ganske mange i bygda som er opptatt av jakt og det er langt å kjøre til Tana Bru for å være
delaktig i Tana skytterlag. Vi ønsker oss derfor mer aktivitet i bygda knyttet til dette. Vi har allerede
en godkjent skytebane på Lysthuset.

Samferdsel og infrastruktur
Austertana bygdelag ønsker å påpeke at det er en kjensgjerning at veistandarden i bygda er meget
dårlig, og det samme gjelder store deler av veien mellom Tana Bru og Austertana. Det er likevel en
strekning som vi er mest bekymret for, og det er Rødbergan som må gjøres rassikkert så fort som
mulig. Et alternativ er å flytte veien ut i elva som i det området stort sett består av sandbanker.
Vi er også opptatt av at dersom det skal være mulighet for å drive aktivitet/næringsvirksomhet i
bygda, samt sikre tilflytting så må kommunen være fortsatt pådriver for fiberutbygging.
Internettilgangen i dag er ikke på noen måte tilfredsstillende.

Vi ser at Tana kommune har gjort mye for å forbedre vannkvaliteten i bygda, men den er enda langt 
fra tilfredsstillende. Vi mener derfor at det arbeidet som er satt i gang må ferdigstilles snarest mulig 
slik at vannkvaliteten kommer til et akseptabelt nivå.
Vi forventer også at gatelys der det mangler i dag kommer på plass snarest for å sikre en sikker ferdsel 
på tidvis tungt trafikkerte veier.

Gårdsbruk
Austertana bygdelag ser at det er veldig viktig at de eksisterende gårdsbruk i bygda består. Dette må
også sees i sammenheng med resten av Tana, vi har for eksempel kjennskap til at Meieriet i Tana snart 
ikke klarer å opprettholde kesamproduksjonen på grunn av for liten tilgang på melk. Meieriet
er en viktig bedrift for Tana som vi håper består. Tana kommune har et spesielt ansvar for å legge til
rette for at bøndene opprettholder og øker melkeproduksjon. Vi ønsker oss en strategi for å få flere 
unge til å satse på jordbruk.

Vi ser at det er muligheter for å videreutvikle gårdsprodukter, og opprette egne gårdsbutikker. Det
ligger i tiden å etterspørre kortreist mat, og vi mener bestemt at det ville vært et marked for dette.
Det er også mulig å lage et mobilt slakteri der man kan slakte sau (og rein), og egne



produksjonslokaler for tilvirking av kortreist mat (se i sammenheng med reindrift og naturbasert
næring).
Austertana bygdelag ønsker en idédugnad med bønder/de som skal ta over gårdsbruk i bygda som 
ender med konkrete planer.

Reindrift
Austertana bygdelag mener at i likhet med gårdsbruk så er reindrift en viktig næring for Austertana.
Det er også her muligheter for produksjon av egne kortreiste produkter, for eksempel ustressa
reinkjøtt, reinmelk. Som nevnt må man se det i sammenheng med produksjon av kortreist mat i
jordbruket og naturbasert næring. Man kan for eksempel samarbeide med jordbruket om et mobilt 
slakteri og produksjonslokaler.

Bergverk
Austertana bygdelag mener at bergverk er en avgjørende primærnæring for Austertana, og Tana
kommune, noe som bør gjenspeiles i kommunens plan.

Vi ser at det er flere ting som bør gjøres i forhold til bergverksdriften i Austertana.
Det er muligheter for å gå i diskusjon ang videreutvikling av kvartssubben. Vi ser for oss at det er
mulig å lage gravstøtter, fasadestein og støpe prydheller blant annet. Vi mener også at det burde
vært brukt som underlag for å få bygd en ordentlig vei til Elkem. Bygdelaget ønsker et møte med
styret i Elkem og kommunen og saken må deretter tas opp med fylkeskommunen.

For å drive bergdriftsvirksomhet så trengs det kompetente ansatte. Vi ønsker at flest mulig av disse
skal bo i Austertana. Vi ser derfor for oss at det er mulig å få til et samarbeid mellom skolen og Elkem
der målet er å få ungdommer fra bygda til å ta utdanning som kvalifiserer til arbeid hos Elkem.
All erfaring tyder på at de som flytter ut for å ta en utdanning ikke kommer tilbake, men dersom det er 
mulighet for fast arbeid i hjembygda tror vi at muligheten er større for at ungdommene etablerer seg 
her. Det kan være en ide å starte tidlig for å pense ungdommene inn på en målretta karriere og
bergverksskole.

Et annet tiltak for å øke graden av ansatte som bor i bygda er å se på muligheten for å redusere bruken 
av brakkeriggene i størst mulig utstrekning. Dette må gjøres i tett samarbeid med Elkem og
LNS. Vi mener at alle tiltak som er presentert i dette dokumentet er medvirkende for å gjøre bygda til
et attraktivt sted å bo, og det tror vi er vel så viktig for å få ansatte med familier til å bosette seg her.
Vi mener at det nå er på høy tid at Tana kommune går i diskusjon med FeFo for å få tonnavgiften helt
eller delvis til Tana/Austertana. Tana kommune er den eneste kommune som ikke får tonnavgiften.
Det betales 1,2 mill i året til FeFo som Tana kommune går glipp av.

Entrepenørvirksomhet
Austertana bygdelag ser at entreprenørvirksomheten i Austertana er svært viktig for aktivitetsnivået i
bygda. Den største utfordringen per i dag er å skaffe til veie stabil arbeidskraft. Løsningen har vært å
importere arbeidskraft fra andre land, og dette medfører problemer med språket. Austertana har
generelt et stort innslag av mennesker som ikke behersker norsk, og vi ser at vi har behov for et
tilbud i norskkurs i Austertana. Det vil medføre at de som kommer hit kommer raskere i jobb og blir 
raskere integrert.

Fiske
Austertana bygdelag mener at det er potensiale for å utnytte fjorden på en bedre måte enn det er gjort i 
dag. Vi vet at det er en havneplan under utarbeiding og det er vi selvsagt fornøyd med. Vi ser at det er 
helt nødvendig at det avsettes et område til småbåthavn.
Når det gjelder ferskvann så ser vi at det er behov for at kommunen sammen med NVE ser på hvordan 
man skal sikre tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder for fisk.

Naturbasert næring



Austertana bygdelag ser at det er potensiale i å utvikle naturbasert næring på lik linje med kortreist 
mat slik som nevnt under punktene gårdsdrift og reindrift. Vi har mye naturressurser som kan
utnyttes i Austertana, et eksempel kan være å produsere trevisper av småskogen (vie) i forbindelse 
med siktrydding. I tillegg har vi tilgang på sopp, bær, urter og andre naturprodukter som kan sankes og 
videreforedles.

Reiseliv
Austertana bygdelag mener at vi har mange viktige reiselivsaktører i Austertana i dag, men vi ser at 
det er et potensiale som kan utnyttes ytterligere.

Vi ønsker å se på muligheten for å sette av 2 løyper til fiskevann der det er tillatt med
barmarkskjøring. Det er samtidig viktig å avsette områder der ikke motorisert ferdsel skal finne sted, 
der de som ønsker å nyte en stille naturopplevelse kan gjøre nettopp det.
Vi ønsker å merke flere turløyper, og det må sikres trafikale oppstillingsplasser ved turløypene.
Vi ønsker samhandling med nabokommuner om en sammenhengende scooterløype, samt
sammenføye etablerte, åpne barmarksløyper på tvers av kommunegrensene.
Vi forventer at Tana kommune støtter opp om reiselivsaktiviteter og store arrangement som
markedsfører Austertana som et attraktivt sted.

Bygging av den påbegynte alpinbakken/skilekeanlegg vil generere et reiselivsmål for flere i
Austertana. Her må Kraftlaget også tas med i de planene som allerede er godkjent. Vi ønsker oss et
nærmiljøanlegg i forbindelse med alpinbakken, noe som vil gi større aktivitetsnivå også blant bygdas
befolkning, særlig med tanke på barna. Vi ønsker å poengtere at det ikke kan være idrettslaget eller
bygdelaget som skal drive alpinbakken, det har vi ikke kapasitet og midler til. Det er tenkt et
samarbeid med Elkem omkring sertifiseringen som må skje hvert år.
Vi ser også at det er mulighet for å skape mer aktiviteter knyttet til kiting på fjord og fjell.

Avslutning
Austertana bygdelag håper kommunen tar våre innspill på alvor, og viser at de setter handling bak
tankene som er formulert i høringsdokumentet der det blant annet står å lese at Tana kommune har
som målsetting å opprettholde bosettingen i bygdene og ta vare på den kulturelle egenarten i
bosettingsmønsteret, slik at folk får bo der de har røttene sine. Skal det målet oppnås må vi ha
grunnleggende ting på plass i Austertana som arbeidsplasser for begge kjønn, fritidstilbud, barnehage 
og skole samt infrastruktur som er tilfredsstillende. De foreslåtte tiltak i dette dokumentet vil være et
godt utgangspunkt for tilflytting til Austertana.

Enstemmig vedtatt i styret i Austertana bygdelag 07.04.2013

Sverre Kimo Pedersen, dok 11
Familien hans har hytte ved Holmevann sør for Smalfjord. I dette området er det ikke hyttefelt og 
derfor ingen annen bebyggelse utenom 2 gammer sør for vannet. Dette området ble foreslått fra oss 
som hyttefelt ved den forrige arealplanen, men det ble av ukjent årsak ikke noe av den gangen. Vi har 
ikke noe imot hyttenaboer, hadde tvert imot vært mer sosialt og skape et miljø.

Vi vet at det er stor interesse og prekær mangel på hyttetomter i nedre Tana, og i særdeleshet i nærhet 
av gode fiskevann og skuterløyper.

Derfor kommer vi med et konkret forslag til oppretting av nytt hyttefelt ved
Holmevann, se kartskisse.
Dette bør kunne gjennomføres uten større problemer:
Det er IKKE viktige reinbeiter i området ved vannet.. Etter et helt liv med lokalkjennskap her, vet vi at 
det kun sporadisk trekker noen rein forbi. Det er heller ikke flyttevei eller kalvingsland for rein der.
Nærhet til skuterløype som passerer på Holmevannet innenfor avstand som ikke krever dispensasjon.



Stor parkeringsplass i Smalfjordbotn som utgangspunkt for sti og skuterløype.
Vi håper dette forslaget blir tatt opp og behandlet ved denne arealplanen.

Ved tidligere anledninger i brevs form og ved spørretime på kommunestyret i Tana, har vi etterlyst en 
mer aktiv boligpolitikk for å stimulere til nybygging i distriktene i nedre Tana. Vi har fått som svar at 
tomter ligger på nett i planverket og klare til å søke på.

Dette er en håpløs politikk, og stimulerer IKKE til noe som helst. Fakta: Den tid da folk tok spade og 
motorsag i nevvan og såg seg ut et egnet område —tomt for å bygge hus, er forbi for lenge siden. Tror 
jeg var den siste som bygde nytt hus i vestsektoren for 25 år siden! Dette forteller vel nok. Det kreves 
ikke store ressurser for å stimulere til økt interesse. Tomter eller boligfelt som ligger klare på nett, må 
tilrettelegges noe. Et boligfelt eller tomter må ryddes for skog og planeres som et minimum for at
eventuelle boliginteresserte skal vurdere bygging. Avkjørsel må også avklares og lages som 
tilknytning. Summert er ikke dette store kostnader for kommunen i forhold til vann og kloakk som 
lages ved nye boligfelt i sentrum. Disse kostnader må utbygger i distriktene koste selv.
Nå som spesielt fiskeriene har fått stort oppsving i nedre Tana, sier det vel seg selv at vi må stimulere 
til at fiskere kan bygge hus ved sjøen.

I dag bor de fleste fiskerne langt oppe i Tanadalen, med mye ulemper og ekstrakjøring for utøving av 
fiskeriet.

Lill-Anita og Stig-Morten Paulsen, dok 13
Vi ønsker å legge tilrette for bolig/fritidsbolig-bygging på vår eiendom i Fingervann, Gnr: 35 Bnr:
08. Området er skog/kratt i ulendt terreng og egner seg ikke til oppdyrking. En fradeling vil ikke 
forringe drift på gården, da gården ikke har egen drift og dyrket mark er bortleid.
Området er ca 25 mål, ligger mellom riksvei 890 og fjellet i sørlig del av eiendommen.
Eldre vei til Fingervann vannverk som går over eiendommen er nå tatt i bruk som avkjørsel til to
boliger 35.1.14 og 35.1.16.
Dermed er det allerede opparbeidet avkjørsel til evt ny bebyggelse.



Vi ønsker at dette området blir tatt ut av LNF området.

Torfinn Johansen, dok 15
Jeg mener det bør tillates gammer langs Masjokelva. Da området ikke lenger kan betraktes som 
uberørt. Langs med elva fra Daukulpen og helt opp til Masjokvannet (3-5t gange) er sivilisert med 
gjerde. Det bør likevel ikke tillates 40 gammer der, men gjennom at folk søker, på konkrete områder, 
så burde det vært mulig med 5-7 åpne gammer i nevnte strekning, med konkrete eierforhold.
Jeg mener strekningen Tanabru - "Stolpebakken"(fossebakken) bør utredes og gjennomføres først. Det 
har med trafikksikkerhet å gjøre. Gjerne allerede i år, før brua kommer. Da mener jeg konkret fra og 



med bekken(busslommen) på oversiden av Jan Tapio Guttorm, til grustaket. Jeg mener at den 
strekningen er så farlig at dere burde fått til en form for hastevedtak med å regulere og bygge 
gangfeltet. Det er bare et tidsspørsmål før vi får en ulykke på strekningen. Jeg ser at dere tenker 
sikkerhet for skoleungdommen. Det er veldig bra, så resten av området kan reguleres og gjennomføres 
som tenkt. Hvis det er slik at dere tenker at skoleungdommen er viktigst, så tenker jeg at det burde 
dere tenkt på for 20 år siden. Så det kan ikke ha vært så viktig likevel siden ingen har gjort noe med 
det. Fossebakken er FARLIG for alle. Folk kan bli tiltalt for uaktsomt drap om uhellet og de riktige 
omstendighetene er tilstedet. Jeg tenker også på trailere som må stanse for fotgjengere på grunn av 
møtende biltrafikk. Uheldig med stans midt i bakken, med tanke på glatte veier osv.

Jeg mener følgende:
Samhandlingsreformen gjør at kommuner kan samarbeide om tjenester. Hvis Tana forsøker å gjøre seg 
til en knutepunktkommune for slike tjenester, så vil sentrum øke. Botjenesten er en tjenesteytelse som 
kan utvikles videre ved å gjøre tana attraktiv for enkelte nabokommuner og de forskjellige 
brukergruppene. Kommunen er godt i gang med å samle tjenestene på et sted. Nå har ikke jeg oversikt 
over hvordan det ligger an i andre kommuner, da spesielt Båtsfjord/Nesseby/Berlevåg. Er de like 
flinke som oss? Brukergruppene er jo psykiatri og PU. Det kan bidra til å skape arbeidsplasser for 
både for fagbrev og folk med høyere utdannelse. Spesielt er dette kvinnearbeidsplasser. Der det er 
kvinner, er det også menn, og barn.
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Plannavn KOMMUNEPLANENS AREALDEL  
Arkivsak ID 2012/2274 
Formål/Hensikt 
 

Rullering av kommuneplanens arealdel slik at det møter dagens og 
morgendagens utfordringer. 

Planavgrensning 
 

Tana kommune. Planarbeidet omfatter ikke revidering av ulike gjeldende 
reguleringsplaner. 

Sammendrag  
 

Foreliggende planprogram omfatter rullering av kommuneplanens 
arealdel. 

Framdriftsplan Utkast til planprogram:          Februar 2013 
Høring planprogram:              April 2013 
Fastsettelse av planprogram:  Juni  2013 
Utarbeidelse av planforslag:   August 2013 – Mars 2014 
Høring av planforslag:            Juli 2014 – September 2014 
Egengodkjenning av plan:      Oktober 2014 

Organisering Arbeidet organiseres og utarbeides av rådmannen v/utviklingsavdelingen. 
Kommunestyret vedtar planprogrammet. Formannskapet orienteres i 
forhold til planarbeidet. Kommunestyret er øverste ansvarlige myndighet 
og skal vedta kommuneplanens arealdel. 

Planleggere Lars Smeland tlf. 464 00 268, Frans Eriksen, tlf. 464 00 271 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og formål  
Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan bestående av samfunnsdel, arealdel og en 
fire-årig handlingsdel. Tana kommunes samfunnsdel ble rullert i 2006-2008 for perioden 
2008-2019. Kommunestyret vedtok i juni 2012 om kommunal planstrategi at 
kommuneplanens samfunnsdel skal videreføres til perioden 2012-2023, mens arealdelen skal 
revideres (KST-sak 48/2012). 
 
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer 
og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.  
 
Kommuneplanens arealdel skal gjelde hele kommunen og vise sammenhengen mellom 
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen skal angi hovedtrekkene i 
arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan 
settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. 
Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det 
framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede rammer for arealbruk, er 
ivaretatt (§11-5 LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling).  
 

1.2 Formål med planarbeidet 
 
Hovedmål og visjon i kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023 
 

Et samfunn hvor alle kan leve det ”gode liv” gjennom trygge omgivelser, gode 
arbeidsplasser, kulturelt mangfold, sterk Tana identitet, et sunt liv og natur i økologisk 
balanse. 

 
Hovedmål infrastruktur 
1. Kommunen skal ha en infrastruktur som gjør at mennesker kan trives, bo og arbeide i 

kommunen. Kommunal infrastruktur skal ha universell uforming. 
2. Tana kommune skal ha gode veiforbindelser til, langs og over Tanaelva i alle deler av 

kommunen.  
3. Tana skal forsterke sin rolle som et transportsentrum innen godstransporten i Øst-

Finnmark.  
4. I Tana skal det være mulig å bli tilknyttet bredbånd uansett hvor man bosetter seg. 
 
 
Hovedmål med arealforvaltningen 
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. 
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Retningslinjer (strategier) for å nå målet: 
 Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringer og samfunnsliv. 
 Sikre og ivareta naturmiljøene og -kvalitetene i Tanavassdraget og urørte naturområder, ut 

fra deres egenverdi, og som grunnlag for trivselen og velværet til befolkningen. 
 Mulige konsekvenser av klimaendringer skal tas hensyn til i alle plan- og byggesaker. 
 Inngrep i områder som er tilnærmet fri for tyngre tekniske inngrep skal unngås. 
 Områder med særlig verdifullt naturtype eller preg av urørthet skal bevares. 
 Sikre at det biologiske mangfoldet i kommunen opprettholdes. 
 Motorisert ferdsel skal begrenses i områder med arter av dyreliv på ”rødlista”. 
 Sikre og ivareta kulturlandskapet i elvedalen. 
 Sikre gode, trygge og utfordrende oppvekstvilkår for barn og unge.  
 Synliggjøre barn og unges interesser i areal og plansaker. 
 Ta vare på den kulturelle egenarten i bosettingsmønsteret, slik at folk får bo der de har 

røttene sine. 
 Sikre utviklingsmulighetene til både sentrumsområdene og distriktene, og fremme 

synergieffektene mellom senter og distrikt. 
 Tilrettelegge for et differensiert næringsliv. 
 Ved utbyggingstiltak skal det sikres at befolkningen får tilgang til Tanaelva eller andre 

tradisjonelle og viktige natur- og utmarksområder. 
 
Kommunestyrets vedtak i forbindelse med planstrategien og varsel om oppstart med 
rulleringsarbeidet med arealdelen er innarbeidet i dette planprogrammet. 
 
 

2. OVERORDNEDE RAMMER FOR PLANLEGGINGEN 

2.1 Nasjonale bestemmelser og føringer 

2.1.1 Lov og forskrifter 
Plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 11 gir rammene for saksbehandlingen og innholdet i 
kommuneplanen. Plan- og bygningslovens kapittel 4 angir generelle utredningskrav, herunder 
krav til planprogram, planbeskrivelse, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyser. 
Kapittel 5 i plan- og bygnignsloven gir også rammer for medvirkning i planarbeidet.  
 
Andre lovverk, forskrifter og bestemmelser 
Naturmangfoldloven, kulturminneloven, friluftsloven, reindriftsloven, Finnmarksloven, 
havne- og farvannsloven, forurensningsloven mfl. 
 Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark/Sametingets planveileder. 

 
Rikspolitiske retningslinjer/Statlige planretningslinjer  
 Rikspolitiske retningsliner (RPR) for vernet vassdrag (T-1078) 
 Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging  (T-5/93) 
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (T-2/2008) 
 Planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

 

2.2 Regionale planer og føringer 
 Fylkesplan for Finnmark 2006-2009, prolongert. Jf spesielt kap 4 Arealpolitikk 2.  
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2.3 Kommunale planer og annet planarbeid som berører planarbeidet 
 
Kommuneplan og -delplaner 
 Kommunal planstrategi 2012-2016 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023 
 Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 
 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2012-2016 
 Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016 
 Hovedplan for vannforsyning 2012-2017 
 Hovedplan for avløp og vannmiljø 
 Trafikksikkerhetsplan (1998-2007). Planen skal rulleres. 
 Kommunedelplan for sentrumsområdet (under utarbeidelse) 
 

Reguleringsplaner: 
 Gávesluokta/Gavesluft og Gálbenjárga/Kaldbaknes friluftsområde (under utarbeidelse) 
 Harrevann friluftsområde (under utarbeidelse) 
 Reguleringsplaner for havneområdene i henholdsvis Šuoššjohka, Torhop, Smalfjord og 

Austertana (i oppstartsfase) 
 Ridesenter og motorsportsanlegg i Holmfjell (fremsettes som privat reguleringsforslag) 
 Leavvajohka, fritidsformål (fremsettes som privat reguleringsforslag) 
 

Tema og sektorplaner 
 Kommunal veiplan 2013-2016 (tiltaksdelen rulleres årlig) 
 Utmarksplan 2012-2016 
 Plan for friluftsliv/sikring og tilrettelegging av friluftsområder (igangsettes i 2015) 
 Plan for universell utforming (igangsettes i 2015) 
 Folkehelseplan (under planlegging). 

  



FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

7 
 

3. AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER  

3.1 Erfaringer med gjeldene kommuneplanens arealdel (2002-2013)  
Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i april 2002, avklarte i stor grad de viktigste 
problemstillingene knyttet til arealbruken i kommunen. Arealdelen har bidratt til å forenkle 
saksbehandlingen og gjøre saksbehandlingen mer forutsigbar. Kommunen innførte en 
retningslinje om en lempelig dispensasjonspraksis når det gjelder boligbygging utenfor 
sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra. Dette har gitt kommunen en hjemmel for 
å gi tillatelse til boligbygging i LNFR-områder der dette ikke er i konflikt med andre 
interesser. Denne retningslinjen har ført til at folk som ønsker å bygge utenfor 
sentrumsområdet i stor grad har fått oppfylt ønskene sine.  
 
Det var tre forhold som ikke ble fullstendig løst gjennom arealdelen. Det gjelder: 

 Boligbygging på strekningen Seida – Skiippagurra.  
 Differensiert forvaltning av vassdragene. Avklaring av bygging til bolig og 

fritidsformål i de vassdragsnære områdene, dvs. på elvesida av hovedveinettet. 
 Gamme- og hyttebygging i utmark. 

 
Boligbygging på strekningen Seida – Skiippagurra  
På strekningen Seida – Skiippagurra var det stor boligetterspørsel allerede før 
arealdelprosessen startet. Derfor hadde kommunen særlig oppmerksomhet mot å identifisere 
areal for boligbygging i dette området. Dette arbeidet er nå en del av kommunedelplan for 
sentrumsområdet. På grunn av andre viktige planoppgaver og lav bemanning har det tatt tid å 
få delplanen ferdig. Planen vil ventelig være ferdig i løpet av 2013.  
 
Differensiert forvaltning av vassdragene 
Når det gjelder forholdet til bygging langs vassdragene, herunder Tanavassdraget spesielt, var 
planen å behandle dette som ledd i rulleringen av flerbruksplanen for Tanavassdraget. Målet 
da arealdelen ble vedtatt, var å utarbeide et plankart for områder der det kunne tillates 
bebyggelse. Den store kompleksiteten i dette arbeidet, gjorde at det ikke ble rom for å 
gjennomføre det i forbindelse med flerbruksplanen. 
 
Gamme- og hyttebygging i utmark 
Gamme- og hyttebygging i utmark har vært et gjennomgangstema i kommunen de siste 30 
årene. I arealplanprosessen søkte kommunen å finne en løsning. I det første planutkastet som 
ble sendt til høring i 2001, foreslo kommunen tre områder overfor Sirbmá/Sirma, overfor 
Alletnjárga/Alleknjarg og Holmfjell/Gulbojok for utbygging med totalt 11 nye gammer. Det 
ble reist innsigelse mot disse områdene fra reindriftsnæringa og fylkesmannen, og de tre 
områdene for gammebygging ble tatt ut i planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
I gjeldende kommuneplanens arealdel er følgende omtale av gammeproblematikken tatt med i 
planbeskrivelsen: 
 

”Det er lange tradisjoner for oppføring av gammer i utmark i Tana. I uminnelige tider har 
det vært bygd gammer av stedegent materiale som krypinn i områder benyttet til jakt, fiske 
og bærplukking eller i forbindelse med reindrift. Disse gammene var byggverk som gled 
godt inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til 
naturen. Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for 
utnyttelsen av naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og 
ønsker å ha mulighet til å føre opp gammer i sine utmarksområder.  
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I dag står vi foran et veiskille når det gjelder gammebygging. Den tidligere bruken av 
disse byggverkene er i ferd med å erstattes av fritidsbruk. Med en generelt romsligere 
økonomi følger ønskene om høyere standard, økt privatisering og gammene ender opp 
som torvkledde hytter. Kommunen kan ikke åpne for en spredt utbygging til fritidsformål i 
utmarka. Tana kommune har store naturområder uten større inngrep, og det er viktig å ta 
vare på den egenarten og den ressursen dette representerer. Det er viktig å presisere at 
dette kun er hovedtrekket. En finner fortsatt et betydelig antall personer som først og 
fremst bruker gamma i forbindelse med utmarkshøsting.  
 
Det er vanskelig for kommunen å forholde seg til dette sakskomplekset gjennom 
arealplanleggingen, da det er svært mange momenter som er relevante. Tana kommune 
har imidlertid en prinsipiell holdning om at gammebygging for lokalbefolkningen bør 
tillates i tråd med tradisjonell bruk av gammene. Det er imidlertid viktig å understreke 
dette. Det er kun som ledd i den tradisjonelle utmarksbruken at kommunen mener 
gammebygging har en plass. Tana kommune mener derfor det bør etableres et 
forskningsprosjekt der målet er å kartlegge den tradisjonelle bruken av utmarka og 
dokumentere tidligere gammeplasser. På bakgrunn av dette materialet vil kommunen i 
samarbeid med lokalbefolkningen kunne utarbeide en plan for evt. framtidig lokalisering 
av gammer i kommunen.” 

  
Etter gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt arbeidet kommuneadministrasjonen 
videre med spørsmålet om gammebygging i utmark. Det ble bl.a. utarbeidet en 
prosjektbeskrivelse for ”Framtidig gammebygging i Tana kommune”. Tida og utviklingen ser 
imidlertid ut til å ha løpt fra utgangspunktet for prosjektet: Enkle byggverk med tanke på 
kollektiv bruk knyttet til tradisjonell utmarkshøsting. I dag er ønskene byggverk med høy 
standard som gir grunnlag for en mer intensiv bruk enn den som er knyttet til tradisjonell 
utmarkshøsting. 
 

3.1.1 Dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel  
Med innføring av ny plan- og bygningsloven i 2008 er det en intensjon at utbygging skal skje 
etter plan og ikke etter dispensasjon. Kommunen har relativt mange søknader om 
boligbygging/fradelingssaker i LNFR-områder som ikke er avsatt til spredt bebyggelse, jfr. 
Boligregnskapet 2002-2012. I tillegg har kommunen en del dispensasjonssaker knyttet til 
bygging av gammer i forbindelse med tradisjonell utmarkshøsting.  
 
En lempelig dispensasjonspraksis for boligbygging har muliggjort boligbygging i LNFR-
områder etter eksisterende areaplan. Men dette er ikke i samsvar med plan- og bygningsloven. 
En mulig løsning er å utvide området for spredt bebyggelse i LNFR-området vesentlig i 
forhold til dagens nivå for å slippe dispensasjonssaker i LNFR-områdene.  
 
Dispensasjonssaker mht. gammebygging har vært svært ressurskrevende for administrasjonen 
å behandle samt belastende for søkerne da Fylkesmannen overprøver og opphever 
kommunens vedtak om å tillate gammebygging i forbindelse med tradisjonell utmarkshøsting. 
I hovedsak begrunner fylkesmannen sin overprøving med at kommunens arealdel ikke gir 
hjemmel for å tillate gammebygging i forbindelse med tradisjonell utmarksbruk. Reindriften 
er en viktig interessepart når det gjelder gammebygging. Finner en ikke fram til løsninger for 
gammebygging som reindriften kan akseptere, vil det ligge an til at kommunen fortsatt vil få 
krevende dispensasjonsbehandlinger knyttet til ønske om oppsett av gammer i kommunen.  



FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

9 
 

3.1.2 Oppheving eller videreføring av gjeldende reguleringsplaner 
I kommunens planstrategi er det forutsatt at eksisterende reguleringsplaner skal videreføres 
slik de er, men åpenbare reguleringsbestemmelser som ikke lengre er formålstjenlig skal 
kunne fjernes (eksempelvis diverse nedslagsfelt for vannverk).  
 
Det kan også bli aktuelt å foreta reguleringsendringer på bakgrunn av ny arealdel. Det kan for 
eksempel bli aktuelt ved ønske om oppgradering av eksisterende hyttefelt mht. vei og strøm. 
 
 

3.1.3 Nye utfordringer og føringer for arbeidet med arealdelen 
Den viktigste oppgaven for arealforvaltningen i Tana kommune er å legge til rette for at folk 
kan bo og drive næringsaktivitet i kommunen. Hovedmålsettingen for arealforvaltningen er at 
dette skjer på en måte som gjør at framtidige generasjoner også kan dekke sine areal- og 
ressursbehov. Å ha tilstrekkelige arealer regulert til bolig og næringsformål er derfor svært 
viktig. Samtidig er det avgjørende at kommunen sikrer viktige produksjonsressurser og 
produksjonsgrunnlaget for primærnæringene landbruk og reindrift for framtida.  
 
 
Utfordringer fra planstrategien (2012-2016) som har relevans for kommuneplanens arealdel: 
 
 Få til økt tilflytting og dermed behov for flere boliger 
 Mer sentralisert befolkning og et sentralisert nærings- og arbeidsliv 
 Bedre bokvaliteter og økt bolyst 
 Tilfredsstillende vannkvalitet. 
 Ta i bruk mer nøytrale energikilder som vindkraft, biobrensel, og småskala vannkraft, 

samtidig som det er generell skepsis mot vindkraft 
 Klimaendringer 
 Tilrettelegge for idretts- og fysisk aktivitet 
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3.2 Hovedtema for rullering av arealdelen 
Hovedtemaene er valgt ut på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i kommunal planstrategi 
2012-2016, på bakgrunn av kommuneplanens samfunnsdels arealkonsekvenser og foreslåtte 
tiltak i høringsutkastet til kommuneplanens handlingsdel 2013-2016. 
 

3.2.1 Boligbygging 
Å arbeide for tilflytting innebærer at en tar på alvor bolyst og menneskets frihet til å bosette 
seg der en vil (jfr. Kommunens planstrategi 2012-2016). Tana kommune har som målsetting å 
opprettholde bosettingen i bygdene og ta vare på den kulturelle egenarten i 
bosettingsmønsteret, slik at folk får bo der de har røttene sine. Boligbygging i sentrum dekkes 
av kommunedelplan for sentrum. I henhold til kommuneplanen skal kommunen i dette 
planarbeidet: 
 Sikre utviklingsmuligheter til både sentrumsområdene og distriktene, og fremme 

synergieffektene mellom senter og distrikt.  
 Sikre gode, trygge og utfordrende oppvekstvilkår for barn og unge. 
 Øke botilbudet til alle som ønsker å bo i Tana. 
 Legge universell utforming til grunn ved all ny infrastruktur samt ved opprusting av 

eksisterende bygg og tiltak i kommunen. 
 

Kommunen skal legge ut områder til spredt bebyggelse i hele kommunen. Utenfor 
sentrumsområdet skal kommunen ha en lempelig dispensasjonspraksis så fremt ingen viktige 
allmenne interesser blir skadelidende og det ikke er kommet innsigelse på tiltaket. 
Byggeområder i bygdene skal ikke sentreres til ”kunstige” bygdesentrum.  
 
Det må settes av flere attraktive boligtomter i samarbeide med bygdelagene som kan bidra til 
mer boligbygging i hele kommunen.  Muligheten for å kunne føre opp egen bolig skal ha høy 
prioritet. 
 
Regjeringen forventer at: 
 Nye områder for nærings- og boligformål vurderes ut i fra klimatiske forhold, behov for 

energi til oppvarming og tilgang på varme fra omgivelsene, for eksempel spillvarme, 
jordvarme eller sjøvarme. 

 Tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjenglighet og universell utforming legges til 
grunn for planlegging av omgivelser og bebyggelser. 

 
Sametingets planveileder ønsker at: 
 Barn sikres arealer og anlegg i sitt nærmiljø som gir mulighet for samhandling med andre 

barn for opprettholdelse og utvikling av sin samiske identitet. 
 Ved spredt boligbygging blir lagt vekt på generasjoners tilhørighet til og bruk av bosted 

og landskap, herunder tradisjonell utmarksbruk og bruk av kyst- og fjordområder. 
 
 
I planarbeidet skal det være fokus på følgende: 
 
a) Videreføre og utvide områder med spredt boligbygging i LNFR-områder i henhold til 

plan- og bygningslovens § 11-7 5. b). Områder for spredt boligbygging skal i hovedsak 
dekke all landbruksareal i kommunen som ikke er i konflikt med andre vesentlige 
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interesser i henhold til konsekvensutredninger samt være egnet til boligformål ut fra 
risiko- og sårbarhet. 

b) Fastsette bestemmelser for spredt boligbygging. I forbindelse med dette skal det være 
fokus på veirett, vannkvalitet, avløpssituasjon, trafikksikkerhet med mer.  

c) Finne og utrede områder for boligbygging i alle bygdene i Tana kommune (pbl § 11-7 1.) 
og fastsette bestemmelser for disse boligområdene.  

 

3.2.2 Fritidsbebyggelse og gammebygging 
Det er økende etterspørsel etter tomter til fritidsformål. Det er en utvikling som forventes å 
fortsette. Tana kommune har som målsetting å ha en offensiv og bevisst holdning til 
fritidsbebyggelse. Bygdelagshytter skal være i nærområde til bygdene og helst innenfor fem 
kilometers avstand fra bygda.  
 
Det må tilrettelegges for mer hyttebygging i kommunen. Hytter er viktig for trivsel og bolyst. 
Hytter og hyttebygging bidrar til økte inntekter for kommune og næringsliv. Hele kommunen 
inkludert sentrumsområdet må vurderes i forhold til nye områder som er aktuelle for 
fritidsbebyggelse. I det ligger at det også må vurderes å tillate hyttebygging i bygdene og i 
tilknytning til starten av skuter- og barmarksløyper.  
 
Hytter skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og 
estetikk. I områdene som legges ut til fritidsbebyggelse skal det legges vekt på skjerming og 
terrengtilpasning. En revidering av planbestemmelser hva angår fritidsbebyggelse i ”LNF A 
områder Fritid” må gjennomføres, og utilsiktede særforbud i bygder må vurderes om fjerning 
er mulig. 
 
I kommuneplanen fremgår det at gammebygging skal tillates i tråd med tradisjonell bruk av 
gammer. Forhold knyttet til gammebygging i tilknytning til tradisjonell utmarkshøsting ble 
ikke løst i gjeldende arealdel. Tradisjonell utmarkshøsting og gammebygging betraktes som 
en viktig del av lokal kultur og kommunen har som målsetting å prioritere høyere tradisjonell 
høstingskultur, herunder samisk kultur og utmarksnæring, jfr. Kommunens utmarksplan 2012-
2016.  
 
Regjeringen forventer at kommunen: 
 Legger til rette for mer miljøbasert utbygging av fritidshus, der hensynet til landskap, 

naturmangfold, ressursbruk, energibehov og estetikk blir vektlagt. 
 

Sametingets planveileder ønsker at: 
 Bygging av fritidshytter med tilhørende infrastruktur som hovedregel skjer etter 

reguleringsplan og bygging skjer mest mulig samlet for å konsentrere belastningen på 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

 Ved spredt fritidsbygging blir lagt vekt på generasjoners tilhørighet til og bruk av bosted 
og landskap, herunder tradisjonell utmarksbruk og bruk av kyst- og fjordområder. 

 
 
I planarbeidet skal det være fokus på følgende: 
 
a) Finne og vurdere utmarksområder som kan være aktuelle for framtidig gammebygging og 

fastsette planbestemmelser for gammebygging. 
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b) Vurdere hele kommunen i forhold til nye områder som er aktuelle for fritidsbebyggelse. 
Fjordområdene, fjellområdene, Roavvegieddi og elvenære områder er særlig aktuelle 
områder i tillegg til sentrumsnære områder. Gå i dialog med interessenter og 
brukergrupper i fjellområdene for å identifisere hytteområder i utmarka. 

c) Avklare teknisk standard mht. infrastruktur som vei, vann, avløp og strøm for områder 
som kan være aktuelle til fritidsbebyggelse og om det er behov for oppgradering av 
eksisterende hytte/fritidsboligområder. 

d) Fastsette planbestemmelser for fritidsbebyggelse, herunder størrelse og antall bygg på 
fritidseiendommer og punktfester for fritidsformål. 

e) Avklare muligheter og eventuelle bestemmelser for spredt fritidsbebyggelse utenom 
regulerte hyttefelt (spredt fritidsbebyggelse i LNFR-områder). 

f) Avklare eventuelle behov for og lokalisering av caravanoppstillingsplasser og 
bobilparkering. 
 

 
 

3.2.3 Bygging i strandsonen og i vassdragsnære områder 
 
Strandsonen 
I utgangspunktet skal det ikke tillates bygging i strandsonen (100 metersbeltet fra 
strandlinjen), jfr. Plan- og bygningslovens § 1-8 2. ledd. Kommunen skal avklare framtidig 
arealbruk i strandsonen gjennom planlegging, først og fremst i kommuneplanen. Tana 
kommune befinner seg i et område med mindre press på arealene i strandsonen i forhold til 
Oslofjorden. De differensierte planretningslinjene for forvaltning av strandsonen innebærer at 
Tana kommune kan vedta planer som tillater utbygging til ulike formål i strandsonen. 
 
I kommuneplanens arealdel kan kommunen gi nærmere bestemmelser om oppføring av 
nødvendige bygninger og mindre anlegg og opplag for landbruk, reindrift, fiske, fangst og 
akvakultur, og anlegg for ferdsel til sjøs. Slike tiltak er ikke generelt unntatt fra forbudet, men 
kommunen skal vurdere behovet i kommuneplanen. Det kan gis bestemmelser som generelt 
tillater slike bygninger og mindre anlegg i 100-metersbeltet.  
 
I kommuneplanen fremgår det at:  
 Bygging i strandsonen skal skje planmessig iht. areal-/reguleringsplan.  
 

Regjeringen forventer at: 
 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. 

 
 
I planarbeidet skal: 
 
a) Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 
b) Det utarbeides bestemmelser for tiltak i strandsonen. 
 
For havneområdene Šuoššjohka, Torhop, Smalfjord og Austertana utarbeides det egne 
reguleringsplaner. 
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Vassdragsnære områder 
De elvenære områdene langs Tanavassdraget med sideelver omfattes av rikspolitiske 
retningslinjer om vernet vassdrag. Relevante retningslinjer fra kommuneplanen knyttet til 
tiltak i vassdragsnære områder er å: 
 Sikre og ivareta naturmiljøene og -kvalitetene i Tanavassdraget og urørte naturområder, ut 

fra deres egenverdi, og som grunnlag for trivselen og velværet til befolkningen. 
 Bevare naturverdiene i og langs vassdraget i dagens tilstand, som grunnlag for bosetting 

og sysselsetting i dag og i framtida.  
 Bevare landskapet og de ubebygde områdene langs vassdraget for framtida, og områder 

med særskilte naturverdier, som grunnlag for lokal og samisk kultur, næringsgrunnlag og 
samfunnsliv. 

 Sikre befolkningen tilgang får tilgang til Tanaelva eller andre tradisjonelle og viktige 
natur- og utmarksområder ved utbyggingstiltak. 

 Sikre de viktigste frilufts- og naturområdene langs vassdraget for allmennhetens bruk i 
framtida, og bevare disse områdenes frilufts- og naturvernkvaliteter gjennom en langsiktig 
arealplanlegging, fysisk tilrettelegging og holdningsskapende arbeid.  

 Fiskebestander skal i størst mulig grad kunne foreta sine naturlige nærings- og 
gytevandringer uten hinder av kryssende inngrep i vannforekomster. 

 
Regjeringen forventer at kommunen: 
 Langs vassdrag tar hensyn til allmenne interesser og vurderer å sette byggeforbud i en 

sone på inntil 100 meter langs vassdrag i kommuneplanen. 
 
 
I arealplanarbeidet skal: 
 
a) Arealet langs vassdragene inkludert 100-metersbeltet vurderes i forhold til 

utbyggingsformål. I dette ligger det å foreta inndeling av vannstrengen i ulike klasser 
(soner) i henhold til kunnskapsgrunnlaget og vurdere båndlegging av arealer langs 
vannstrengen. 

b) Det skal fastsettes en bredde på kantsonen med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag i 
kommunen, jf. vannressurslovens § 11. 

 
 

3.2.4 Folkehelse, idretts- og friluftsformål 
I kommuneplanen er det et hovedmål at hver enkelt har muligheter til opplevelser og 
utfoldelse. I ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturhus er visjonen at idrett 
og fysisk aktivitet skaper økt bolyst i Tana. Idrettsanlegg skal ivareta egentrening og 
trimaktiviteter i folkehelseperspektiv, ivareta idrettsutfoldelse, funksjonshemmedes behov og 
sikre barnehager og skoler tilstrekkelige arealer til anlegg for lek, idrett og friluftsliv som 
utfordrer barn og unges kreativitet. I kommuneplanen fremgår det ønsker om å: 
 Etablere flere gang- og sykkelveier (gjelder også under samferdsel og infrastruktur) 
 Sikre arealer i bo-områder til lek og for etable ring av flere nærmiljøanlegg. 

I et folkehelseperspektiv bør det tilrettelegges for at flest mulig kan bruke friluftsområder til 
rekreasjon og aktiviteter.  
 
Regjeringen forventer at kommunen: 
 Bidrar til å hindre nedbygging av verdifulle landbruks-, natur og friluftsområder. 
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 Det legges til rette for aktiv livsstil og økt friluftsliv ved å knytte sentrum, boligområder 
med mer til friluftsområder gjennom forbindelser for gående og syklende. 

 Legger til rette for friluftsliv ved å ta vare på og videreutvikle grøntstrukturer. 
 Tilrettelegger for fysisk aktivitet for hele befolkningen bla. ved å sikre grønne områder 

som er lett tilgjengelig og tilrettelagt for friluftsliv, lek og avkobling og som er fri for 
forurensing og støy. Ivareta friluftslivets arealbehov. 

 Forebygge nye, fjerne eller redusere miljø- og helseulemper som støy, radon, forurensing 
og lignende ved ny boligbebyggelse, institusjoner, næringsvirksomhet og infrastruktur. 

 
 
Planarbeidet gjennom arealdelen skal ha fokus på å: 
 
a) Innarbeide etablerte turløyper/traseer for motorferdsel i arealdelen. I tillegg avsette 

trafikale oppstillingsplasser for nevnte løyper/traseer. 
b) Sette av arealer til eksisterende idrettsanlegg og –løyper/turløyper og arealer for fysisk 

aktivitet og til framtidig idretts- og friluftslivsformål. 
c) Viktige områder for friluftsliv markeres på plankart som hensynssone. Nærområder som 

brukes av befolkningen til friluftsformål, skal sikres til det formål og sikres godt atkomst 
og tilgjengelighet. 

d) Formalisere område for skytebane. 
e) Finne og avsette egnede arealer til motorsport. 
f) Vurdere om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med noen av 

kommunene i Finnmark. En oppmerket snøscooterløype som går fra Øst- Finnmark til 
Vest- Finnmark vil være med på å bidra til et fylke som satser på turisme og ikke minst 
bolyst i våre kommuner. 

g) Vurdere muligheter for samarbeid med nabokommunene om å sammenføye etablerte åpne 
barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. Et slikt samarbeid vil føre til lettere 
tilgang til større områder for høsting av naturressurser, og dermed øke trivsel og bolyst. 

 
En egen plan for friluftsliv og tilrettelegging/sikring av friluftsområder planlegges 
gjennomført parallelt med denne planprosessen.  
 

3.2.5 Verdiskaping og næringsutvikling 
Hovedvekten av forretnings- og industribebyggelsen i kommunen er lokalisert til Tana bru. 
En regner med at dette også vil gjelde i framtida. Tana kommune ønsker imidlertid etablering 
av forretnings- og industrivirksomhet også i andre deler av kommunen. I den grad det er 
mulig, mener kommunen det bør avsettes områder til næringsaktivitet i ulike deler av 
kommunen for å unngå den lange saksbehandlingstiden ved enkeltsøknader. De mest aktuelle 
områdene for framtidig næringsaktivitet er Sirma, Polmak, Skiippagurra, Seida, Rustefjelbma 
og Austertana. I disse områdene opprettholdes de tidligere avsatte arealene til næringsformål.  
 
De elektroniske hjelpemidlene som er utarbeidet innenfor IKT-sektoren, og som stadig 
forbedres, åpner for at flere arbeidsplasser kan lokaliseres til bygdene, bl.a. i form av 
hjemmekontor. Dette er en form for næringsvirksomhet som krever liten utbygging av 
infrastruktur, og dermed ingen særskilte arealer som bør sikres gjennom arealdelen.  
 
Småskala næringsvirksomhet på gårds- og boligeiendommer er en praksis som kommunen har 
tillatt. Dette er en praksis som videreføres i planperioden. Det er imidlertid ikke ønskelig med 
publikumsrettet næringsvirksomhet på boligtomter i sentrumsområdet Seida - Tana bru – 
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Skiippagurra. I disse områdene er befolkningskonsentrasjonen så stor at slik virksomhet er til 
sjenanse for den øvrige befolkningen og forringe kvaliteten på området. I dette området 
tar kommunen sikte på å innskjerpe praksisen. 
 
Det er målsetting i kommuneplanen å tilrettelegge for et differensiert næringsliv. Tana skal 
være attraktivt sentrum for etablering av alle typer næringsvirksomhet. I henhold til 
kommuneplanen skal det arbeides etter følgende retningslinjer (strategier): 
 Dyrka arealer skal ikke bygges ned iht. jordloven og reindriftas arealer skal sikres. 
 Landbruket skal sikres nødvendig og rasjonelt areal for videreutvikling. 
 Arbeide for redusert motorisert ferdsel i beiteområdene og andre tiltak som kan hindre 

skadelige forstyrrelser for reindriftsnæringen.  
 

Regjeringen forventer at planleggingen: 
 Bidrar til næringsutvikling som involverer flere sektorer og bransjer, i sær i områder der 

det er nødvendig med inntektskombinasjoner.  
 Tar hensyn til næringslivets behov for beliggenhet og egnede arealer og samtidig avklare 

bruk i forhold til andre bruks- og verneinteresser. 
 Legger til grunn et bredt verdiskapingsperspektiv for næringsutvikling med vektlegging 

av nye næringer basert på lokale natur- og kulturressurser. At forvaltning av kultur- og 
naturverdier er bærekraftig og ivaretar naturmangfold og kulturhistoriske verdier. 

 Tilrettelegger for å opprettholde og videreutvikle fiskeri- og havbruksnæringen innenfor 
en miljømessig bærekraftig ramme. At bruk av kystsonen ses i regionalt perspektiv. 

 Synliggjør og ivaretar reindriftens interesser og behov på en helhetlig måte og at 
reindriftsnæringens behov ses i et regionalt eller interkommunalt perspektiv. 

 
Sametingets planveileder ønsker at 
 Tilhørighet til og bruk av bosted og landskap blir lagt til grunn ved etablering av 

næringsbebyggelse. 
 Tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder for fisk sikres. 
 Sikre dyrka og dyrkbar jord for jordbruksproduksjon og beiteområde i så stor utstrekning 

som bruket kan vinterfø.  
 Reindriften sikres arealer i nødvendig utstrekning.  
 
 

I forbindelse med kommuneplanens arealdel skal det være fokus på å: 
 
a) Sikre arealer for reindriften, herunder vurdere etablering av hensynssoner for reindriften. 
b) Sikre arealer for landbruket, herunder vurdere hensynssoner for å ivareta jordvernet og 

landbrukets behov for videreutvikling.  
c) Vurdere om oppdrett av skjell og torskefisk skal kunne tillates på nærmere angitte 

lokaliteter i Tanafjorden. I forbindelse med dette arbeidet skal det arbeides med å: 
d) Sikre arealer til tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder og at tiltak ikke er til skade for 

lokalt fiske.  
 
 

3.2.6 Råstoffområder/områder for deponi 
I Tana kommune er det store landområder og naturressurser. I kommuneplanen fremgår 
følgende retningslinjer for forvaltning av utmark og naturressurser: 
 Massetak i nærområder skal gjøres tilgjengelig for lokalbefolkningen.  
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Regjeringen forventer at: 
 At planleggingen synliggjør mineralressurser av nasjonal og regional betydning. 
 

Sametinget forventer at: 
 Områder for tradisjonell utmarksbruk sikres, herunder for jakt, fiske, vedhugst, sanking av 

bær, urter og sennagress samt uttak av virke for duodji. 
 

 
I arealplanleggingen skal det: 
 
a) Vurderes og foreslå rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen 

generelt og for kvartsittbruddet i Austertana spesielt. 
b) Utarbeides en oversikt over og foretas en gjennomgang av eksisterende massetak og finne 

en hensiktsmessig bruk av eksisterende tak til lokalbefolkningen og andre. En 
hensiktsmessig løsning kan være å bare stille krav om reguleringsplan og 
konsekvensutredning for kommersielle massetak.  

c) Viktige forekomster av mineralske ressurser kartfestes.  
d) Finne aktuelle områder for deponering av masser både i sjø og på land. Fastsette 

planbestemmelser for deponier. 
 

3.2.7 Samferdsel og infrastruktur 
Spredt bebyggelse i en langstrakt kommune som Tana gir store utfordringer mht. 
infrastruktur. Det er et hovedmål at kommunen har en infrastruktur som gjør at mennesker 
kan trives, bo og arbeide i kommunen. Kommunen skal ha gode veiforbindelser i alle deler av 
kommunen og Tana skal forsterke sin rolle som transportsentrum for godstrafikk i Øst-
Finnmark. I forhold til trafikksikkerhet er det mål at alle får et trygt og godt nærmiljø der 
brukskonflikter unngås og sikre god fremkommelighet for de som ferdes langs veiene. 
Kommunal infrastruktur skal ha universell utforming. 
 
Regjeringen forventer at: 
 Det tas hensyn til næringslivets transporter. Lokalisere virksomheter som skaper 

tungtransport til områder med god tilgjengelighet til vegnett, jernbane og havner. Bidrar 
til utvikling av godsterminaler og havner som effektive logistikknutepunkter. Ta hensyn 
til farled for skipstrafikk. 

 Infrastruktur for kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier og utbygging vurderes i forhold til 
tilgjengelighet for alle brukere. At planleggingen bidrar til universelt utformet og 
sammenhengende gangnett. 

 Det sikres helsemessig trygt drikkevann. 
 Det tas hensyn til klimaendringer og reduksjon av klimagassutslipp og luftforurensning 

ved planlegging av ny infrastruktur. 
 
 

I arealplanleggingen skal det være fokus på: 
 
a) Trafikkforhold og –sikkerhet i forbindelse med spredt boligbygging i distriktene, herunder 

behov for tiltak som busslommer. Fastsette bestemmelser for lokalisering og bruk av 
avkjørsler i områder med spredt boligbygging. I tillegg avsette arealer til fremtidig gang- 
og sykkelveier. 
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b) Avsette arealer på plankart til fremføring av strøm. Traseer for høyspentlinjer avsettes 
som hensynssoner. 

c) Å finne og vurdere områder som kan være aktuelle for etablering av vindkraft/solkraft. 
d) Å sikre helsemessig trygt drikkevann via båndlegging/hensynssone, klausulering eller 

andre relevante bestemmelser. 
e) Vurdere å sette av egnet areal til en fremtidig flyplass i kommune. I det inngår 

beslutninger om avsatt område til fremtidig flyplass på Masjoksletta skal videreføres.  
f) Vurdere å sette av egnet areal for havneutvidelser, herunder vurdere behov for arealer til 

containerhåndtering.  
 

3.2.8 Natur, klima og miljø 
Tana kommune har store naturområder og naturressurser som er viktig både for 
næringsvirksomhet, tradisjonell utmarksbruk, friluftsliv og reiseliv. Områdene i og langs 
vassdrag er også verdifulle for miljø- og friluftsliv. Elveos og randsoner langs vassdrag er 
blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk 
mangfold.  
Tanaelva, laksen, fjorden og fjellet er i følge kommuneplanen identitetssymboler for Tana. 
Tanaelva er varig verna mot vasskraftutbygging og Tanafjorden er nasjonal laksefjord. 
Kommunen ønsker langsiktig forvaltning av sjøarealene og ressursene der.  
 
Et hovedmål i kommuneplanen er at utnyttelsen av ressursene i Tanaelva og Tanafjorden skal 
bidra til arbeidsplasser, men forvaltes på naturens og lokalbefolkningens premisser. 
Tanavassdraget skal bevares i naturlig tilstand og vassdragets naturressurser utnyttes på en 
måte som er bærekraftig og som fremmer det lokale næringslivet og den samiske kulturen. 
Relevante retningslinjer (strategier) i kommuneplanen for å nå kommunens målsettinger: 
 Inngrep i områder som er tilnærmet fri for tyngre tekniske inngrep skal unngås. 
 Områder med særlig verdifull naturtype eller preg av urørthet skal bevares. 
 Sikre at det biologiske mangfoldet i kommunen opprettholdes. 
 Mulige konsekvenser av klimaendringer skal tas hensyn til i alle plan- og byggesaker. 
 Ved utbyggingstiltak skal det sikres at befolkningen får tilgang til Tanaelva eller andre 

tradisjonelle og viktige natur- og utmarksområder.  
 Bevare naturverdiene i og langs vassdraget i dagens tilstand, som grunnlag for bosetting 

og sysselsetting i dag og i framtida.  
 Fiskebestander skal i størst mulig grad kunne foreta sine naturlige nærings- og 

gytevandringer uten hinder av kryssende inngrep i vannforekomster. 
 
Regjeringen forventer at:  
 Kommunen kartlegger områder som er sårbare for klimaendringer og utarbeider risiko- og 

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

 Forekomster av naturtyper og prioriterte arters økologiske funksjonsområder innarbeides i 
planlegging på land og i sjø. 

 Unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, kulturlandskap og dyrka mark 
og inngrep i viktig kulturminner og kulturmiljø. 

 Det tas hensyn til inngrepsfrie naturområder utan tyngre tekniske inngrep (INON-
områder) i planlegginga. 

 Kommuner med et visst omfang av motorisert ferdsel i utmark tar opp dette som tema i 
planleggingen. 
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I rulleringsarbeidet for kommuneplanens arealdel skal det være fokus på å: 

 
a) Vurdere og synliggjøre viktige landskap/-naturverdier, herunder kulturlandskap. 
b) Kartlegge eksisterende båtlandingsplasser langs Tanavassdraget og vurdere behov for 

sikring og tilrettelegging. 
c) Vurdere barmarkstraseer i utmark etablert som veier i arealplanen. I tilfelle oppgradering 

av traseer til vei, vil det bli stilt krav om videre detaljplanlegging i form av 
reguleringsplan. 

d) Klima, klimaendringer, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet, slik at det ikke planlegges 
utbygging i fareområder eller at utbygging øker farenivået for andre områder.  
Fareområder mht. ras, skred, erosjon, flom og havnivåstigninger vurderes angitt med egne 
hensynssoner med tilhørende bestemmelser, jfr. Kapittel 6.  

 
Regjeringens forventning om at kommunene registrerer og verdisetter kulturminner og 
kulturmiljøer som har lokal verdi og innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven 
tas opp i en egen kommunedelplan i neste kommunestyreperiode. Forhold som går på risiko 
og sårbarhet behandles særskilt som del avplanleggingen, jfr. Kap. 5 i planprogrammet. 
 
Valg av hovedtema innebærer ikke at andre utfordringer ikke vil bli drøftet, men hovedtema 
er det som skal vies størst oppmerksomhet i planleggingen.  



FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

19 
 

4. PLANPROSESS OG FREMDRIFTSPLAN 

4.1 Organisering 
Tana kommune er forslagsstiller til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret fastsetter 
planprogrammet, foreslår ny arealdel og vedtar ny arealdel. Rådmannen har det administrative 
ansvaret og rapporterer til formannskapet om arbeidet underveis i planprosessen.  
 

4.2 Fremdriftsplan 
Faser i planarbeidet: Varsling, medvirkning, utarbeidelse av planforslag, høring og offentlig 
ettersyn, planvedtak.  
 
Hovedaktiviteter Tidspunkt 
Varsling om opptart/Utkast til planprogram 
(kommunestyret) 

21. februar 2013 

Høring planprogram (minimum seks uker) 22. februar – 8. april 2013 
Fastsetting av planprogram (kommunestyret) 20. juni 2013 
Innspill/medvirkning til plan August 2013 – desember 2013 
Konsekvensutredninger September 2013 – mars 2014 
ROS-analyse September 2013 – januar 2014 
Første gangs behandling av planforslag Juni 2014 
Høring og offentlig ettersyn Juli - august 2014 
Sluttbehandling i kommunestyret September/oktober 2014 
 
 

4.3 Medvirkning 
Planprogrammet bidrar til å gi muligheter for 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 på et tidlig stadium i planprosessen. Dette får betydning for 
arbeidet i resterende del av planprosessen. 
 
Kommunen tar sikte på å avholde folkemøter/verksteder i bygdene for at innbyggere og 
berørte interesser skal få anledning til å få komme med innspill til planleggings- og 
utredningsarbeidet. Avhengig av innspill, kan det være aktuelt med dialog/dialogmøter med 
ulike interessegrupper eller fagmyndigheter i planleggingsprosessen. 
 
Tabellen på neste side viser et forslag til de viktigste aktørene for medvirkning og som 
bidragsytere under de i planprosessen i de ulike deltema-/problemstillingene.  
 
Når det gjelder befolkningens medvirkning, kommer kommunen i størst mulig utstrekning til 
å bruke bygdelagene. Befolkning utenom bygdelagene får muligheter til medvirkning via 
informasjon og innspillsmuligheter via kommunens hjemmeside. ”Berørte brukergrupper” er 
sammenstilt med ”lag og foreninger”. Se også vedlagte tabell for ytterligere spesifisering av 
deltakende aktører. 
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Hovedtema Formål Viktigste bidragsaktører 

Boligbygging 

a Videreføre og utvide områder med spredt 
boligbygging. 

Bygdelag 

b Fastsette bestemmelser for spredt boligbygging Bygdelag, administrasjonen 
c Finne og utrede områder for boligbygging i alle 

bygder i Tana kommune. 
Bygdelag.  
Privatpersoner, grunneiere. 

Gammebygging 
Fritidsbebyggelse 

a Finne områder for gammebygging og fastsette 
bestemmelser for gammebygging 

Bygdelag. Utmarksutøvere, reindriften. 

b Finne områder for fritidsbebyggelse. Dialog med 
brukergrupper. 

Reindriften, bygdelag.  

c Avklare teknisk standard på områder for 
fritidsbebyggelse 

Adm./politiske utvalg/hytteeiere 

d Fastsette planbestemmelser for fritidsbebyggelse Adm./politiske utvalg reindriften. 
bygdelag 

e Muligheter og eventuelt bestemmelser for 
fritidsbebyggelse utenom regulerte hyttefelt. 

Bygdelag, politiske utvalg 

f Behov og lokalisering av evt. 
caravanoppstillingsplasser og bobiler 

Bygdelag, grunneiere 
Adm./politiske utvalg 
Bygdelag. Politiske utvalg. 

Bygging i  
strandsonen og 
vassdragsnære 
områder 

a Drøfte bygging i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Administrasjonen. 
b Bestemmelser for tiltak i strandsonen Bygdelag. Fagmyndigheter. 
c Vurdere 100-metersbeltet langs vassdraget i forhold til 

utbygging. 
Bygdelag. Fagmyndigheter (NVE). 

d Fastsette bredde på kantsonen med naturlig 
vegetasjon langs alle vassdrag. 

Fagmyndigheter, administrasjonen. 

Folkehelse, 
idretts- og 
friluftsformål 

a Innarbeide etablerte turløyper, traseer for 
motorferdsel i arealdelen inkl. parkering 

Lag og foreninger, bygdelag. 
Reindriften. 

b Arealer til idrettsanlegg, løyper og fysisk aktivitet Lag og foreninger, bygdelag. Reindriften 
c Sikre viktige nærområder for friluftsformål Lag og foreninger, bygdelag 
d Skytebane Lag og foreninger. Reindriften 
e Arealer til motorsport Lag og foreninger. Reindriften 
f Kobling av skuterløyper med nabokommuner Bygdelag. Reindriften 
g Kobling av barmarksløyper med nabokommuner Bygdelag. Reindriften 

Verdiskaping/ 
næringsutvikling 

a Hensynssoner reindriften Reindriftsforvaltningen og 
reinbeitedistriktene. Lag og foreninger, 
bygdelag. 

b Jordvern, behov for landbruksarealer Faglagene i landbruket. Fagmyndigheter 
c Områder for skjell-/torskeoppdrett Fagmyndigheter, fiskeriorg. 
d Sikre tradisjonelle fjordfiskeplasser og gyteområder Bygdelag, fiskeriorganisasjoner. 

Råstoffområder/ 
deponier 

a Foreslå rammer for utnyttelse av mineralressursene i 
kommunen 

Finnmarkseiendommen (FeFo), 
Sametinget, fylkeskommunen. 

b Massetak. Tilgang for lokal befolkningen. Bygdelag, FeFo, Vegvesenet, DirMin. 
c Kartfeste viktige mineralressurser FeFo, Adm. 
d Finne områder for deponier (sjø og land). Fastsette 

planbestemmelser for deponier. 
Finnmarkseiendommen (FeFo), 
Fagmyndigheter 

Samferdsel/ 
Infrastruktur 

a Trafikksikkerhet i forbindelse med spredt boligbygging  Bygdelag, Statens vegvesen, Bygg og 
anlegg. 

b Avsette arealer til fremføring av strøm til eksisterende 
bebyggelse og utbyggingsområder 

Adm. , Varanger kraft 

c Områder for vindkraft/solenergi Fylkeskommunen. Reindriften 
d Sikre helsemessig trygt drikkevann Mattilsynet. Bygg og anleggsavd. 

Reindriften. 
e Finne og vurdere areal for fremtidig flyplass Bygdelag, reindriften 
f Finne og vurdere areal for havneutvidelser Havneutvalget, bygdelag 

Natur, klima og 
miljø 

a Kartfeste viktige landskaps-/naturverdier Adm./Utviklingsavdelingen. 
b Båtlandingsplasser langs Tanavassdraget Bygdelag 
c Barmarkstraseer som veier Bygdelag. Fylkesmannen. Reindriften. 
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4.3.1 Særlige medvirkningstiltak 
 
Barn og unge 
 Ved å ha ”barn og unge” som eget konsekvensutredningstema så skal det bidra til at barn 

og unges interesser blir vektlagt og tatt hensyn til i planleggingsprosessen. 
 Ungdomsrådet orienteres om planprosessen og får komme med innspill til hovedtema og 

vurdere konsekvensene av areaplanforslag. 
 

Konfliktfylte interesseområder 
 Det kan være aktuelt med dialogmøter dersom det er fremkommet utbyggingsforslag som 

har betydelig interessemotsetninger. 
 

Andre grupper etter forespørsel/henvendelse 
 På forespørsel eller henvendelse fra brukergrupper og interesseorganisasjoner kan 

kommunens planleggere stiller opp for å orientere om hovedtema og gi anledning til å 
komme med innspill til kommunens arealplan. 

 

4.4 Informasjon 
 
Varsling om oppstart, fastsettelse av planprogram 
 Administrasjonens forslag til endelig planprogram vil være tilgjengelig på kommunens 

internettside www.tana.kommune.no sammen med saksutredning, sammenstilling av 
høringsuttaler og behandling av disse. 

 Fastsatt planprogram blir lagt ut på kommunens hjemmeside. Bygdelag, 
sektormyndigheter og de som har uttalt seg til planprogrammet får kopi av fastsatt 
planprogram.  

 
Medvirkning/utarbeidelse av planforslag 
 Interessegrupper og brukergrupper vil bli informert om åpne 

folkemøter/planleggingsverksteder via brev og annonsering på kommunens hjemmeside 
og i omtale i avis. 

 All informasjon vil være tilgjengelig via kommunens internettside. Informasjon, referater, 
og innspill vil forløpende bli gjort tilgjengelig.  

 Det vil også være mulig å gi innspill via epost til postmottak@tana.kommune.no. 
 
Høring og ettersyn planforslag 
 Kommunestyrets høringsforslag til arealplan vil være tilgjengelig på kommunens 

internettside sammen med saksutredning, planbeskrivelse og konsekvensutredninger. 
 Høring kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Finnmarken og Sagat. 
 Bygdelag, lag og foreninger, sektor-/fagmyndigheter og nabokommuner får utkast til plan 

til høring. 
 Fastsatt plan blir kunngjort i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 

 

NB! Planprogram, planforslag, konsekvensutredning, planbeskrivelse og saksutredning vil 
ikke bli oversatt til samisk. Kun endelig plan oversettes til samisk. 
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5. KONSEKVENSUTREDNING 

5.1 Formål med konsekvensutredning 
Kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredes i henhold til KU-forskriften av 2009. I 
henhold til veilederen for konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel bør 
utredningene få frem: 

- Viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene. 
- Virkningene utbygging kan få for disse verdiene. 
- Hva som kan gjøre for å avbøte negative virkninger. 

 
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø, 
naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak. 
Konsekvensutredningen skal være en integrert del av planen ved at konsekvenser for miljø, 
naturressurser og samfunn beskrives og vurderes i forbindelse med de ulike fokusområdene.  

 
Et kontrollspørsmål for konsekvensutredningene er: 
 

”hva må vi vite for å kunne ta stilling til forslag om ny eller endret arealbruk?”. 
 

5.2 Utredningsmetode 
 
a) Forslagene vil bli først konsekvensutredet hver for seg i forhold til aktuelle 

utredningstema. Basert på utredningene av konsekvenser lages en tilrådning om forslaget 
bør være med eller ikke i det endelige planforslaget.  

 
b)  Når enkeltområder er vurdert hver for seg blir alle arealforslagene vurderes samlet mht.: 

 konsekvenser for temaområdene og  
 langsiktige målsettinger og strategier for arealbruken i kommunen. 

Det tas sikte på at utredning av alternativer blir en sentral del av planarbeidet. Med 
”alternativer” menes både alternative løsninger for overordnet utbyggingsmønster og 
alternative konkrete utbyggingsforslag.  
 
Alternativer kan være: alternative arealformål, alternativ lokalisering, bygge ut deler av 
arealet, endre utnyttelsesgrad. Konsekvensutredningene skal også inneholde hvordan ulike 
alternativer påvirker viktige miljø- og samfunnshensyn.  
 

5.2.1 Konsekvensutredning av enkeltområder 
Nye eller endret utbyggingsområder vurderes i forhold til utredningstemaene slik: 
 
a) Utredningsområdet, inkludert eventuell influensområde avgrenses geografisk og 

avhengig av formål og utredningstema. 
 
b) Områdets verdi vurderes på bakgrunn av utstrekning og kunnskapsgrunnlag. 

Konsekvenser/konfliktgrad angis på en tredelt skala som vist under, hvor vurderingene er 
verbale og skjønnsmessige: 
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+  Ingen negative konsekvenser eller positive konsekvenser (grønn farge) 
-  Liten/negative konsekvenser for enkelte verdier (gul) 
--  Stor potensiell konflikt med viktige verdier og/eller store negative konsekvenser (rød) 

 
 Eksempel på konsekvensutredning hentet fra veileder T1493 som utgangspunkt: 
 

 
 
 
Kunnskapsgrunnlaget 

Kommunen skal i dette planarbeidet foreta konsekvensutredning på overordnet nivå 
basert på foreliggende og kjent kunnskap og en eventuell oppdatering av dette. Behov for 
mer detaljerte konsekvensutredninger forutsettes inntatt på reguleringsplannivå.  
 
Konsekvensutredningene baseres på grunnlag av eksisterende skriftlig materiale herunder 
lovverk og føringer, databaser, flyfoto, befaringer, opplysninger fra høringsinstanser og 
lokal erfaringsbasert kunnskap. Der hvor ikke slik kunnskap foreligger om viktig forhold, 
skal det i nødvendig grad innhentes ny 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”.  

 
Etter Naturmangfoldslovens § 9 skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på 
naturmangfoldet (føre-var-prinsippet) dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger tiltak kan ha på naturmiljøet 
 
Områder for spredt boligbygging skal beskrives og vurderes med hensyn til vei, vann, 
avløp og elektrisitet. 
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c) Samlet vurdering og vurdering av alternativer. 
Konsekvenser vurderes på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og eventuelle spesielle 
forhold ved den aktuelle utbyggingen og omfanget på utbygging. Om konsekvenser er 
irreversible skal vektlegges.  
  
Tilslutt gis en samlet vurdering av konfliktgraden, samt en anbefaling om området bør 
være med i planforslaget eller ikke eventuelt på hvilke vilkår (alternativer). 

 
 
 

5.3 Utredningstema 

5.3.1 Barn og unges oppvekstvilkår 
Hovedtemaene for rulleringsarbeidet vil ha varierende konsekvenser for barn og unges 
oppvekstvilkår.  Forslag til endret arealbruk, herunder tiltak og utbygging skal vurderes i 
forhold til konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår.  
 
Kunnskapsgrunnlag 
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging T-2/2008. 
 Lokalbasert erfaringsbasert kunnskap fra aktuelle utbyggingsområder om områdene får 

konsekvenser for barn og unges bruk av aktuelle utbyggingsområder. 
 Sametingets planveileder 

 
Hvordan skal enkeltområder utredes, herunder alternativer 
 Utbyggingsforslag skal vurderes i mot kunnskapsgrunnlaget, målsettinger og retningslinjer 

i planprogrammet. Vurderes forslag å kunne få negative konsekvenser for barn og unges 
oppvekstvilkår, skal det vurderes alternative løsninger og eventuelle avbøtende tiltak. 

 Det skal utarbeides retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av 
arealer og anlegg av betydning for barn og unge. 

 
 

5.3.2 Friluftsliv, helse, rekreasjon og allmenne interesser 
Kommunen har store utmarksområder som brukes innenfor næringsvirksomhet og til 
fritidsformål. Trenden er bruken av utmarka endres fra tradisjonelle utmarksnæringer og – 
utmarksbruk til mer fritids- og rekreasjonsformål. Det innebærer at interessene omkring 
arealbruken til fritidsformål er økende og med det økende konfliktpotensial. Forslag til endret 
arealbruk skal vurderes i forhold til konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon, folkehelse og 
allmenne interesser. 
 
Kunnskapsgrunnlag 
 Bruk av DN håndbok 25 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder og DN håndbok 18 

Friluftsliv.  
 Stortingsmelding 39 (2000-2011) ”Friluftsliv”. 
 Temaveileder: Universell utforming etter plan- og bygningsloven. 
 Bruk av erfaringsbasert og lokalbasert kunnskap.  
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Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Utbyggingsforslag skal vurderes i mot kunnskapsgrunnlaget og konsekvenser for 

friluftsliv, folkehelse og allmenne interesser. Dette gjelder særlig i 100-meters beltet langs 
sjøen (strandssonen).  

 Vurderes forslag å kunne få negative konsekvenser for friluftsliv, folkehelse, rekreasjon og 
allmenne interesser, skal det vurderes alternative løsninger og eventuelle avbøtende tiltak 
samt konsekvenser av disse. 

 
 

5.3.3 Samisk natur- og kulturgrunnlag 
Arealene og arealbruk i kommunen er svært viktige for samisk kultur, næringsliv og kulturliv.  
Forslag til endret arealbruk skal vurderes i forhold til konsekvenser for samisk kultur, 
næringsutvikling og samfunnsliv basert på naturgrunnlaget.  
 
Kunnskapsgrunnlag 
 Reindriftsforvaltningen https://kart.reindrift.no/reinkart/ 
 Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven 
 Sametingets planveileder. 
 Bruk av erfaringsbasert og lokalbasert kunnskap.  
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Konsekvensene av planen for det samiske natur- og kulturgrunnlag skal vurderes på 

bakgrunn av Sametingets planveileder og retningslinjer for endret bruk av utmark. Det er 
samlet effekt som skal vurderes og ikke enkeltiltak, herunder: 
 Vurdere om hvorvidt barn er sikret arealer og anlegg i sitt nærmiljø som gir mulighet 

for samhandling med andre barn for opprettholdelse og utvikling av sin samiske kultur 
og identitet. 

 Om utbyggingsforslag påfører irreversible negative konsekvenser (skader) for 
tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder for befolkningen i et område. I tilfelle skal da 
tiltak som tillates i arealplanen. 

 Konsekvenser for tradisjonell utmarksbruk. Det gjelder bla. områder for jakt, fiske, 
vedhugst, bærsanking, urter, og sennagress amt uttak av virke for duodji.  

 Eventuelle negative konsekvenser av utbyggingsforslag skal vurderes helhetlig i forhold 
til muligheter for fortsatt lokal bruk og bosetting og betydning for samisk kultur og 
muligheter for kompensasjon.  

 
 

5.3.4 Verdiskaping og næringsutvikling  
Kommunens arealer er viktig grunnlag for primærnæringene og som ressurser i 
bergverkindustri, håndverk og turisme. Kommunen har målsettinger om å sikre jordressurser 
og utvidelsesmuligheter for jordbruket samt sikre arealer for reindriften. Forslag til endret 
arealbruk skal konsekvensutredes i forhold til virkninger for eksisterende næringsliv og 
næringslivets behov for arealer. 
 
Kunnskapsgrunnlag 
 Kartdatabaser med oversikt over primærnæringenes arealbruk. 
 Temaveileder: Reindrift etter plan- og bygningsloven 
 Temaveileder: Landbruk etter plan- og bygningsloven 
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 DNs kartbaser: http://kartkatalog.dirnat.no/Map_catalog_map_clients_overview.asp 
 Forekomster av grus og pukk, mineraler http://geo.ngu.no/  
 Bruk av erfaringsbasert og lokalbasert kunnskap i forhold til primærnæringers og håndverk 

(duodji) bruk av behov for arealer for videreutvikling. 
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Utbyggingsforslag skal vurderes mot kunnskapsgrunnlaget. Dersom forslag vurderes å få 

vesentlige negative konsekvenser for primærnæringer og tradisjonell duodji virksomhet, 
skal alternativ arealer vurderes eller om ulempene kan kompenseres på alternative måter.   

 
 

5.3.5 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. Utbyggingsforslag skal utredes i forhold til konsekvenser for 
verdifull landskap, kulturmiljø og kulturminner.  
 
Kommunen har også 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 for å ta 
hensyn til landskap og kulturmiljø. Krav til estetikk vil eventuelt bli tatt inn i 
planbestemmelsene.  
 
Kunnskapsgrunnlag 
 Den europeiske landskapskonvensjonen. 
 Riksantikvarens veileder: Kulturminner og kulturmiljø i konsekvensutredninger 
 Riksantikvarens veileder: Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
 Fredete kulturminner og kulturmiljøer fra Riksantikvaren (www.askeladden.ra.no og 

www.kulturminnesok.no) 
 SEFRAK-registrerte bygninger i Matrikkelen (www.statkart.no/nor/Matrikkel/) 
 DNs kartbaser: http://kartkatalog.dirnat.no/Map_catalog_map_clients_overview.asp 
 DN: Veileder. Metode for landskapsanalyse i kommuneplanleggingen 
 Artsdatabanken http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx 
 Sametinget. Kulturminneforvaltning, Varangerbotn.  
 Sametingets planveileder. 
 Finnmark fylkeskommune, Areal og kulturvernavdelinga. 
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Det skal utarbeides temakart med avgrensing og verdiangivelse for kjente kulturminner og 

kjente kulturmiljøer for fremtidig arealforvaltning. 
 Utbyggingsforslag skal vurderes i mot informasjon i eksisterende databasert med tanke på 

konflikt. Dersom forslag vil ha negative konsekvenser vil det vurderes alternativer 
løsninger før utbyggingsforslag eventuelt forkastes. Verdi- og konsekvensvurdering gjøres 
dog bare for kjente kulturminner. 

 

5.3.6 Naturmangfold (naturtype og artsmangfold) 
I Tana kommune finnes det naturmangfold av nasjonal og internasjonal betydning og som 
også er viktig som grunnlag for samisk kultur. Særlig viktig fremstår Tanavassdraget og 
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laksebestanden i Tanaelva. Men også andre områder er vernet ut fra sin nasjonale og 
internasjonale verdi, eksempelvis Tanamunningen naturreservat. Kommunen har målsetting 
om å bevare områder preget av urørthet. Utbyggingsforslag skal vurderes i forhold til 
konsekvenser for kommunens naturmangfold, herunder naturtyper og artsmangfoldet. I Tana 
finnes de prioriterte artene tatarsmelle og russearve1 som representerer arter som må tas vare 
på. Kommunen vil også ta hensyn til områder der det finnes arter som er skjerma for 
offentligheten. 
 
Kunnskapsgrunnlag 
 Direktoratet for Naturforvaltning (DN) naturbase om inngrepsfrie naturområder i Norge 

(INON). http://dnweb12.dirnat.no/inon/NB3_viewer.asp 
 DNs kartbaser: http://kartkatalog.dirnat.no/Map_catalog_map_clients_overview.asp 
 Artsdatabanken http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx 
 Kilden skog og landskap http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp 
 Naturtypebasen http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/ 
 Miljøstatus http://www.miljostatus.no/kart/ 
 Mareano, kunnskap om havet www.mareano.no 
 Fiskeridirektoratet http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2 
 Forurensing i grunn http://grunn.klif.no/ 
 Fjeldstad, H., Larsen, B. H. & Gaarder G. 2009. Biologisk mangfold i Deanu gielda/Tana 

kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-34 
 Flynn, K & Gaarder, G. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Deanu gielda/Tana 

kommune 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-40, ISBN 978-82-8138-501-6. 
 Fylkesmannen i Finnmark: Kommunen ber om tilgang til skjerma baser.  
 Kunnskap basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, 

herunder ulik samisk bruk og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet. 

 
Behov for ny kunnskap 
Det tas ikke sikte på å gjennomføre nye kartlegginger mht. naturmangfold i forbindelse med 
dette arealplanarbeidet. Dette aktualiseres ved senere utarbeidelse av detaljplaner 
(reguleringsplaner). 
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Utbyggingsforslag skal vurderes i mot kunnskapsgrunnlaget med tanke på mulig konflikt. 

Ved mulig konflikt, skal alternative arealer vurderes, samt vurdere om ulempene kan 
avbøtes på noen måte dersom kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 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. 

 

                                                
1 Tatarsmelle, flerårig art i nellikfamilien. 20–50 cm høy, med smalt avlange stengelblad og grønnhvite 
blomster. Vokser på sand langs bratte elveskrenter noen få steder i Tana kommune. Er en av Norges mest truede 
arter, nærmeste voksesteder er i Øst-Finland og på Kola. Tatarsmelle er fredet.  
Russearve, flerårig art i nellikfamilien. 10–15 cm høy, tynn, lodden stengel og sittende blankt grønne blad. 
Lange, hvite kronblad. Russearve vokser i flommarkskog, her i landet bare funnet i Øst-Finnmark. Kilde: Store 
norske leksikon, www.snl.no  
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5.3.7 Vassdrag 
Tanavassdraget med sideelver samt Julelva er vernet i verneplan II og III for vassdrag. 
Utbyggingsforslag skal konsekvensutredes i forhold til virkningen for Tanavassdraget med 
sideelver. 
 
 Kunnskapsgrunnlag 
 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag (T-1078)  
 NVE: Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. 1/2008. 
 Vannmiljø http://www.dirnat.no/kart/vannmiljo/ 
 Bruk av erfaringsbasert og lokalbasert kunnskap.  
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Utbyggingsforslag skal vurderes om det kommer i konflikt i forhold til RPR T-1078.  
 Foreta inndeling av vannstrengen i ulike klasser (soner) i henhold til kunnskapsgrunnlaget. 
 Vurdere båndlegging av arealer langs vannstrengen. 
 
 

5.3.8 Kystsonen og tilhørende landarealer 
Tanafjorden er viktig for fiskeri, som nasjonal laksefjord og som transportåre. Det er viktig å 
kunne se arealbruk på land og vann i sammenheng slik at konflikter kan forebygges og 
unngås. Ny havne- og farvannslov medfører at kommunen må sørge for sikkerhet og 
fremkommelighet i egne sjøområder. Smalfjord og Vestertana er nødhavner. 
Utbyggingsforslag skal konsekvensutredes i forhold til virkninger for fremkommelighet og 
sikkerhet på sjø og i forhold til arealbruk på land. 
 
 Kunnskapsgrunnlag 
 Kystverkekts Kystinfo. www.kystverket.no.  
 Sjøkart nr. 110. 
 Den norske LOS – bind 6.  
 Vannmiljø http://www.dirnat.no/kart/vannmiljo/ 
 Fiskeridirektoratet. www.fiskeridir.no  
 Bruk av erfaringsbasert og lokalbasert kunnskap.  
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Utbyggingsforslag skal vurderes om det kommer i konflikt i forhold til farled eller 

navigasjonsinstallasjoner (fyrlykter) eller kartlagte/kartfestede gytefelt. 
 Ved mulig konflikt, skal avbøting/alternative arealer vurderes, samt vurdere om ulempene 

kan avbøtes på noen måte dersom kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.  
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6. ROS-ANALYSE 
 
Etter plan- og bygningslovens § 4-3 skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
å kartlegge om områder egner seg til utbyggingsformål. Område med fare, risiko eller 
sårbarhet skal merkes som hensynssone og ha bestemmelser om utbygging i sonen. Hensikten 
er å avdekke om tiltak i planen medfører endringer av risiko for mennesker eller omgivelser. 
 
I dette planarbeidet tas det sikte på å gjøre en ROS-analyse som omfatter hele kommunens 
areal og ikke bare forslag til endret arealbruk. Det innebærer at ROS-analysen blir 
gjennomført noe uavhengig av det øvrige arealplanarbeidet. 
 
Det forutsettes at detaljerte ROS-analyser gjennomføres på reguleringsplan-/tiltaksnivå med 
sikte på å etablere planløsninger/bestemmelser som ivaretar sikkerhet knyttet til aktuell 
etablering. Dette kan for eksempel gjelde krav til gang- og sykkelvei, byggegrenser langs 
kraftlinjer, krav til universell utforming, krav til miljøvennlige energiløsninger, krav til 
utskifting av forurensede masser i grunnen, håndtering av overvann mm. 
 
I ROS-analysen tas det tas utgangspunkt i oversiktsanalysen i veileder fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, samt kommunens sjekkliste for farer og uønskede hendelser. 
Det tas videre sikte på å påbegynne ROS-analysen relativt tidlig i planprosessen - for å 
avdekke viktige utredningsbehov tidsnok, og som grunnlag for KU og videre planlegging. 
 
Generell kunnskapsgrunnlag 
 DSB: Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og 

sårbarhet. 
 Temaveileder: Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan og bygningsloven 
 Temaveileder: Utbygging i fareområder 
 
Sjekkliste for vurdering av risikoforhold 
 

 Risikoforhold Aktuelt Risiko forårsaket av 
Merknader Ja Nei Omgivelser Tiltaket 

1 Snøskred      
2 Steinskred/steinsprang      
3 Sørpeskred      
4 Jord- og leirskred      
5 Flom/oversvømmelse inkl. 

isgang 
     

6 Overvannsflom      
7 Stormflo/havstigning      
8 Erosjon      
9 Kvikkleire      
10 Dårlig/usikker byggegrunn      
11 Sprengningsskader      
12 Ekstremvær      
13 Brann      
14 Eksplosjon      
15 Forurensing i vann/sjø      
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 Risikoforhold Aktuelt Risiko forårsaket av 
Merknader 

16 Forurensing i bunnsedimenter      
17 Forurensing i grunn      
18 Luftforurensing      
19 Radon      
20 Elektromagnetisk stråling      
21 Støy      
22 Trafikkulykker      
23 Smitte      
24 Annet      

 
 
Fare for skred og ras 
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. I planarbeidet skal det utredes om det er fare for ras i utbyggingsområder.  
 
Flere områder i kommunen består av hav- og fjordavsetninger. I områder med marin leire 
eller hav- og fjordavsetninger er det grunn til å vurdere kvikkleireskred nærmere. I tillegg er 
flere områder i kommunen skredutsatt i følge www.skrednett.no. 
 
Kunnskapsgrunnlag 
 Finne ut om det er fare for ras i området ved hjelp av databasen www.skrednett.no.  
 NGUs løsmassekart: www.ngu.no/kart/losmasse/  
 NVE: Flaum og skredfare i arealplaner. Retningslinjer 2/2011. 
 Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) 

http://kart.dsb.no/default.aspx?gui=1&lang=2 
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Utbyggingsforslag skal utredes med hensynt til risiko for skred og ras, herunder 

kvikkleireskred. Det skal påses at utbyggingsforslag ikke kan gi økt fare for andre områder 
enn utbyggingsområdene. 

 Dersom fare eller i aktsomhetssone, skal skredfaren nærmere utredes mht. risiko og 
konsekvenser, evt. stabilitetsvurderinger og eventuelt behov for sikringstiltak 

 Arealer som kan være utsatt for naturfarer, uavhengig av arealbruk, merkes av på 
plankartet som hensynssone med egne tilknyttede bestemmelser som forbyr eller setter 
vilkår for tiltak. Eventuelle avbøtende tiltak skal tas med i planbestemmelsene. Disse 
bestemmelsene vil gi føringer for senere avklaringer på reguleringsplannivå samt for 
dispensasjoner og byggesaker 

 Angi bestemmelser for videre detaljplanlegging i hensynssonene.  
 
 
Fare for flom og erosjon 
For vassdrag med større nedslagslagt mindre enn 100 km2 må det regnes med minst 20 % økt 
flomvannsføring i løpet av de neste 50-100 år. Det må vises særlig aktsomhet langs bratte 
vassdrag der vannet kan grave ut nye løp eller rive med seg masser i farlig flomskred. Det er 
nødvendig at arealplanleggingen tar hensyn til den økte flomfaren langs vassdrag. Det skal 
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også foretas en vurdering av områder som ikke er flomsonekartlagt mht. om at sikkerheten for 
bebyggelsen langs disse vassdragene er ivaretatt. Risiko knyttet til overvann skal også 
vurderes. 
 
Kunnskapsgrunnlag 
 NVEs flomsonekart for Bonakas, Seida og Polmak, jfr. Flomsonekart nr 9/2006 – 

delprosjekt Bonakas, Seida og Polmak. kilde: www.nve.no.  
 NVE: Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. 1/2008. 
 NVE: Flaum og skredfare i arealplaner. Retningslinjer 2/2011. 
 Norsk Vann: Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering 162/2008. 
 Norsk Vann: Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer 190/2012. 
 Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) 

http://kart.dsb.no/default.aspx?gui=1&lang=2 
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Utbyggingsforslag skal utredes med hensynt til risiko for erosjon og flom. Det skal påses at 

utbyggingsforslag ikke kan gi økt fare for andre områder enn utbyggingsområdene. For 
nye byggeområder skal sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000. 

 Vurdere båndlegging (hensynssoner) av arealer som er utsatt for erosjon og flom. 
 Arealer som er utsatt for 200-års flom, uavhengig av arealformål, skal avmerkes som 

hensynssone på plankartet og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for 
bygging og tiltak.  

 For områder uten egne flomsonekart skal det gis en vurdering mht. sikkerhet for 
bebyggelsen er tilstrekkelig ivaretatt. 

 Angi bestemmelser for videre detaljplanlegging i risikoområder. Planbestemmelser skal 
ikke tillate bygninger for personopphold før det er dokumentert tilfredsstillende sikkerhet 
mot skred og/eller flom.  

 
 
Havnivåstigning 
Mulig havnivåstigning er utredet i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB).  Det kan forventes et høyere havnivå under stormflo som følgen av klimaendringer. 
En kombinasjon av havnivåstigning og flom kan medføre at større områder blir under vann. 
NVE anbefaler at ny utbygging bør tar hensyn til beregnete stormflohøyder ved det havnivået 
en vil ha om 100 år.  
 
Kunnskaps grunnlag 
 Direktoraktet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) www.dsb.no 
 DSB: Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging. 
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Vurdere båndlegging av arealer som er utsatt havnivåstigning. 
 Dersom fare for havnivåstigning, så vurderes etablering av hensynssone med tilhørende 

planbestemmelser for potensielle utbyggingsområder. 
 Angi bestemmelser for videre detaljplanlegging i risikoområder.  
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Radon og elektromagnetisk stråling 
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. I ROS-analysen skal risiko for 
radongasser i planområdene vurderes.  
 
Kunnskaps grunnlag 
 Statens strålevern: www.nrpa.no/radon 
 Norges geologiske undersøkelser (NGU) www.ngu.no/no/Geofarer/Radonfare/ 
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Dersom risiko vil det utredes nærmere behov for målinger eller krav til tiltak i området, 

både når det gjelder fritidsboliger og næringsbygg. 
 
 
 
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. Støy 
bør utredes og at det i planbestemmelser stilles krav om at støy ikke overstiger anbefalte 
grenseverdier for støyømfintlig bebyggelse slik som boliger og fritidsboliger.  
 
Kunnskaps grunnlag 
 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-

1442/2012 
 Statens forurensingstilsyn (SFT) TA-2115/2005 Støy i arealplanlegging 
 Statens forurensingstilsyn (SFT) TA-2207/2006 Veiledning til forurensingsforskriften 

kapittel 5 om støy. 
 
Bruk av kunnskapsgrunnlaget (metode) 
 Risiko for støy vurderes mht. rød og gul støysone etter T-1442/2012. Dersom utredningen 

viser at støygrenser innenfor områder med støyfølsomt arealbruksformål overstiges vil evt. 
hensynssoner vurderes etablert.  
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Utviklingen i innbyggertall

Tabell 1: Folketilveksten i Tana i perioden 2002-2012. Kilde: SSB

Tabell 1 viser folketallsutviklingen i arealplanperioden 2002-2012. De fire siste kolonnene viser 
gjennomsnittet for perioden, standardavviket (sd) og ”høye” og ”lave” tall. Her er de ”normale” tallene 
definert innenfor et standardavvik i forhold til gjennomsnittet. Grønt felt tilsier positive tall mht. 
befolkningsutvikling, mens rødt indikerer ”negative” tall mht. befolkningsutvikling. Generelt så har 
befolkningsutviklingen vært mer positiv i første del av perioden enn i den siste perioden og 
befolkningstallet siste tre år (2010-2012) er lav i forhold til tidligere år ut fra denne definisjonen på 
”høye” og ”lave” tall.

Folketallsutviklingen viser betydelige variasjoner fra år til år, men i gjennomsnitt så har folketallet 
blitt redusert med 13 personer per år i perioden. De siste to årene er folketilveksten mer positiv. I 2012 
var det en vekst i folketallet for første gang siden 2004 som følge av større innflytting enn utflytting.

Inn- og utflyttingen utgjør om lag 5 % av innbyggertallet. I perioden har det i gjennomsnitt vært 12 
flere som har flyttet ut enn som har flyttet inn. I gjennomsnitt har 136 flyttet inn pr. år og 148 har 
flyttet ut. Inn- og utflyttingstallene viser ikke svært store årlige variasjoner. De siste to årene har det 
vært en positiv nettoinnflytting til kommunen, men fødselsunderskudd (flere døde enn fødte) legger en 
liten demper på disse positive tallene.

Større utflytting enn innflytting medfører ikke at boliger blir stående tomme for innflyttere.  I 
utflyttingstallene inngår ungdom som flytter ut fra foreldrehjemmet og tar utdanning eller arbeid, mens 
foreldre blir værende i boligen mens det ikke nye inn i disse boligene.
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Boligbygging

I areaplanperioden 2002-2012 er det blitt bygd 87 nye boliger med til sammen 116 boenheter. Dette 
inkluderer også siste års rammetillatelser til oppføring. Boligbyggingen viser stor variasjon fra år til år 
fra 1 i 2009 til 19 i 2011. Gjennomsnittet ligger på 8 boligbygg pr. år. Trenden ser ut til å øke, men det 
er ikke entydig pga. årlige variasjon.

Figur 1: Antall nye boligbygg i arealplanperioden 2002-2012. Kilde: Matrikkelen.

Figur 2: Antall nye boenheter pr. år i arealplanperioden 2002-2012. Kilde: Matrikkelen.

Antall nye boenheter viser også stor årlig variasjon i likhet med boligbyggingen. Trenden tyder på 
økende antall boenheter. Det skyldes at det er satt i gang og bygd flere boligenheter med utleiedel de 
siste to årene, jfr. Tabell 2. I tallene siste to år inngår også psykiatriboliger (bofellesskap) og 
brakkebygg med 4 boenheter, slik at tallene må tolkes med en viss varsomhet med hensyn til at det er 
en generell trend/utvikling. Siden det er store årlige variasjonen, så vil tallene siste to til fire åre jevne 
seg mer ut (jfr. Standardavviket for nye boliger i tabell 1). 

Til sammenligning så ble det bygd 342 boliger i perioden 1972-1981(Generalplan Tana kommune). 
Folketallet i Tana økte med 239 personer fra 3.092 i 1972 til 3.331 i 1981. Boligbyggingen i perioden 
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2002-2012 er ¼ del av perioden 1972-1981 og folketallet gikk ned med 139 personer fra 3.039 i 2002 
til 2.900 pr. 31.12.2012.
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Boligbygg og boligenheter fordelt på bygningstype

Tabell 2: Antall boenheter pr. år i perioden 2002-2012 fordelt på bygningstyper. Kilde: Matrikkelen.

Eneboligene utgjør om lag 67 % (2/3) av boligbyggingen i perioden. 10 % av eneboligene bygges med 
hybel/sokkeleilighet. Hybel/sokkelleilighetene utgjør ca. 12 % av alle boenhetene.

Boligbygging i regulerte områder 

I klassifiseringen er det lag til grunn at boliger som bygges utenfor regulerte områder, dvs. utenfor 
områder med egen detaljreguleringsplan blir betraktet som boligbygging i LNFR-område. Det gir 
følgende tabell:

Tabell 3: Boligbygging etter område i perioden 2002-2012. Kilde: Matrikkelen, Tana kommunes 
reguleringsplaner, planbeskrivelse kommuneplanens arealdel 2002-2012.

Tabell 3 viser boligbygging etter bygningstype, antall bygninger og boenheter i perioden 2002-2012 
og hvorvidt det er bygd i regulerte områder, i tilknytning til landbruksvirksomhet, fradelt fra 
landbrukseiendom eller bygd i område for spredt boligbygging iht. kommuneplanens arealdel 2002-
2012.

Bygging i regulerte boligområder
Tabellen viser at ca. 60 % av boligbyggingen skjer i regulerte områder med et gjennomsnitt på fem 
bygninger og 6 nye boenheter pr. år. Et karakteristisk trekk er at tomannsboliger, rekkehus og 
eneboliger med hybler/sokkelleiligheter bygges i regulerte boligområder og ikke i LNFR-område. 
Boligbyggene som bygges i regulerte områder har i gjennomsnitt flere boenheter enn boliger i LNFR-
område, som domineres av eneboliger. Flere utleieboliger bygges i regulerte områder enn i LNFR-
området.
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I perioden 1972 til 1981 ble 241 av 342 boliger bygd på boligtomter. Det gir en andel på 70 % på 
boligtomter og 30 % på jordbrukseiendommer. Antall nye boligbygninger i perioden 2002-2012 utgjør 
1/5 (21 %) av boligbyggingen i regulerte områder i forhold til perioden 1972-1981.

Boligbygging i LNFR-område
I planperioden 2002-2012 er det registrert 38 nye boliger i LNFR-området. Det utgjør om lag 40 % av 
nye boligbygg i perioden. Det tilsvarer 3-4 nye boliger i gjennomsnitt pr. år.  

Om lag 1/10 av nye boliger i LNFR-område er i tilknytning til eksisterende landbruksvirksomhet, 
mens 40 % av nye boliger i LNFR er kategorisert som fradelinger fra landbrukseiendommer. Litt mer 
enn halvparten av boligbyggingen i LNFR-området har altså skjedd med tilknytning til en gård eller 
landbruksvirksomhet. 

17 nye boliger i planperioden 2002-2012 kategoriseres som boligbygg i LNFR-område uten sterk 
tiknytning til landbruksvirksomhet. Av disse er tre boliger (18 %) oppført i avsatt område for spredt 
boligbygging (hovedsakelig i Holmesund). Denne typen boligbygging utgjør 1-2 nye boliger i 
gjennomsnitt i perioden 2002-2012. 

Til sammenligning ble 101 boligbygg bygd på jordbrukseiendommer i perioden 1972-1981. 
Boligbyggingen i LNFR i perioden 2002-2012 utgjør ca 40 % av byggingen for perioden 1972-1981. 
Det har altså vært størst nedgang i boligbyggingen i regulerte boligfelt i perioden 2002-2012 
sammenlignet med 1972-1981.

Vurderinger
Det er vanskelig å forutse boligbygging i tilknytning til landbrukseiendommer. Det er urimelig å kreve 
reguleringsplaner for denne typen boligoppføringer. Kommunen legger til grunn at dagens praksis blir 
videreført når det gjelder denne typen boligbygging.

Når det gjelder boligbygging utenom landbrukseiendommer så viser tallene at det er vanskelig å 
forutse hvor boligbyggingen vil skje da bare 3 av 17 nye boliger i perioden er blitt bygd i områder 
avsatt til spredt boligbygging i henhold til planbeskrivelsen for kommuneplanens arealdel 2002-2012. 

Med sterke utredningskrav for nye områder som avsettes til spredt boligbygging, så virke dagens 
avsetting av områder til spredt boligbygging som lite hensiktsmessig. Man får mye utredningsarbeid 
og mye av plan- og utredningskapasiteten blir bundet opp til dette mens effekten er liten på 
boligbyggingen i LNFR-området. Skal det være hensiktsmessig med områder for spredt boligbygging 
så må området økes vesentlig i forhold til dagens arealplan. En generell sone på hver side av 
Tanavassdraget til spredt boligbygging der det bla. tas hensyn til landbruk, reindrift, vassdraget, 
friluftsliv og naturmangfold ses som mer hensiktsmessig til å regulere boligbyggingen i LNFR-
område.

Boliger, boligbygging og folketallsutvikling

Leiemarkedet er av stor betydning i forhold til tilflytting. Det er svært få som bygger bolig straks de 
flytter til Tana. De aller fleste leier seg bolig når de flytter til kommunen. Mange blir boende i 
leieboliger (særlig i kommunale boliger), mens noen bygger seg egne boliger etter hvert. 

Mangel på leieboliger kan være en begrensende faktor i forhold til tilflytting og til å få til en mer 
positiv befolkningsutvikling. Kommunen sitter imidlertid ikke med detaljkunnskap om det totale 
leiemarkedet i Tana, herunder omfanget av leieboliger og eventuelle ledige utleieboliger. Andre steder 
har de gjort den erfaring at flere boliger og særlig utleieboliger har bidratt til en positiv 
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befolkningsutvikling. Det er grunn til å tro at tilgang på ledige boliger kan ha positiv effekt på 
innflyttings- og utflyttingstallene til kommunen. Boligbyggingen i perioden 1972-1981 viser at det er 
en sterk sammenheng mellom boligbygging og befolkningsutvikling. Men også andre faktorer ved 
samfunnet kan ha like stor eller større betydning i forhold til befolkningsutvikling enn tilgang på bolig, 
som foreksempel tilgang på arbeid/arbeidsplasser eller kommunens kvaliteter som bosted 
(bostedsattraktivitet). Om kommunen oppfattes som en attraktiv bostedskommune har også betydning 
i forhold til befolkningsutvikling. I følge notat 55/2010 til Telemarksforskning om ”Næringsutvikling 
og attraktivitet Samiske områder” så fremstår ikke Tana kommune som spesielt attraktiv 
bostedskommune.

Legger vi til grunn at boligbygging er ”viktig” med hensyn til befolkningsutvikling, at 
utleiekapasiteten er lav og nær full utnyttet, så kan vi gjøre noen regneeksempler i forhold til 
boligbygging og befolkningsutvikling:

Bygninger med hybler/sokkelleilighet har generelt stor positiv effekt i forhold til å øke tilgangen på 
nye boliger. De seks eneboligene som er blitt bygd med hybel/sokkelleilighet i perioden 2002-2012 
har to ekstra boenheter. Denne boligtypen har altså gitt nærmere tre boenheter for en bolig. Forutsetter 
man fra 1-1,5 person pr. boenhet i hybler/sokkelleilighet så er behovet på ca 8-12 
hybler/sokkelleiligheter pr. år. Det tilsvarer årlig 4 – 6 flere eneboliger med hybler/sokkelleilighet. 
Med et gjennomsnitt på fem nye bygde eneboliger pr. år i planperioden 2002-2012 så innebærer at alle 
eneboligene burde vært bygd med hybel/sokkelleilighet. Det anses ikke som realistisk, slik at 
boligbyggingen bør økes utover dagens nivå dersom folketallet skal kunne holdes oppe.

Folketallet har i gjennomsnitt blitt redusert med 13 personer pr. år, mens boligbyggingen har i 
gjennomsnitt ligget på 8 boliger/12 boenheter pr. år i perioden 2002-2012. Legger en til grunn en til to 
personer i gjennomsnitt pr. bolig, så innebærer at tilgang på boenheter må økes med om lag seks til 
tolv pr. år dersom folketallet skal holdes stabilt. Det innebærer en økning på 50 % - 100 % i forhold til 
boligbyggingen de siste 10 år. Skal befolkningstallet økes, bør boligbyggingen mer enn fordobles i 
forhold til perioden 2002-2012, hvis man forutsetter samme byggemønster som tidligere. Da ser en 
bort i fra eventuelle endringer på leiemarkedet. 

Et alternativ til mer boligbygging er om flere eksisterende boliger ble omgjort til utleieboliger, helst 
med flere hybler eller med sokkelleilighet. Da kan en få en til tre effekt. 

Potensialet for flere hybler/leiligheter i eksisterende boliger er trolig begrenset dersom det er snakk om 
bolig med hybel/sokkelleilighet der eieren selv bor i boligen. I disse tilfellene er ofte barna på tur av 
boligen eller flyttet ut. Boligene kan være mer eller mindre nedbetalt slik at boligeierne i liten grad har 
økonomisk insentiv til å gjøre om deler av boligen til hybler/sokkeleilighet og ta eventuelt 
merbelastninger knyttet til utleie så som støy, dårlig betalere osv. Det er også grunn til å tro at mange 
vil bo ”godt” og romslig når de har økonomi til det. I dag synes det å være lite ”tradisjon” for bytting 
av bolig i forhold til ulike faser i livet. Potensialet for flere hybler/leiligheter i eksisterende boliger kan 
derfor være størst dersom boligene blir kjøpt og omgjort til rene utleieboliger. Begrensende faktorer 
for dette er trolig skattemessige forhold ved utleie, husleiepriser og tilgang på potensielle utleieboliger. 
En annen faktor kan være at det for få utleieaktører på boligmarkedet.

De som bygger bolig utenfor regulerte boligfelt, har gjerne sterk tilknytning til bygda de ønsker å 
bygge i. Prosentvis har antall nye boligbygg i LNFR-område gått mindre ned enn i regulerte felt i 
forhold til perioden 1972-1981. Det er grunn til å tro at dagens trend i hovedsak vil fortsette framover.

Kommunen har fått en betydelig innflytting og også fått en betydelig andel innvandring fra utlandet. 
Mange av disse har ikke tilknytning til bygdene dersom de ikke har en partner som har det. For disse 
vil nok utleieboliger i sentrumsnære områder være attraktiv for de fleste. De fleste regulerte 
boligområdene og boligtomtene er i nærheten av kommunesenteret og de fleste utleieboliger som er 
bygd i perioden 2002-2012 er bygd i regulert boligfelt. Den trenden ventes å fortsette og bør 
stimuleres ytterligere for å øke tilgangen på utleieboliger. Boligbyggingen i regulerte felt er mer 
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variert mht. bygningstyper og det også en utfordring at kommunen har variasjon i tomter regulert til 
boligformål.

Det er altså flere mulige strategier for å få opp antall boenheter i kommunen. Økt boligbygging er en 
av dette. En annen mulighet er å få til flere nybygg med hybler/sokkelleilighet eller at eksisterende 
boliger blir omgjort til utleieboliger, gjerne med flere boenheter. En begrensende faktor kan være at 
det er for få utleiere på markedet. 

Oppsummering 

 Synkende folketall i perioden 2002-2012 med 13 personer i gjennomsnitt pr. år. 
 En oppgang i befolkningen i 2012.
 Stor årlig variasjon i boligbyggingen. Årlig gjennomsnitt på 8 bygninger/12 boenheter pr. år. 
 De siste to årene er det blitt bygd flere bygninger med flere boenheter enn i tidligere år.
 6 av 10 boligbygg bygges i et regulert område. 
 Boligbygging med flere boenheter skjer hovedsakelig i regulerte områder.
 Litt mer enn halvparten av boligbygging i LNFR områder er i tilknytning til landbrukseiendommer.
 1-2 boliger bygges årlig i LNFR-området utenom landbrukseiendommer.
 Kun tre av 17 boliger i LNFR-område ble bygd i områder avsatt til spredt boligbygging.
 Avsatte områder til spredt boligbygging i LNFR-område synes lite hensiktsmessige. Disse bør 

enten avvikles eller utvides betydelig.
 Det bør vurderes generell sone til spredt boligbygging i LNFR-område langs Tanavassdraget som 

også tar hensyn til andre interesser.
 Tana bør styrkes som bostedskommune for å få til en mer positiv befolkningsutvikling.
 Boligbyggingen bør fordobles fra nivået i planperioden 2002-2012 for å opprettholde 

befolkningstallet og få til en mer positiv befolkningsutvikling.
 Det bør legges til rette for utleieboliger og ha variasjon i tilgjengelige boligtomter.
 Flere eneboliger bør bygges med hybler/sokkelleiligheter, fortrinnsvis i regulerte boligfelt.


