
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Møterom1, Tana Rådhus
Dato: 22.05.2014
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

15. mai 2014 

Liv Hammer (sign.)
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 23/2014 Godkjenning av innkalling
PS 24/2014 Godkjenning av saksliste

PS 25/2014 Godkjenning av protokoll fra 24.04.2014
PS 26/2014 Detaljregulering for nytt boligområde og gravplass ved 

Tana bru (Čorroguolba)
2014/314

PS 27/2014 Referatsaker/Orienteringer - RFH 220514 2014/179
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PS 23/2014 Godkjenning av innkalling

PS 24/2014 Godkjenning av saksliste

PS 25/2014 Godkjenning av protokoll fra 24.04.2014



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2014/314-9

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Rådet for funksjonshemmede 26/2014 22.05.2014

Detaljregulering for nytt boligområde og gravplass ved Tana bru 
(Čorroguolba)

Vedlegg
1 Detaljregulering for nytt boligområde og gravplass nord for flerbrukssenteret ved Tana bru 

(Sieiddáguolbanat): Varsel om planoppstart

Rådmannens forslag til vedtak
Rådet for funksjonshemmede har følgende innspill til den videre reguleringsprosessen for nytt 
boligområde og gravplass ved Tana bru:
(Rådet velger selv hvilke innspill det vil gi)

Saksopplysninger
Det vises til det vedlagte varselet om oppstart av reguleringsarbeid for nytt boligområde og 
gravplass nord for flerbrukssenteret ved Tana bru (Čorroguolba). 

I forrige møte, den 24.04.2014, ble det formidlet at det var ønskelig å være med i alle 
planprosesser i kommunen. På bakgrunn av dette sendes varselet om oppstart til rådet for at det 
kan avgi en uttalelse.

Det vises for øvrig til presentasjonen av planene for ny E6 og Tana bru, boligområdet i Bjørkelia 
Nordre, industriområdet nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru og kommunedelplanen 
for sentrumsområdet, som ble gitt av planlegger Lars Smeland i møtet den 24.04.

Tana kommune har mange planoppgaver, og følgende planer er også under utarbeiding:
 Kommuneplanens arealdel (planprogram er vedtatt) 
 Detaljregulering for Tana bru sentrum (varsel om planoppstart er sendt) 
 Detaljregulering for Harrevann friluftsområde (forslag har vært til offentlig ettersyn)
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Administrasjonen antar at spesielt Detaljregulering for Tana bru sentrum er av interesse for 
rådet. Denne planen kan tas opp på neste møte i rådet, dersom det er ønskelig.
Mer informasjon om alle planene finnes på koplingene nedenfor. Det er også tatt inn en kort 
oversikt over omtalen av universell utforming i de enkelte planene. Dersom rådet for 
funksjonshemmede har merknader/ innspill til noen av planene/ planprosessene, er det mulig å
komme med dem i møtet. 

Oversikt over aktuelle planer og planprosesser i Tana kommune pr mai 2014

Kommunedelplanen for sentrumsområdet (sluttbehandles i KST 12.06):
http://www.tana.kommune.no/kommunedelplanen-for-sentrumsomraadet-luftjok-tana-bru-
skiippagurra-en-uke-igjen-av-hoeringsfristen.5447461-51331.html
Ingen spesifikke bestemmelser eller beskrivelse om universell utforming i denne planen som er 
en overordnet plan. Har rådet noen ønsker om planbestemmelser?

Detaljregulering for E6 Tana bru (vedtatt av KST 23.02.2013)
http://www.tana.kommune.no/detaljregulering-for-e6-tana-bru-er-vedtatt.5172993-244619.html

Planbeskrivelsen: 6.10 Universell utforming
”Utforming av blant annet fortau og gang- og sykkelveger skal følge prinsippene i håndbok 278 
Universell utforming av veger og gater.”

Planbestemmelser:”2.2 Universell utforming (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 4)
Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt skal utformes etter prinsippene for universell 
utforming. Det samme gjelder eventuelle stier, parkeringsplasser, toaletter og bålplasser i 
friområdene.”

”3.1. a) Tilgjengelighet i sentrum
Arealer foran forretningsinnganger og andre publikumsinnganger, samt viktige gangforbindelser 
til disse, skal tilrettelegges for gående og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal.  Langs alle 
forretningsfasader skal det være gangareal. Utearealene skal utformes etter prinsippene om 
universell utforming.”

Detaljregulering for nytt industriområde nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru
(sluttbehandles i KST 12.06):
http://www.tana.kommune.no/detaljregulering-for-nytt-industriomraade-nord-for-tana-bru-er-
sendt-paa-hoering.5447459-51331.html

Ingen bestemmelser eller beskrivelse om universell utforming i denne planen. 

Detaljregulering for nytt boligområde i Bjørkelia Nordre (sluttbehandles i KST 12.06):
http://www.tana.kommune.no/detaljregulering-for-nytt-boligfelt-i-bjoerkelia-offentlig-
ettersyn.5447787-51331.html

Planbeskrivelsen: 5.16 Universell utforming 
Bygg og uteområder skal utformes slik at de blir tilgjengelig for så stor del av befolkningen som 
mulig. Utbygger har vurdert mulighetene for å stille strengere krav til universell utforming enn det 
som er kravene i TEK10. Ut fra en vurdering av terreng og stigningsforhold velges det å legge 
TEK10 til grunn. Området består i all hovedsak av skrått terreng, så universell utforming på alle 
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boliger lar seg ikke gjøre, men lekeplass skal utformes slik at det er trinnfri adkomst til deler av 
disse.

Planbestemmelser: 3.3 Universell utforming
 Bygg og uteområder utformes slik at de blir tilgjengelig for en så stor del av 

befolkningen som mulig, jf krav i TEK 10.

Retningslinjer: Krav i TEK forutsettes lagt til grunn for utforming av bygg og 
uteområder. Jf for øvrig krav til trinnfri adkomst til deler av lekeplassen

 Det skal sikres trinnfri adkomst til deler av lekeplassen.

Kommuneplanens arealdel (planprogram er vedtatt) 
http://www.tana.kommune.no/planprogrammet-for-revidering-av-kommuneplanens-arealdel-
fastsatt.5247644-51331.html

http://www.tana.kommune.no/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-rullering-av-kommuneplanens-
arealdel.5123738-51331.html

Detaljregulering for Tana bru sentrum (varsel om planoppstart er sendt) 
http://www.tana.kommune.no/varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-for-tana-bru-
sentrum.5321233-51331.html

Gjeldende reguleringsplan for Tana bru sentrum har følgende bestemmelser:
”Fellesbestemmelse 1.3. Tilgjengelighet i sentrum
Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder barn og  
funksjonshemmede. Alle uteoppholdsarealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår 
av hele befolkningen. Ved alle tiltak i sentrumsområdet skal hensynet til bevegelseshemmede og 
deres behov innarbeides. Ved ombygging av eksisterende bygg og oppføring av nye bygninger, 
skal anlegget og alle dets fasiliteter bli tilgjengelig for alle, uavhengig av grad av 
funksjonsdyktighet.”

”Bestemmelse om byggeområder 2.1. Tilgjengelighet i sentrum
Arealer foran forretningsinnganger og andre publikumsinnganger, samt viktige gangforbindelser 
til disse, skal tilrettelegges for gående og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal.  Langs alle 
forretningsfasader skal det være gangareal. Utearealene forbeholdt fotgjengere skal utformes 
slik at de fungerer tilfredsstillende for alle typer fotgjengere.”

Detaljregulering for Harrevann friluftsområde (sluttbehandles i KST 12.06):
http://www.tana.kommune.no/forslag-til-reguleringsplan-for-harrevann-friluftsomraade-er-ute-
til-hoering-og-offentlig-ettersyn.5247653-51331.html

Planbestemmelser 
”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. Skilting og annen visuell informasjon må fremstå på en klar og tydelig 
måte. Tiltak med krav om universell utforming skal følge NS 11005:2011.”

”5.2.1 Utforming, funksjonskrav og kvalitetskrav
Flytebrygge/kai/badebrygge
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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 bevegelseshemmede
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 rullestolbrukere 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.”

”Planbeskrivelsen 7.2 Allmennhetens tilgjengelighet og friluftsliv
Harrevann friluftsområdet blir sikret tilgjengelig og parkering gjennom krav om universell
utforming til tiltak i planområdet. Videre sikres allmennheten tilgang til området ved at
kjørevei, parkeringsplasser og friområdet skal være offentlig. Krav om ”tilgjengelighet for
alle” for kjerneområdet gjør at flere brukergrupper kan bruke området, herunder mennesker
med nedsatt funksjonsevne og småbarnsfamilier.”
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Nord-Hålogaland bispedømme
Postboks 790
9258  TROMSØ

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2014/314 Lars Smeland, tlf.: 46400268 04.04.2014

Detaljregulering for nytt boligområde og gravplass nord for flerbrukssenteret 
ved Tana bru (Sieiddáguolbanat): Varsel om planoppstart

Tana formannskap vedtok i sitt møte den 18.02.2014 å varsle oppstart av Detaljregulering for 
nytt boligområde og gravplass nord for flerbrukssenteret ved Tana bru (Sieiddáguolbanat). 
Formålet med reguleringen er å sikre nye boligområder med tilhørende atkomstveier og 
friområder, samt framtidig gravplass, ved kommunesenteret Tana bru.

I gjeldende Kommunedelplan for Tana bru (1993) er det aktuelle arealet lagt ut til bolig- og 
industriformål, samt nødvendig atkomstvei. Planområdet inngår i forslag til Kommunedelplan for 
sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra, der området er lagt ut til boligformål, 
gravplass og grønnstruktur, med krav om regulering før utbygging. Arbeidet med 
detaljreguleringen vil gå parallelt med det offentlige ettersynet og sluttbehandlingen av 
kommunedelplanen. Reguleringsområdet er avgrenset i de vedlagte kartskissene.

Tana kommune har vurdert planarbeidet i forhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 og 
forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 og 4, og kommet til at planarbeidet ikke utløser krav 
om konsekvensutredning. Nødvendige konsekvensutredninger er foretatt på overordnet nivå i 
kommunedelplanen for sentrumsområdet. Tiltak som følger av reguleringen vil ikke få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. Plandokumentene til Kommunedelplanen for sentrumsområdet 
kan ses på følgende kopling: http://www.tana.kommune.no/kommunedelplanen-for-
sentrumsomraadet-luftjok-tana-bru-skiippagurra-er-sendt-paa-hoering.5447461-51331.html

Merknader til planarbeidet må framsettes skriftlig til Tana kommune, v/ Utviklingsavdelingen, 
9845 TANA, eller pr. epost til postmottak@tana.kommune.no, innen 7.mai 2014.

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder

Lars Smeland
Planlegger

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Side 2 av 2

Adresseliste:
Nord-Hålogaland bispedømme, Postboks 790, 9258 TROMSØ
Polmak og Tana kirkelig fellesråd, Ringveien 5, 9845 TANA

Tidligere sendt til:
Finnmark fylkeskommune, v/ plan- og kulturvernavdelinga, 9815 VADSØ
Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 VADSØ
Fylkesmannen i Finnmark, v/ miljøvernavdelingen, 9815 VADSØ
Mattilsynet Distriktskontoret for Øst-Finnmark, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Reinbeitedistrikt 7, Ringveien 43, 9845 TANA
Reinbeitedistrikt 9, v/ Johan Aleksander Anti, 9826 SIRMA
Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
Statens vegvesen Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Varanger Kraft, Nyborgveien 70, 9815 VADSØ
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VEDLEGG: KARTSKISSER

Skisse 1: Oversiktskart som viser lokaliseringen av reguleringsområdet.

Skisse 2: Reguleringsområdet vist på ortofoto.

Side 11



Side 4 av 4

Skisse 3: Reguleringsområdet vist på forslag til plankart for Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana 
bru - Skiippagurra.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2014/179-17

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Rådet for funksjonshemmede 27/2014 22.05.2014

Referatsaker/Orienteringer - RFH 220514

Rådmannens forslag til vedtak
Orienteringen tas til orientering. 

Saksopplysninger

Kommunalsjef Anu Saari vil i møte gi en orientering om status i samhandlingsreformen. 

Vurdering
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