
VEDLEGG 3 
 

Høringsuttalelser til varselet om planoppstart 
 
Det avgitt ni høringsuttalelser til planoppstarten. Det er forsøkt å ta hensyn til innspill som er 
kommet, samt til overordnede målsettinger og retningslinjer, herunder ”naturvennlig 
tilrettelegging for friluftsliv”. Her gjengis utdrag av uttalelsene og hensyntaken. 
 

NVE 
Omsøkte område ligger ved Harrevann, som er en del av det varig verna Tanavassdraget. I henhold til 
forskrift om konsekvensutredning § 4 er verna vassdrag nevnt som et av kriteriene for å vurdere om et 
tiltak krever KU. I omsøkte tilfelle er det kun snakk om detaljregulering i forbindelse med mindre tiltak 
(fiskestier i vannkanten) og NVE vurderer derfor at tiltaket ikke vil få store virkninger for miljø og 
samfunn.  
 
Merknader/hensyntaken 
Tatt til orientering. 
 
 
Varanger Kraft  
Dersom det skal fremføres strøm til tiltaket må søker ta direkte kontakt med Varanger KraftNett AS. 
Kostnader for fremføring av strøm må i sin helhet dekkes av kunden (søker). 
 
Merknader/hensyntaken 
Betraktes ikke som aktuelt. Tatt til orientering. 
 
 
Finnmarkseiendommen (FeFo) 
Ha fokus på å finne praktiske løsninger hvor alle brukernes behov blir vurdert og hensyntatt.  
 
Merknader/hensyntaken 
Tas hensyn til i planprosessen. 
 
 
Sametinget 
Sametinget har tidligere gitt uttalelse til dispensasjonssøknad i samme område uten at de hadde 
merknader til tiltaket. Området er befart og det er ikke funnet automatisk fredede kulturminner i 
området. 
 
Merknader/hensyntaken 
Tas til orientering. 
 
 
Statens vegvesen, 22.11.2010 
En etablering av Harrevann friluftsområde vil kreve avkjørsel fra fylkesvei 890 til området. Vi er 
opptatt av at reguleringsplanen legger til rette for gode trafikale løsninger — her med tanke på 
avkjørsel til området. 
 
Merknader/hensyntaken 
Det går allerede en grusvei opp til Harrevann som har eksistert i lengre tid. Det er ikke aktuelt å 
etablere nye veier opp til Harrevann.  
 
 

  



Fylkesmannen i Finnmark 
Grad av utnytting av arealet må føres på planen eller fastsettes i reguleringsbestemmelsene.  
 
Merknader/hensyntaken 
Tatt hensyn til i byggeområdene. Bestemmelser om utnyttelsesgrad fastsetter hvor mye området skal 
bygges ut med tiltak som bygg, lekeareal og parkeringsplasser. 
 
 
Tilgjengelighet for alle 
Det er et nasjonalt mål "Å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte 
bebyggelse og uterom på likestilt måte", jf. rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle. Punkt 5.8 i 
rundskrivet gir noen innspill til hvordan tilgjengelighet sikres ved utforming av detaljer på plankartet 
og/eller som bestemmelser. 
 
Merknader/hensyntaken 
I planbestemmelsene tas det sikte på at friluftsområdet blir universelt utformet som fiskeområde. Det 
stilles ikke krav om universell utforming for turstiene (fiskestier) i planområdet verken for eksisterende 
eller nye stier, da kravene vil medføre betydelig større inngrep i området. I forhold til bruken av 
området betraktes det som viktigs med universell utforming av pakeringsområdet, bålpass og kai. 
 
 
Kantvegetasjon 
Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold. Kantvegetasjon langs 
elvestrenger står her i en særstilling. De fungerer som viktige landskapselement, som levested for svært 
mange planter og dyr, særlig fugl, og dessuten som fangområde for avrenning fra landbruksarealer. 
Kantsoner langs vassdrag motvirker også erosjon i elvebredden, er le mot kulturmark og vil være en 
naturlig flomdemper. Det er derfor viktig å bevare et belte med kratt og vegetasjon langs elvestrengen. 
Vi viser her også til vannressursloven § 11 som pålegger at slike belter skal opprettholdes.  
 
Kommunen kan i juridisk bindende arealplaner fastsette bredden på vegetasjonsbeltet. Fylkesmannen 
tilrår at det opprettholdes en urørt randsone/belte på minimum 20 meter langs vannet der 
kantvegetasjonen ikke alt er fjernet. 
 
Merknader/hensyntaken 
Forhold til kantvegetasjon berører i stor grad anlagt fiskesti og flere av byggverkene/tiltakene i 
planområdet. 

 
Foto: Opparbeidet fiskesti langs Harrevann. Foto: Frans Eriksen 19. juli 2012. 



 
I henhold til prinsippene for ”Naturvennlig tilrettelegging” (DN håndbok 27/2006) burde 
fiskestien/turstien i størst mulig grad vært trukket bort fra vannkanten og vært lagt med avstikkere til 
vannet for fiske. Imidlertid kan flytting av fiskestien lengre inn medføre større naturinngrep enn dagens 
inngrep pga. fuktig terreng på innsiden som kan kreve utfylling, det gjelder særlig området nord for 
parkeringsplassen. Vannressurslovens §11 er myntet på vassdrag og anses ikke like relevant for vann 
som Harrevann. Siden dette ikke er vassdrag så vurderer kommunen det slik at dagens opparbeidede 
fiskesti bør kunne stå slik de er opparbeidet. Til tross for fjerning av skog, befinner det seg vegetasjon 
langs vannkanten, i det området som er viktigst for fisken i vannet. 
 
 
Forhold vedrørende beiterett for sau i området 
Området rundt Harrevann er en del av naturgrunnlaget (sommerbeite) for sauenæringen. Avhengig av 
hvilke bygge- og anleggstiltak og arealendringer som blir tatt inn i planen, kan dette berøre den 
praktiske beitebruken i området. Gjennom arbeidet med reguleringsplanen bør kommunen ta sikte på å 
få til forutsigbare praktiske løsninger i og rundt planområdet som tar hensyn til de ulike interessene og 
som innbefatter at eksisterende og framtidig beitebruk kan utøves på en rasjonell måte. 
 
Merknader/hensyntaken 
Reguleringsplanen legger til rette for inn- og uttransportering av sau på beite på landbruks-/traktorvei 
gjennom planområdet fra parkeringsplass SPA1. Samling og inn-/uttransportering må skje på 
nordsiden eller nordøstsiden av planområdet i LNFR-området.  
 
 
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 
Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhetsperspektivet blir ivaretatt i plansaker, jfr 
plan- og bygningslovens § 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse.  
 
Merknader/hensyntaken 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet. Konklusjonen er at området er 
egnet til formålet.  
 
 
Sandlia og omegn bygdelag 
Bygdelaget vil delta i planleggingsarbeidet. Sandlia og omegn bygdelag ønsker å etablere ei framtidig 
bygdelagshytte innenfor planområdet. De ønsker at ikke området blir gjerdet inn slik at alminnelig 
ferdsel blir begrenset. Tilgjengelighet for allmennheten må ivaretas. 
 
Merknader/hensyntaken 
I planforslaget er det lagt til rette for etablering av bygdelagshytte i planområdet. I planbestemmelsene 
er det presisert at friluftsområdet ikke skal være inngjerdet. 
 
 
Tana sauealslag 
Landbruket/sauenæringen ønsker å være med i reguleringsplanarbeidet. Sauealslaget ønsker at 
landbruksnæringen skal komme i første rekke siden området er et LNFR område og så natur- og 
fritidsinteressene.  Tana sauealslag har hatt mange konflikter i området særlig ved nedsanking av sauer. 
Sankegjerdet har blitt revet ned og blitt anmeldt flere ganger. Bønder med sauer på beite i området er 
forsøkt jagd bort fra området med argumenter som at dem ikke vil ha gjerdet ved sin dørstokk. Laget 
godtar ikke å bli utelukket fra området. Tana sauealslag forlanger at lagerbygget, som er satt over veien 
som går nordover, blir fjernet. De vil ha fri tilgang nordover med tanke på et permanent samlegjerde 
for sauene. Sauealslaget ønsker at det sist oppsatte utedoen, som står nært en myr, blir fjernet med 
hensyn til miljøet. De ønsker ikke flere bygg innenfor planområdet, med unntak for ei bygdelagshytte. 
Tana sauealslag stiller seg skeptisk til omfanget av dagens bygningsmasse i forhold til de 2-3 dagene 
Lions Club Tana og Nesseby bruker under helsesportsuka om høsten. De ønsker ikke at området skal 
gjerdes inn da det hindrer ferdsel i området. 
 



 
Det går en scooterløype rett gjennom planområdet som blir mye brukt. Det er nært ut til fiskevann og 
en flott natur som alle må kunne ferdes fritt i. Området brukes av småbarnsfamilier. Hvis varmestua 
blir stående ønsker sauealslaget at den skal være åpen. Da også med tanke på småbarnsforeldre. Hvis 
det skulle komme gjerde rundt friluftsområdet er alle naturlige turstier borte og adkomsten til vannet 
blir borte. Tana sauealslag stiller seg også kritisk til det utførte ryddingen av skog langs vannkanten for 
å lage fiskesti. 
 

 
Figur: Lagerbygg delvis anlagt på vei/sti. Foto: Frans Eriksen 19.07.2012. 
 
Merknader/hensyntaken 
Planforslaget tar hensyn til ferdselsmuligheter nordover for sauenæringen ved at lagerbygg som ligger 
delvis på vei ikke for stå og må fjernes. Anlegging av hensiktsmessig vei rundt lagerbygget vil kreve 
større inngrep i form av massefjerning og vil medføre et relativt stort inngrep i landskapet. Dette er 
uheldig da det vil skje midt i kjerneområdet til friluftsområdet samt at et slikt inngrep er lite i samsvar 
med naturvennlig tilrettelegging. Tilrettelegging på ”naturvennlig måte” innebærer at det skal vurderes 
om tiltaket er nødvendig da det fører til inngrep. Anlegging av private lagerbygg i et offentlig 
friluftsområde betraktes ikke som forenelig med naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv eller til 
fordel for allmennhetens ferdsel i friluftsområdet. Det er godt farbar bilvei til Harrevann, slik at det er 
mulig å transportere utstyr på tilhengere for bruk under Helsesportsuka. Det betraktes derfor som 
unødvendig med et privat lagerbygg i friluftsområdet. Fjerning av lagerbygget oppfylle landbrukets 
behov for transportvei uten at det medfører ytterligere inngrep i området. Dersom det skulle være 
særskilte grunner for å føre opp lagerbygg i området, er det muligheter til å søke om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Låste bygg i et friluftsområde virker privatiserende og sender signaler om at noen ikke er velkomne til 
å bruke infrastrukturene i området. Låste bygg er derfor ikke en heldig løsning for et område som er 
tilrettelagt for allmennheten. I planbestemmelsene blir det stilt krav om at bygg i det offentlige 
friluftsområdet skal være tilgjengelig for alle. I byggeområdene BA1 og BA2 kan bygg låses. Det 
tillates ikke gjerde i friluftsområdet. Ved behov for gjerde, skal det eventuelt legges i LNFR-området, 
fortrinnsvis på nord/nordøstsiden av friluftsområdet. Etablert fiskesti kan bli stående da flytting kan 
medføre enda større terrenginngrep enn det utførte. 
 
 
Tana og Nesseby Lions club,  
Klubben ble stiftet i 1975 og har siden 1981 avviklet en årlig helsesportsuke (HSU) for 
funksjonshemmede fra hele landet. I 2010 feiret klubben 30 års jubileum for denne aktiviteten. 1000 



funksjonshemmede har deltatt på aktiviteter i naturskjønne omgivelser. Som følge av følte forpliktelser 
for den landsomfattende ”Helsesportsuka” (HSU) har de forsøkt å tilrettelegge området ved Harrevann 
med de nødvendige fasiliteter som skal tilfredsstille de funksjonshemmedes krav på aktiviteter med økt 
sikkerhet når det gjelder på vann, på land og hygiene. 
 
Formål 
Lions Club Tana og Nesseby har forsøkt å tilrettelegge friluftsområdet ikke bare for 
funksjonshemmede, men også for eldre, barnefamilier, barnehager, lag og foreninger, skoler, det 
offentlige generelt og enkeltpersoner og allmennheten. I følge klubben vil disse nyte godt av et tilbud i 
naturskjønne omgivelser. Det som mangler for å gi et helhetlig tilbud, ønsker de å tilrettelegge dersom 
forholdene til det blir legalisert gjennom reguleringsplan. 
 

Bebyggelse og anlegg: 
Bygningene til Lions Club Tana og Nesseby har de forsøkt å plassere slik at ved adkomst til 
parkeringsområdet vil ikke bygningene virke dominerende for besøkende. 
  
Klubben har følgende bygninger som er ferdigstilte: 

•  2 Utedo 
•  1 lagerbygning (delvis plassert på sti/vei). 
•  1 varmestue 
•  1 badestamp 
•  1 lite lager/spiserom 
•  Rullestoltrasé innenfor reguleringsområdet 
•  Påbegynte parkeringsplasser og området for telt 
•  Kai ved gapahuken 

 
Tiltak som er satt på vent i påvente av reguleringsplan for Harrevann friluftsområde: 

• Sanitæranlegg hvor grunnmuren er støpt. 
 

For å få ferdigstilt et tilfredsstillende anlegg ønsker Lions Club Tana og Nesseby å oppføre: 
 1 velferdsbygg på 100 m2 i tilknytning til sanitæranlegget. Dette for at de skal kunne spise inne i 

dårlig vær, avvikle kurs for lag og foreninger, ha idrettslige samlinger, skoleklasser og for at andre 
liknende kategorier kan komme sammen for å ha et utgangspunkt for å bruke naturen til lands og 
til vanns. 

 1 båtnaust til båten som klubben har anskaffet gjennom helse- og rehabiliteringsmidler på 125.000 
kr. Båten er tilrettelagt for rullestolbrukere, da den har nedsenkbar baug. For å ta skikkelig vare på 
båten, ønsker de et båtnaust til den plassert vis a vis gapahuken ved kaia. 

 I tilknytning til sanitæranlegget ønsker klubben å lage en rullestolrampe ned i vannet slik at 
rullestolbrukere som tar badstu kan trilles ned og få oppleve avkjølingen som friske og gangføre 
funksjonshemmede er forunt. Dette tror de er et fantastisk tilbud og opplevelse. 

 Lions planlegger å tilrettelegge et boccia-areal i nærheten av teltleiren. Dette arealet tenkes også 
brukt til rullestolkjøring, ballspill og andre aktiviteter. 

 Strandhugg under helsesportsuka krever tre tilgjengelige områder rundt vannet som de fordeler 33 
deltakerne på. Der ønsker de å lage bålplass og kanskje rydde litt buskas som kan brennes på bålet. 

 
Friluftsområde på land/vann: 
Lions Club Tana og Nesseby er opptatt av det er ryddig og rent i område for bålkos, matlaging, telting 
og andre aktiviteter. Da er det spesielt viktig at terrenget ikke blir utsatt for kanalisert 
dyrekonsentrasjon. Klubben tenker her spesielt på at området er blitt brukt som samlingssted for sauer 
som legger igjen sine bæsjperler der det måtte passe dem. I følge Lions Club Tana og Nesseby så har 
skoleklasser som har benyttet seg av området reagerte negativt på dette, da det var veldig ekkelt å 
måtte tråkke og tilberede mat og bålkos "omgitt av sauebæsj". Dersom situasjonen skulle fortsette så 
ønsker de å sette opp et gjerde rundt hele friluftsområdet med porter og ferist slik at naturlig ferdsel 
gjennom området ikke blir hindret.  
 
Veg/parkering: 
• Lions Club vil foreta enkle inngrep når det gjelder parkeringsplasser langs veien i planområdet. 



• De vil kontinuerlig vedlikeholde og utbedre veien fra Austre Bonakas og til Harrevann. 
 
Ansvar for drift: 
Tana og Nesseby Lions Club vil være ansvarlig for finansiering, drift og vedlikehold av egne tiltak i 
friluftsområdet. 
 

 
Kart over Harrevann friluftsområde: 
Lions forslag til plan for Harrevann friluftsområde (19.11.2007 revidert 12.05.2009). De mener at 
plankartet er tilfredsstillende for deres egen bruk av området for å gi et tilrettelagt tilbud til 
allmennheten. 

 
Figur 1: Lions Club Tana og Nesseby plan for Harrevann av 19.11.07 revidert 12.05.09.   

 
 

Merknader/hensyntaken 
Det er ikke ønskelig at et allment tilgjengelig friluftsområde blir gjerdet inn. Det virker både 
privatiserende og sender signaler om at enkelte er uvelkomne i et område. Reguleringsplanen vil ikke 
tillate inngjerding av området. Veivedlikehold fra Austre Bonakas og til Harrevann faller utenfor 
denne planen. 
 
Reguleringsplanen vil ikke tillate oppsetting av lagerbygg i planområdet for å ivareta allmennhetens 
friluftsinteresser. Det vil bli stilt krav om nye og eksisterende bygninger skal være åpne og universelt 
utformet som ligger det offentlige friområdet. 
 
Planen vil tillate universelt og naturvennlig utformet kai, minst 2 universelt utformede 
parkeringsplasser, informasjonsskilt, veier/stier for rullestolbrukere inkludert rampe til vanne samt 
sanitærbygg. Planen vil ikke tillate opparbeidelse av Boccia-bane, da denne typen idrettsanlegg ikke 
hører naturlig i et friluftsområde. Planen vil tillate et eget velferdsbygg på 100 m2 for å dekke behov 
for forsamling innendørs. Planen tar ikke sikte på å regulere bålplasser for strandhugg utenfor 
planområdet. Det må ordnes med grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo). 

 


