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§ 1 Formål og hensikt 
Formålet med planen er å tilrettelegge et friluftslivsområde ved Harrevann på en slik måte at 
det er tilgjengelig for alle og bidrar til å stimulere til økt friluftslivsaktivitet. Planen skal også 
ta hensyn til naturen og til landbruk og reindrift i friluftsområdet. Tiltak skal være utformet på 
en naturvennlig måte. 
  
Med utformet på naturvennlig måte menes at tiltak skal bidra til å ivareta 
opplevelseskvaliteter, føre til minst mulig miljøbelastning og ikke føre til unødig inngrep i 
naturmiljøet og kulturlandskapet.  
 
Arealbruken vil være i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 om arealformål være:  
1)  Bebyggelse og anlegg med opplisting av tillatt bebyggelse og anlegg, leirplass og naust 
2)  Samferdsel med underformål, vei og parkeringsplasser 
3)  Grøntstruktur med underformål naturområde og friområde 
4) Landbruksformål, herunder jordbruksvei 
 
Detaljreguleringsplanen omfatter følgende formål (bokstavkodene henviser til plankartet): 
 
 
Bebyggelse og anlegg §12-5 nr. 1 

BA_1:  Byggeområdet for Harrevann friluftsområde, herunder: 
- Varmestue 
- Toalett/utedo 
- Vedskjul 
- Utendørs badestamp 
- Sanitærbygg 
- Andre tiltak som kan fremme allment friluftsliv og som er i samsvar med 

planens formål 

BA_2:  Bygdelagshytte for Sandlia og omegn bygdelag 

BLP:   Leirplass 

BUN:  Naust 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur §12-5 nr. 2 

o_SV:  Kjørevei til friluftsområdet 

o_SPA_1:  Parkering, herunder to parkeringsplasser som er universelt utformet 

o_SPA_2:  Parkering 

 
Grønnstruktur §12-5 nr. 3 

GN:   Naturområde  

GF:   Offentlig friområde 

 
LNFR formål § 12-5 nr.6 

L: Traktor-/jordbruksvei 
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§2 Fellesbestemmelser 
 
2.1 Naturvennlig tilrettelegging 

 Plassering og utforming av bygg og tiltak skal best mulig underordnes naturpreget i 
området. Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en 
hensiktsmessig plassering av byggene. 

 I byggeområder skal skog- og terrengbehandling gjøres slik at det bidrar til å bevare 
landskapets utmarkskarakter og rekreasjonsverdi. 

 Vedlagt byggesøknaden skal det følge snitt/profiler som viser byggets plassering i 
terrenget. 

Som støtte og veiledning ved utarbeidelse og godkjenning av alle typer tiltak i planområdet 
skal Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging for 
friluftsliv og håndbrok 20-1995 Tilrettelegging for fritidsfiske brukes. 
 
Skilt skal ha en enkel og robust utforming og være utformet på en mest naturligvennlig måte. 
Reklame tillates ikke. 
 
2.2 Krav til bevaring av vegetasjon 

Nødvendig inngrep i terrenget skal gjøres mest mulig skånsomt og naturvennlig. Skjæringer, 
fyllinger og øvrige berørte areal skal bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng. Berørte 
områder skal revegeteres naturlig. Stedegen masse skal benyttes. Øverste jordlag skal tas vare 
på og legges tilbake etter avsluttet arbeid. Kantvegetasjonen langs vannet skal ivaretas og ikke 
fjernes i en avstand på 1 meter fra vannkanten. Senest hvert 10. år skal det utarbeides en 
skjøtselsplan for hele området, første gang i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak i 
området. 
 
2.3 Funksjonskrav og kvalitetskrav (materialbruk) 

Prinsippet om universell utforming skal tilstrebes ved planlegging og etablering av alle nye 
tiltak i området, slik at området i så stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle 
mennesker på en likestilt måte. Skiltig og annen visuell informasjon må fremstå på en klar og 
tydelig måte. Tiltak med krav om universell utforming skal følge NS 11005:2011.  
 
Tiltak skal bidra til å ivareta opplevelseskvaliteter. Byggverk skal ha torvtak og oppføres i tre 
eller lignende stedegnet materiale. Farge skal tilpasses området og vegetasjonen i området.  
 

2.4 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre 
aktivitet i området må arbeidet stanses og melding gis til Sametinget og Finnmark 
fylkeskommune, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 
 
2.5 Bruk, vilkår for bruk 

Ved gjennomføring av den årlige helsesportsuka i friluftsområdet, skal arrangør ha 
fortrinnsrett til parkeringsplasser, teltleir og friområdet. Denne retten gjelder så lenge 
arrangementet pågår og inkluderer også inntil fem dager forberedelse før gjennomføring. 
Fortrinnsretten gjelder ikke byggverk og tiltak som eies av andre så som bygdelagshytte. 
 
Langtids båtopplag skal skje i naust. 
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§3 Bebyggelse og anlegg, pbl §12-5 nr. 1 
 
3.1 Byggeområder (BA1 og BA2) 

3.1.1 Byggeområde BA1 
Innenfor byggeområde BA1 kan det oppføres: varmestue, utedo, vedskjul, utendørs 
badestamp, sanitærbygg og andre tiltak i samsvar med planens formål. Lokalisering av tillatte 
bygg og tiltak skal godkjennes av planmyndigheten Tana kommune.

Byggegrensen er vist på plankartet innenfor område BA1. Byggegrensen er på 1,5 meter fra 
traktor-/jordbruksvei og på 0,5 meter mot nord, øst og sør innenfor byggeområdet. 
 
Byggeområdet BA1 er 0,9 dekar (daa). Maksimal utnyttelsesgrad er 20 % BYA. 
 
3.1.2 Byggeområde BA2:  
Innenfor byggeområdet B2 kan det oppføres ei bygdelagshytte for Sandlia og omegn 
bygdelag. Byggegrensen er 2 meter fra parkeringsplass o_SPA1 og 0,5 meter innenfor 
resterende av byggeområdet BA2. Byggeområdet utgjør 0,2 dekar. Maksimal utnyttelsesgrad 
er 40 % BYA. Vegetasjonen mot parkeringsplassen skal bevares i størst mulig grad. 
 
3.1.3 Utforming, funksjonskrav og kvalitetskrav 
Bebyggelsen skal ha saltak mellom 20o

 og 30o, ligge lavest mulig i terrenget med størst tillatte 
grunnmur- eller pilarhøyde på 30 cm. Maksimal mønehøyde er 350 cm fra grunnmur-
/pilarhøyde.  
 
 
3.2 Leirplass (BLP) 

Leirplassen skal være mest mulig i naturtilstand og tilrettelegging skal være naturvennlig. Det 
tillates rydding av området. Det kan settes opp vedskjul og toalett i området.  

 
3.3 Naust (BUN) 

Naust skal oppføres med en enkel bygningskropp med maks innvendig fri høyde 1,7 m og ved 
yttervegg maks 1,25 m. Naust skal ha saltak og ha maksimal lengde på 6 m og og 2,5 meter 
største bredde. Naust skal være oppført i tremateriale og tak skal være torvkledd. 
Byggegrensen ligger 0,5 lengre inn enn formålsgrensen mot vannet og følger formålsgrensene 
mot nord, vest og sør. Byggeområdet er 0,1 dekar. Maksimal utnyttelsesgrad er 90 % BYA. 
 
 
3.4 Bruk, vilkår for bruk 

Ved gjennomføring av den årlige helsesportsuka i friluftsområdet, skal arrangør for 
bebyggelsesområdene ha fortrinnsrett til leirplass (BLP). Denne retten gjelder så lenge 
arrangementet pågår og inkluderer også inntil fem dager forberedelse før gjennomføring og 
ikke øvrige byggeområder.  
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§4 Samferdselsanlegg, pbl §12-5, nr. 2 
 
4.1 Atkomstvei (SV) 

Inn til friluftsområdet går det en offentlig kjørevei merket o_SV på plankartet.  
 
 
4.3 Parkering 

SP1 og SP2 er offentlig parkeringsareal som skal betjene bruken av friluftsområdet.  
 
4.3.1 Parkeringsplass SPA1 
I parkeringsområde SP1 skal minst to parkeringsplasser anlegges, reserveres, merkes og 
skiltes for bevegelseshemmede. Parkeringsplassene for personer for nedsatt bevegelsesevne 
skal ha fast, horisontalt dekke og hver minst dimensjoneres til 4,5 x 6 meter. 
Parkeringsplassen skal være merket med skilt som er universell utformet, men likevel 
utformet på naturvennlig måte. 
 
4.3.2 Parkeringsplass SPA2 
Parkeringsområdet P2 skal dekke parkeringsbehov ved større arrangementer. Området skal i 
størst mulig grad være naturvennlig opparbeidet. Skog ryddes men det tillates ikke fast dekke. 
Parkeringsplassen kan skiltes, men det stilles ikke krav til at skiltingen skal være universell 
utformet, men må være utformet på naturvennlig måte. 
 
 
 
§5 Grønnstruktur, pbl §12-5 nr. 3 
 
5.1 Naturområde (GN) 
I naturområdet tillates ingen inngrep eller tiltak utover skjøtsel og vedlikehold av området for 
å beholde naturpreget til området. 
 
 
5.2 Offentlig friområdet (o_GB) 
I det offentlige friområdet skal skog- og terrengbehandling skal ha som hovedhensikt å bevare 
landskapets utmarkskarakter og rekreasjonsverdi. Tiltak i området skal følge 
fellesbestemmelsene. 
 
Innenfor friområdet tillates følgende tiltak: bålplass med vedskjul, grillstue, skilting, gapahuk, 
flytebrygge/kai, fiskesti/tursti langs vannet og eventuelt andre tiltak som kan fremme formålet 
til friluftsområdet, eksempelvis tiltak som gir bedre tilgjengelighet til vannet for alle 
brukergrupper.  
 
 
5.2.1 Utforming, funksjonskrav og kvalitetskrav 
 
Byggverk  
Byggverk skal oppføres i en etasje, og skal ha samlet maksimum bruksareal: BRA = 20 m2

 pr. 
enhet. Det tillates inntil tre byggverk i friområdet. Byggverk skal ligge lavest mulig i terrenget 
med størst tillatte grunnmur- eller pilarhøyde på 30 cm. Maksimal mønehøyde settes til 300 
cm fra grunnmur-/pilarhøyde. Byggverk skal være oppført i tre og ha torvtak. Byggverkene i 
friområdet skal være tilgjengelig for alle. 
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Flytebrygge/kai/badebrygge 
For flytebrygge/badebrygge, bålplass, gapahuk, toalett og gangarealer skal tiltakene oppfylle 
kravene til universell utforming (NS 11005:2011).  
 
Gangareal/rullestoltrase: 
Mellom parkeringsplass for bevegelseshemmede, bålplass, toalett og kai/flytebrygge og andre 
fasiliteter med universell utforming skal det opparbeides gangareal for bevevelseshemmede 
etter NS 11005:2011 prinsipper: 
 Bredde skal være tilstrekkelig, minst 1,8 meter og være uten hindre og trinn.  

 Eventuelle overganger (for eksempel med høydeforskjell på 20mm) skal markeres godt.  

 Areal for rullestobrukere skal ha jevnt og sklisikkert dekke.  

 Så langt som mulig skal arealene ha sammenhengende ledelinjer, enten naturlige eller 
kunstige, som gir synshemmede muligheter til å orientere seg.  

 Stigningsforholdet skal ikke overstige 1:20. For kortere strekninger under 3 meter kan 
stigningsforholdet være høyst 1:12. Tverrfallet skal være høyst 2 %.  

Stier  
Etablerte stier i området kan stå. Det kan opparbeides nye stier i området gjennom forsiktig 
rydding med dekkmateriale av grus/bark og en bredde av inntil 1,5 meter. Andre 
dekkmateriale kan også brukes i samsvar med §2 fellesbestemmelsene for området. Det 
anbefales, men kreves ikke at stier langs vannet er universelt utformet etter NS 11005:2011. 
 
 
 
§6 Landbruksformål, pbl § 12-5 nr. 6 
 
6.1 Jordbruks-/traktorvei (L)  
Fra parkeringsplass SPA1 og nordover gjennom planområdet kan det anlegges en traktor-
/jordbruksvei (L). Denne veien følger tidligere kjørespor og skal sikre inn- og uttransportering 
av sauer som beiter i Harrevannsområdet. Oppsamling, herunder eventuell oppsamlingsgjerde 
for sauer må etableres på nordsiden og utenfor planområdet. 
 
 
 
§7 Arealer til offentlig formål pbl §12-7 nr. 14 
Atkomstvei, parkeringsplasser og friområdet er offentlig og skal være tilgjengelig for 
allmennheten. Det inkluderer alle tiltak og bygg som er oppført i friområdet.  
 
For bruk av øvrig bygg i byggeområde BA1, BA2 og BUN, må det inngås avtale med eierne 
av byggene.  
 
 
 
§8 Andre bestemmelser 
 
§ 8.1 Skjøtsel 
Senest hvert 10. år skal det utarbeides en skjøtselsplan for hele området, første gang i 
forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak i området. 
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8.2 Vann, avløp 

Det er ikke tillatt å legge inn vann i byggene. 
Utslipp av avløp skal under ingen omstendigheter føre til utslipp i Harrevann. 
Som privet skal benyttes biologisk komposteringsklosett eller tilsvarende. 
 
 
8.3 Strømtilførsel 
Det tillates ikke tilførsel av strøm eller luftspenn for elkraft i planområdet (Pbl. §74 nr2). 
 
 
8.4 Informasjon og veifinning 
Visuell informasjon skal fremstå på en klar og tydelig måte og være godt synlig. Skilt skal 
utformes på en solid og enkel måte og være tilpasset omgivelsene. Informasjon skal ikke 
hindre allmenn ferdsel eller skape farlige situasjoner. Informasjonen må være tilgjengelig for 
alle og bidra til å gi brukerne god oversikt over området. Skilt skal være universelt utformet. 
 
 
8.5 Gjerder 
For å bevare utmarkskarakteren og sikre fri ferdsel er det forbudt å sette opp gjerde i 
planområdet. Det er heller ikke tillatt å sette opp bom for å hindre uønsket motorisert ferdsel i 
friluftsområdet. 
 
 
 


