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1 INNLEDNING 
 

Kystverket har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med å utarbeide en 
detaljregulering for farleden til Leirpollen i Tana kommune. Formålet med planen er å legge til rette 
for utdyping av deler av farleden med tilhørende navigasjonsinstallasjoner og et deponi for rene 
masser ved Stangnesodden i Tanafjorden.  Planen berører i hovedsak områder i sjø. 

Kystverket har i samarbeid med Tana kommune kommet frem til at planarbeidet omfattes av 
forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven.  

På bakgrunn av det som står ovenfor legges forslag til planprogram ut på høring samtidig med varsel 
om oppstart av planarbeid. Forslaget er på høring fra 13. mars til 2. mai 2017. 

Dokumentene er tilgjengelige på Kystverket sine nettsider www.kystverket.no/Om-
Kystverket/Utgreiingar-og-hoyringar/hoyring/ og på kommunen sin nettside 
www.tana.kommune.no. Den 30. mars kl. 18:00 er det informasjonsmøte om prosjektet. Møtet er på 
samfunnshuset i Austertana. 

Eventuelle innspill til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og forslag til planprogram 
sendes innen 2. mai 2017 til: 

Kystverket  
Postboks 1502 
6025 Ålesund 
 
Innspill kan også sendes på e-post til postmottak@kystverket.no. 

Spørsmål kan rettes til Kystverket ved prosjektleder Arnt Edmund Ofstad på telefon 78 47 74 16 eller 
977 59 313, eller Kystverket telefon 07 847. 

  

http://www.kystverket.no/Om-Kystverket/Utgreiingar-og-hoyringar/hoyring/
http://www.kystverket.no/Om-Kystverket/Utgreiingar-og-hoyringar/hoyring/
http://www.tana.kommune.no/
mailto:postmottak@kystverket.no
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2 BAKGRUNN FOR TILTAKET 
 

 Bakgrunn 
Kystverket startet i 2012 opp arbeidet med et forprosjekt for nødvendig utbedring av farleden til 
Leirpollen i Tana kommune. Massene fra utbedringen er planlagt lagt i deponi utenfor 
Stangnesodden i Tanafjorden. 

Farleden inn til Leirpollen er lite trafikkert, men den er viktig for Elkem AS Tana. Elkem er den største 
næringsaktøren i området. De har verdens nest største kvartsittbrudd i Austertana, med 2 til 4 
ukentlige utskipninger fra kaianlegget i Leirpollen, avhengig av sesong. Elkems anløp utgjør 90 
prosent av all trafikk gjennom farleden.  

Navigeringen i farleden er utfordrende. Farleden er ikke i tråd med dagens farledsnormal og 
oppgraderte sikkerhetskrav til utforming og merking av farleder. 

 

 Mål for prosjektet 
 

2.2.1 Kystverket sine overordna mål 

Hovedmål 1: Bidra til effektiv sjøtransport 

Delmål: 

• Sikre havne- og sjøtransportinteressene i offentlige planprosesser   
• Utøve myndighet gjennom regelverksutvikling, saksbehandling og veiledning på en måte som 

ivaretar sikker og effektiv sjøtransport  
• Bygge ut og vedlikeholde fiskerihavner og farleder i samsvar med vedtatte planer og 

budsjetter  
• Benytte samfunnsøkonomiske analyser i vurderinger av investeringer  
• Ta vare på, utvikle og formidle kystkulturen 

 
 

 Hovedmål 2: Sikre trygg ferdsel i norske farvann og havområder 

Delmål: 

• Det skal ikke forekomme kollisjoner eller grunnstøtinger på grunn av svikt i Kystverkets 
sjøsikkerhetstjenester 

• Vedlikeholdsetterslepet for fysiske og elektroniske navigasjonshjelpemidler skal reduseres 
• Operativ tilgjengelighet for innretningene og tjenestene skal være i samsvar med 

internasjonale retningslinjer 
• Lostjenesten og sjøtrafikksentralene skal tilby brukervennlige og kostnadseffektive tjenester 
• Sjøtrafikksentralene skal ha oversikt over risikofartøy og iverksette tiltak ved avvik eller 

hendelser i norske havområder 
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Hovedmål 3: Hindre/begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på 
norsk territorium 

Delmål: 

• Sikre at statlig beredskap og tiltak mot akutt forurensning er tilpasset akseptert risiko for 
miljøskade  

• Sikre best mulig kunnskapsgrunnlag for beslutninger om dimensjonering av statlig beredskap 
mot akutt forurensning basert på beredskapsanalysen fra 2011  

• Sikre effektiv samordning av private, kommunale og statlige beredskapsressurser 
• Sikre best mulig bruk av hele Kystverkets organisasjon ved håndtering av ulykker 

 

 

2.2.2 Målet med tiltaket 
Målet med tiltaket er todelt: 

• Bedre sikkerheten i farleden inn til Leirpollen 
Farleden har i dag utfordrende strøm- og dybdeforhold, og utbedringen vil bidra til å redusere risiko 
for grunnstøtinger. Med økt bredde og større dybde i leden reduseres sannsynligheten for 
grunnstøtinger, med tilhørende redusert fare for tap og skade på materiell, menneskeliv og miljø. Å 
sikre trygg ferdsel i norske farvann og hindre miljøskader som følge av akutt forurensing er blant 
Kystverkets overordnede mål (hovedmål 2 og 3). Kystverkets sjøtrafikksentraler skal ha oversikt over 
risikofartøy og iverksette tiltak ved avvik eller hendelser. Med dagens tilstand på farleden er det 
risiko forbundet med anløpene av fraktskipene til Elkem. 

• Øke fremkommeligheten for skip 
Fremkommeligheten økes ved å redusere ventetid og bedre regulariteten for seilasen. Samtidig kan 
dagens fartøy utnytte lastekapasiteten bedre. Å øke fremkommeligheten for skip vil sikre lønnsom 
virksomhet ved Elkem Tana på lang sikt. Dermed bidrar tiltaket også til å opprettholde både 
sysselsetting og bosetting i kommunen. Dette samsvarer med Kystverkets hovedmål 1 som sier at 
Kystverket skal bidra til effektiv sjøtransport. 

 

 Forskrift om konsekvensutredning 
 

2.3.1 Vurdering av utredningsplikt 
I henhold til § 3 første ledd bokstav c) i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven, skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II vurderes etter vedlegg III i forskriften. Av 
de opplistede punktene i vedlegg II er punkt 10 om Infrastrukturprosjekter bokstav e) relevant. Her 
står det følgende: 

Bygging av veier, havner og havneanlegg, herunder fiskerihavner og offshorerelaterte havner, 
samt utvidelse eller vesentlig endret bruk av eksisterende havner eller farleder. 

Også punkt 11 om Andre prosjekter bokstav k) er relevant. Her står det følgende: 

Større deponier for masse på land og i sjø.   

I denne saken er følgende punkter i vedlegg III i forskriften relevante: 
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• Områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven 
kapittel V, jamfør vedlegg III bokstav a) 

• Laksebestander i områder som er omfattet av ordningen med nasjonale laksevassdrag og 
nasjonale laksefjorder, jamfør vedlegg III bokstav c). 
 

I samarbeid med Tana kommune har Kystverket kommet frem til at planlagt utbedring av farleden og 
deponering av massene kan komme i konflikt med Tanamunningen naturreservat, Tanaelva som 
nasjonalt laksevassdrag og Tanafjorden som nasjonal laksefjord. Tiltaket utløser dermed krav om 
konsekvensutredning. Kommunen er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen. 

 

2.3.2 Krav til planprogram 
Krav til planprogram gjelder ikke for planer for tiltak i vedlegg II (§ 3 bokstav c), jamfør § 5 i forskrift 
om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. I henhold til § 9 i forskriften skal 
ansvarlig myndighet, på bakgrunn av høring av plan, ta stilling til om det er behov for 
tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon om bestemte forhold. 

På bakgrunn av at det er stor interesse for utbedringen av farleden, samt ønsket om å sikre forsvarlig 
planavklaring og offentlig medvirkning i planarbeidet, mener kommunen at det er nødvendig å 
utarbeide et planprogram. Planprogram er derfor utarbeidet og sendes på høring i henhold til §§ 5 og 
6 i forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven, selv om det ikke er krav 
om det. 
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3 RAMMER OG FØRINGER 
 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. 
juni 2015. For prosjektet er blant annet følgende forventninger fra regjeringen særlig aktuelle: 

• at fylkesmannen, andre statlige myndigheter, fylkeskommunen og Sametinget kommer med 
tydelige signaler om hva som er nasjonale og viktige regionale interesser i den enkelte sak og 
veilede i hvordan interessene kan ivaretas  

• at mulighetene for parallell plan- og byggesaksbehandling tas  bruk 
• at det legges vekt på reduksjon i klimagassutslippene, energiomlegging og 

energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, 
infrastruktur og tjenester 

• at naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv sikres, og at samiske 
interesser sikres deltakelse i planleggingen der disse berøres. 
 

 Nasjonal transportplan og Kystverkets handlingsprogram 
Tiltaket er beskrevet i Nasjonal transportplan 2014-2023 (s. 322). Her står det følgende: 

Leirpollen, Tana i Finnmark 

Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdypning av farleden inn til Leirpollen ned til -9 meter 
ved å fjerne sandbanker og enkeltgrunner, kombinert med nymerking. Breddeutvidelsen 
medfører også at kursendringer i strøm reduseres. Hensikten med tiltaket er å bedre 
innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen. Det er store utfordringer knyttet 
til blant annet is, elvedelta, nasjonal laksefjord, verneområde og grenseelv, noe som gjør 
fremdriften av tiltaket noe usikkert. 

Tiltaket er i Nasjonal transportplan satt opp i siste 6-årsperiode. I Kystverkets handlingsprogram for 
2014-2023 er tiltaket satt opp for gjennomføring i perioden 2018-2021. 

 

 Føringer gitt Kystverket underveis i planperioden 2014-2017 
Da EU endret sitt regelverk for regionalstøtte måtte også ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift endres. Endringen trådte i kraft 1. juli 2014.  

Regjeringen la den 6. juni 2014 fram Prop. 118 S (2013–2014) om endringer i statsbudsjettet 2014 
(endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak). Proposisjonen ble 
vedtatt i Stortinget den 20. juni 2014.  Her står det blant annet følgende: 

Infrastrukturtiltak i Nord-Norge: Regjeringen foreslår kompensasjon i form av 
infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 mrd. kroner i 
perioden 2014–2018. I 2014 foreslår regjeringen økte bevilgninger på samlet 124 mill. kroner 
i slik støtte. 

På pressekonferanse i Tromsø den 1. juli samme år kunngjorde regjeringen fordeling av midler til 
tiltak som kompensasjon for arbeidsgiveravgift. Det var to tiltak som var besluttet gjennomført i 
Finnmark. Det ene tiltaket var Polarbase i Hammerfest. Dette tiltaket er gjennomført og ble avsluttet 
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i 2015. Innseilingen til Leirpollen var det andre tiltaket. Tiltaket ble endelig vedtatt i budsjettvedtak 
23. september 2014. I regjeringen sin pressemelding sto følgende: 

Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden inn til Leirpollen ned til -9 meter, basert 
på fartøy med dypgående på 6,8 til 7,4 meter og maksimal båtlengde 127 meter.  

I Statsbudsjettet for 2017 er tiltaket fullfinansiert. 

 

 Planstatus for området 
 

Kommuneplanens arealdel 
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel for Tana kommune. Planen ble vedtatt 25. 
april 2002. Planområdet er i kommuneplanens arealdel angitt som område båndlagt etter 
naturvernloven og som natur-, friluftsliv-, ferdsel- og fiskeområde (NFFF). Farleden inn til Leirpollen 
er angitt i plankartet med en juridisk linje.  

 

 
 

 Plan- og bygningsloven  
Utbedring av farleden, inkludert etablering av nye merker, er unntatt fra byggesaksbehandling. Dette 
står i byggesaksforskriften § 4-3 andre ledd bokstav c). 

Deponiet er ikke omfattet av unntaket fra byggesaksbehandling og er dermed søknadspliktig etter 
plan- og bygningsloven kapittel 20. 

 

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for området. Kilde: Tana kommune  

Tanamunningen 
naturreservat 

NFFF 

Område for 
deponering av masser 

Område for 
utbedring av deler 
av farleden 

NFFF 

Farleden  

Tanamunningen 
naturreservat 
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 Tanamunningen naturreservat og Ramsarområde 
Tanamunningen naturreservat ble opprettet i 1991. Reservatet fikk status som Ramsarområde i 
2002.  

Farleden til Leirpollen går gjennom naturreservatet. Verneforskriften har i punkt V nr. 8 en åpning for 
at «nødvendig mudring av skipsleia inn til Giemasnjarg kan gjennomføres». Om tiltaket faller inn 
under denne bestemmelsen er det forvaltningsmyndigheten som skal vurdere. Fylkesmannen i 
Finnmark er forvaltningsmyndighet. Dersom utbedringen av farleden ikke faller inn under 
bestemmelsen må tillatelse til tiltaket vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
naturmangfoldloven § 48. 
 
Fylkesmannen bad Kystverket i brev datert 19. februar 2015 om informasjon om planlagt tiltak i 
Tanamunningen naturreservat. Kystverket har i brev datert 22. februar 2017 sendt etterspurt 
informasjon til Fylkesmannen. I brevet ber Kystverket om at det vurderes om planene om utbedring 
av farleden faller inn under bestemmelsen punkt V nr. 8 i verneforskriften eller om tiltaket må ha 
tillatelse etter naturmangfoldloven § 48. 
Fylkesmannen har i brev datert 29. mai 2017 vurdert at utdypning av enkelte områder i farleden, 
som beskrevet i Kystverket sitt brev datert 22. februar 2017, er nødvendig mudring. Videre har 
Fylkesmannen kommet frem til at etablering av nye merker i farleden ikke faller inn under unntaket 
om nødvendig mudring i verneforskriften. Etablering av nye merker i sjø krever dermed tillatelse 
etter naturmangfoldloven § 48. 
 
Miljødirektoratet utarbeidet i 2013 en veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre 
Ramsarområder og andre verna våtmarksområder (M47-2013). For Ramsarkonvensjonen er det 
vesentlig om den økologiske tilstanden har blitt endret, er i endring eller sannsynligvis vil bli endret 
som følge av et inngrep i et Ramsarområde (jamfør artikkel 3.2 i konvensjonsteksten). 
 
Videre har Miljødirektoratet utarbeidet et rundskriv om forvaltning av verneforskrifter (M106-2014). 
Dette rundskrivet er aktuelt i forbindelse med Fylkesmannen sin behandling av søknad om etablering 
av nye sjømerker etter  etter naturmangfoldloven § 48. 
 
  

 Havne- og farvannsloven 
Tiltak som skal settes i verk i hovedled eller biled krever tillatelse fra Samferdselsdepartementet, 
jamfør havne- og farvannsloven § 27 andre ledd. Departementet har delegert myndigheten til 
Kystverket i forskrift om delegering til Kystverket etter havne- og farvannsloven. Eksempler på tiltak 
som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven er mudring og etablering av deponi.  

I Kystverket sitt digitale kart «Kystinfo», som er en del av forskrift om farleder, er det fastsatt hvilke 
farleder som er hovedleder og bileder. Farleden inn til Leirpollen er en hovedled. Kart som viser 
farleden og ledens arealmessige utstrekning er vist i kapittel 5.3.  

Tillatelse til tiltak kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven, uten at 
kommunen som plan- og bygningsmyndighet har gitt dispensasjon fra planen, jamfør § 32 andre 
ledd. Tiltakshaver kan bli pålagt å gjennomføre undersøkelser som er nødvendige for å få klarlagt 
konsekvensene av tiltaket, jamfør havne- og farvannsloven § 33 første ledd. 
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 Forurensningsloven 
Mudring og dumping av masser i sjø og vassdrag krever tillatelse etter forurensningsforskriften 
kapittel 22. Fylkesmannen er myndighet. Søknad om tillatelse til mudring og dumping skal inneholde 
de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes, 
herunder opplysninger om materialet som skal dumpes og om bunnforholdene på mudre- og 
dumpestedet. 

Ved avgjørelse av søknaden skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene med tiltaket, 
sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil føre til.  

Fylkesmannen behandler ikke søknaden etter forurensningsforskriften før tiltakene er i tråd med 
gjeldende plan, eventuelt at kommunen som planmyndighet har gitt dispensasjon etter kapittel 19 i 
plan- og bygningsloven. 

 

 Andre føringer 
Tanaelva og Tanafjorden som nasjonalt laksevassdrag og laksefjord 
Tanaelva er et nasjonalt laksevassdrag og Tanafjorden er nasjonal laksefjord, jamfør St.prp. nr. 32 
(2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.  
 
I de nasjonale laksevassdragene er det ikke tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade 
villaksen. I laksefjordene skal det blant annet ikke etableres nye matfiskanlegg for laksefisk, og 
eksisterende virksomhet vil bli underlagt særskilte krav til rømmingssikring og sykdomskontroll. 
Større inngrep i munningsområdene og virksomhet med risiko for alvorlig forurensning er heller ikke 
tillatt.  
 
Verna vassdrag 
Tanaelva er varig verna i Verneplan II for vassdrag (1980). Juleelva kommer ut innerst i Store 
Leirpollen i Austertana. Juleelva er vernet i verneplan III for vassdrag. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for vernavassdrag (T-1082) omfatter vassdragsbeltet. Det vil si hovedelver, 
side elver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av 
disse.  
 
Regional plan for norsk-finsk vannregion 2016-2021  
Regional plan for norsk-finsk vannregion ble vedtatt i fylkestinget 9. desember 2015 og godkjent av 
Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. Hensikten med planen er å gi en oversiktlig framstilling av 
hvordan man ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig 
perspektiv. 

Det viktigste elementet i planen er miljømålene som man i fellesskap har kommet fram til, og som 
alle involverte myndigheter er forpliktet til å følge opp ved å legge dem til grunn for sin planlegging 
og virksomhet, jamfør vannforskriften § 29 og plan- og bygningsloven § 8-2. Miljømålet for en 
vannforekomst er som hovedprinsipp minst god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. 

Kommunen skal vurdere ny aktivitet og nye inngrep etter § 12 i vannforskriften. Paragraf 12 skal 
brukes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan 
medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes. Klima- miljødepartementet kom i brev 
datert 23. februar 2015 med veiledning til bruk av vannforskriften § 12.  
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Tanaloven 
Lovens formål er å sikre de særskilte rettigheter lokalbefolkningen har til fiske i Tanavassdraget på 
grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal sedvane. 

Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater ILO nr. 169 
Sikre vern av rettigheter for landets urbefolkning på lik linje med de øvrige innbyggere, samtidig som 
deres egen sosiale og kulturelle identitet, skikker og tradisjoner skal respekteres fullt ut og gis 
muligheter til å utvikle seg videre. I samband med norsk ratifisering av konvensjon nr. 169 er det 
fastsatt at i Norge skal konvensjonen gjelde for den samiske befolkning. Konvensjonen ble ratifisert 
av Norge 19.juni 1990. Den trådte i kraft 5. september 1991. 

Espoo-konvensjonen 
Konvensjon om konsekvensutredninger av tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger (FN 
Espoo-konvensjonen/EIA-konvensjonen) ble ratifisert av Norge i 1993, og trådte i kraft i 1997. 
Konvensjonen forplikter partene til å varsle nabostat om planleggingen av nærmere angitte tiltak 
som kan få grenseoverskridende miljøvirkninger. Konvensjonen innebærer også en forpliktelse til å 
inkludere myndigheter og befolkning i berørt stat i konsekvens-utredningsprosessen.  
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4 PROSESS OG MEDVIRKNING 
 

 Samordning av behandlingen av tiltakene etter ulikt lovverk 
Som gjennomgangen av de ulike lovverkene i kapittel 3 viser er det en rekke vedtak etter ulikt 
lovverk som må fattes før utbedringen av farleden og deponeringen av massene kan gjennomføres. 

Det er ønskelig å samordne behandlingen av tiltakene så langt det er mulig. I praksis betyr det at 
forslag til detaljregulering, søknad etter havne- og farvannsloven og søknad om mudring og 
deponering etter forurensningsloven sendes ut på høring samtidig. 

Det kan også være aktuelt at søknad om byggetillatelse for deponi behandles samtidig med 
behandlingen etter det øvrige regelverket.  

 

 Medvirkning 
Som nevnt kapittel 2.1 har Kystverket jobbet med prosjektet siden 2012. I den forbindelse er det 
gjennomført en rekke møter med blant annet kommunen og Fylkesmannen.  

Det har også vært arrangert flere åpne møter hvor Kystverket har informert om de planlagte 
tiltakene. Den 15. januar 2015 var det et åpen møte i Tana, der planene og prosessen ble presentert. 
I møte i Tana vannområdeutvalg 3.november 2015 deltok Kystverket og orienterte om status og 
videre arbeid.  

I tillegg har Kystverket gjennomført møter med enkeltpersoner og ulike grupperinger underveis i 
prosessen både i forbindelse med generell informasjon om prosjektet, men også i forbindelse med 
utarbeiding av ulike utredninger med videre. 

Den 16. februar og 7. mars 2017 ble det gjennomført oppstartsmøte med Tana kommune. Det er 
inngått avtale med kommunen om at Kystverket organiserer planprosessen og utarbeider forslag til 
detaljregulering, jamfør § 3-7 i plan- og bygningsloven. 

I forbindelse med varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram skal det arrangeres et 
åpent møte. Det planlegges også et åpent møte i forbindelse med høring av forslag til 
detaljregulering. 

 

 Videre prosess 
Det legges opp til følgende fremdriftsplan for utarbeiding av detaljregulering: 

• Kystverket varsler oppstart av planarbeid og legger planprogram ut til offentlig ettersyn i uke 
10/11 2017. 

• Tana kommune tar sikte på å fastsette planprogram 8.juni 2017.. 
• Kystverket planlegger å sende planforslag på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i 

løpet av juni 2017 
• Tana kommune anslår at planen kan sluttbehandles i kommunestyret 05.10.2017.  
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5 BESKRIVELSE AV OMRÅDET 
 

 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 
Leirpollen er en fjordarm øst i Tanafjorden i Tana kommune i Finnmark. Innseilingen til Leirpollen fra 
Tanafjorden starter ved Stangnes og går sørøstover gjennom Lavvonjargsundet langs land forbi 
Lavvon og deretter sørover mot Austertana. En permanent sandtunge stikker ut fra området rundt 
Leirpollnes. Tungen ender i Høyholmen. Mellom Høyholmen og Lavvonjárg på den andre siden av 
sundet er det rundt 350 meter. 

Planområdet omfatter farleden og område for deponi.  

 

   

 

 

 Tanavassdraget 
Tanaelva er en del av Tanavassdraget. Tanavassdraget har Norges 5. største nedbørsfelt (16389 km2) 
og er Norges nest største regnet etter elvelengde (348 km). Vassdraget har sine kilder på 
Finnmarksvidda, blant disse er elvene Iesjohka, Anarjohka og Karasjohka. Tanavassdraget er 
grenseelv til Finland. Etter samløpet renner Tanaelva gjennom Tanadalen til Tanafjorden. Vassdraget 
har en middelvannføring på 163 m3/sek (Sømme & de Ruiter 2015). 

Store deler av nedbørsfeltet er dekket av løsmasser, og på grunn av mangel på sedimentasjons-
basseng er materialtransporten stor. Disse forholdene gjør vassdraget svært dynamisk og det finnes 
store sandavsetninger både i øvre og nedre del av vassdraget. Målinger har vist at gjennomsnittlig 
konsentrasjon av suspendert partikulært materiale (SPM) ved utløpet av Tanaelva er 1,34 mg/l (0,49 
mg/l om vinteren og 3,00 mg/l om våren). Årlig tilførsel er 7140 tonn/år (Sømme & de Ruiter 2015). 

 

Kartutsnittet til venstre viser plasseringen av området. Kartutsnittet til høyre viser avgrensningen av planområdet. Kilde: Nordatlas 
og Kystverket. 
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 Eksisterende farled 
Farleden gjennom Lavvonjárgsundet er en renne på 4,5 kilometer med sandbanker mot vest og 
landet mot øst. De varierende dybdeforholdene i farleden gjør at fartøyene må foreta flere 
kursendringer i sterk strøm i løpet av innseilingen. Dette gjør navigering utfordrende. Utskipningen 
begrenses av lavvann, og de største og nyeste fartøyene kan ikke gå fullastet gjennom leden. 

Det er også spesielle utfordringer knyttet til dårlig sikt ved tåke og frostrøyk. Nedising av lysene på 
flytebøyene reduserer synbarheten av disse. I tillegg kan strømmen tidvis dra flytebøyene helt under, 
eller gjøre dem mindre synlige. De smaleste punktene i dagens farled er vurdert som særlig 
utfordrende, der vind og strøm kan føre til grunnberøringer, og det er årlige hendelser der 
sjømerkene blir påkjørt. Disse hendelsene medfører betydelige reparasjonskostnader for Kystverket. 
Utfordringene er størst ved utseiling, da lastefartøyene er tunglastet og dermed vanskeligere å 
manøvrere. 

Farleden ble tatt i bruk i 1973 i forbindelse med prøvedrift i steinbruddet. Den har ikke vært utbedret 
etter det. Det har vært ulike forsøk på å merke bedre, og antall flytende sjømerker er økt gjennom 
årene. I dag er det 8 isforsterkede flytebøyer med lys og en flytestake uten lys i farleden. Fortsatt er 
ikke farleden i tråd med dagens farledsnormal og oppgraderte sikkerhetskrav til utforming og 
merking av farleder.   

 

    

 

 

I dag er det i hovedsak skip mellom 5 500 og 8 000 tonn (skip fra rederiet Wilson) som frakter 
kvartsitt ut fra Elkem sitt brudd. Båtene har dypgang mellom 6,8 og 7,4 m og kan kun gå ut gjennom 
farleden ved høyvann. I tillegg benyttes også noen mindre båter som tar ca. 1 200 tonn (operert i dag 
av Strand shipping). Båtene har uregelmessige anløp og kan komme alle dager i uka. Enkelte uker 
med 5-6 anløp og andre uker uten anløp. Over året er det ca. 180 anløp, med i snitt 3,5 anløp per 
uke.  

Kartutsnittet til venstre viser Tanafjorden med bileden (blå stiplet linje) til Smalfjorden og Torhop og hovedleden 
til Leirpollen (rød stiplet linje). Utsnittet til venstre viser farleden til Leirpollen med arealavgrensning. Kilde: 
Kystinfo. 
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Safetec1 har studert AIS-data2 fra området og funnet at det var totalt 366 passeringer gjennom leden 
fra 1. mai 2014 til 30. april 2015. Dette var bulkskip, stykkgodsskip og fiskefartøy med henholdsvis 
114, 220 og 26 passeringer (Grüfeld m. fl. 2016).  

Nær all trafikk bortsett fra fiskefartøyene er knyttet til Elkems aktivitet. Det er også noe trafikk 
gjennom leden fra fritidsfiskere og andre privatbåter som ikke er registrert på AIS. Trafikken er 
imidlertid såpass liten at det ikke er noen kollisjonsrisiko, samt at fartøyene er så små at de ikke har 
risiko for grunnberøring i leden. 

 

 Kvartsittbruddet Elkem AS Tana  
Sydvaranger startet prøvedrift i Tana i 1973. Elkem overtok virksomheten i Tana i 1983. I 2015 
fusjonerte Elkem Tana AS inn i Elkem AS og skiftet navn til Elkem AS Tana. I den første perioden 
varierte uttaket mellom 400 000 – 600 000 tonn årlig. Fra tidlig 2000-tallet og fram til i dag har 
produksjonen variert mellom 800 000 – 1 000 000 tonn årlig.  

Elkem AS Tana driver et av verdens største kvartsittbrudd i Austertana. Elkem er en 
hjørnesteinsbedrift i området og sysselsetter rundt 40 årsverk. Et sted mellom 10 og 15 av de ansatte 
er bosatt i bygda Austertana. Elkem er en viktig innkjøper av varer og tjenester i kommunen, slik at 
aktivitet hos Elkem gir merkbare ringvirkninger i lokalsamfunnet. 

Elkem konkurrer med andre kvartsittbrudd om leveranser til prosessindustrien i Norge og på Island. 
Metallindustrien så langt sør som til Bremanger finner det lønnsomt å benytte kvartsitt fra Tana. Ved 
betydelig høyere råstoff eller transportkostnader vil disse alternativt kunne benytte substitutter fra 
Sverige og Spania. 

Elkem Tana utvinner omlag 1 000 000 tonn kvartsitt per år og omsetter for ca. 130 millioner kroner. 
Kvartsitten sorteres etter kvaliteter og selges til ulike typer kunder basert på disse kvalitetene. 
Gjennom de siste 10 årene har uttaket av kvartsitt svingt en del avhengig av internasjonale 
konjunkturer, men den langsiktige trenden peker tydelig oppover (Grüfeld m. fl. 2016). Prisene for 
kvartsitten fra Elkem Tana har svingt noe, men ikke på langt nær så mye som prisen på metaller og 
mineraler på verdensmarkedet. De mindre volatile prisene knytter seg til at Elkem Tana stort sett 
etablerer langsiktige avtaler med faste priser. 

Elkem varslet i februar 2016 oppstart av arbeid med en detaljregulering for kvartsittbrudd ved 
Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru i Austertana. Kvartsittbruddet er planlagt utvidet med et areal 
på 15 km2. Dette vil kunne sikre drift i nye 50 år. Formålet med planen er å regulere områder for 
utvinnbar kvartsittforekomst til områder for råstoffutvinning. 

 

 Tanamunningen naturreservat og Ramsarområde 
Tanamunningen naturreservat ble opprettet i 1991. Reservatet dekker et areal på ca. 33,6 km2 hvor 
rundt 2,0 km2 er landareal. Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med 
vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 

                                                            
1 Safetec er leverandør av tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. 
2 Kystverket drifter AIS Norge som gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikken langs norskekysten. AIS data 
brukes i sivil trafikkovervåking og beredskap for å hindre og håndtere ulykker til sjøs. Tilgang til AIS Norge er 
tilgjengelig for alle via den nettbaserte kartløsningen Kystinfo. 
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Tanamunningen har internasjonal betydning som raste- og oppholdsområde for våtmarksfugl. I 
området finnes Nord-Norges største sammenhengende strandenger og interessant 
elvestrandvegetasjon. Området har også stor geomorfologisk interesse som følge av Tanaelvas 
transport av store mengder løsmateriale som avsettes i utløpet. 

Tanamunningen naturreservat fikk status som Ramsarområde i 2002. Konvensjonen om vern av 
våtmarker, Ramsarkonvensjonen, trådte i kraft 21. desember 1975. Formålet med konvensjonen er å 
beskytte våtmarksområder generelt og særlig som leveområde for vannfugler. Etter hvert har 
målsetningen blitt utvidet, og omfatter i dag ivaretakelse av våtmarker både som leveområde for 
flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker. 

BirdLife International har siden 1981 identifisert og kartlagt et nettverk av viktige fugleområder over 
hele verden, og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har hatt ansvaret for dette arbeidet i Norge 
(Heggøy m.fl. 2014). Tanamunningen naturreservat er et av flere områder i Norge som har status 
som IBA-område (Important Bird and Biodiversity Area). 

 

 

 

 

 Naturmangfold 
 

5.6.1 Artsmangfold 
 
Fugl 
Tanamunningen er kjent for et rikt og variert fugleliv med flere arter av ender, gjess, vadere og 
måker. Spesielt for området er likevel det store antallet laksender (Mergus merganser) som samles i 
munningsområdet hver høst. Dette er hovedsakelig hannfugler som etter endt hekking trekker til 
Finnmarkskysten for å myte før trekket sørover. I følge forvaltningsplanen for naturreservatet ble det 

Kartutsnittet viser Tanamunningen naturreservat og Ramsarområde 
med farleden til Leirpollen. Kilde: Naturbase og Kystinfo. 
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på 1980-tallet observert så mange som 27 000 individ her. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) skriver i 
NOF-rapport 5-2015 at Tanamunningen naturreservat omfatter landets viktigste myteområde for 
laksand.  

I forvaltningsplanen for Tanamunningen naturreservat er det listet opp andre interessante arter som 
siland (Mergus serrator), havelle (Clangula hyemalis, NT), sjøorre (Melanitta fusca, VU), myrsnipe 
(Calidris alpina), svømmesnipe (Phalaropus lobatus), sædgås (Anser fabalisk, VU), havørn (Haliaeetus 
albicilla) og brushane (Philomachus pugnax, EN). Av hekkende arter finner vi blant annet 
temmincksnipe (Calidris temminckii), rødnebbterne (Sterna paradisae), ærfugl (Somateria 
mollissima) og tyvjo (Stercorarius parasiticus, NT). 

 

 

Sel 
En steinkobbebestand (Phoca vitulina) holder til i reservatet. På fjære sjø ligger flokker av steinkobbe 
på sandbanken nord for Høyholmen, kalt Kobbsanda. Steinkobben kaster unger her, og det er det 
eneste stedet i Norge at selen føder på sandbanker. Haverten (Halichoerus grypus) er også vanlig i 
reservatet, men er ikke like tallrik som steinkobben. Forvaltningen av havert og steinkobbe i Norge 
baseres på landsdekkende tellinger hvert femte år. I forvaltningsplanen for naturreservatet er det 
vist til resultater fra tellinger gjort i 2011-2012. Resultatene viste 147 steinkobber på det meste i 
Tanafjorden. 

Fisk 
Tanavassdraget er regnet som et av de viktigste vassdrag for atlanterhavslaksen (Salmo salar), og 
elvefangsten har stått for opp mot 20 prosent av den samla elvefangsten i Europa i de beste årene. I 
perioden 1972-2015 var den beregna gjennomsnittlige årlige fangsten på 126 tonn (Johansen 2017). 

I tillegg til laks er det også bestander av alle arter ferskvannsfisk som finnes naturlig i Finnmark i 
Tanavassdraget, herunder ytterligere to anadrome3 fiskearter; sjøørret (Salmo trutta) og sjørøye 
(Salvelinus alpinus), og sannsynligvis to katadrome4 arter; sandskrupp (Platichtus flesus) og ål 
(Anguilla anguilla). Det er også kjent at det er noe sik (Coregonus lavaretus) tilstede i munningen 
(Johansen 2017). 

Laksens gytevandring opp Tanaelva foregår gjennom det meste av den isfrie sesongen, men 
hovedoppgangen foregår i juni og juli. Sjøørreten er det per i dag kun kjent at er tilstede i 
sommerhalvåret. Sil utgjør en viktig del av dietten. Det er også flere kjente fiskeplasser etter sjøørret 
i farleden og i Leirpollen. Prøvefiske i nedre del av Tanaelva antyder at det oppholder seg noe ørret i 
munningsområdet frem til oktober (Johansen 2017). 

                                                            
3 Fisk som gyter og har yngelstadiet i ferskvann, men som vanligvis lever hele sitt voksne liv i saltvann. Blant de 
mest kjente anadrome fiskene er laksefisk som laks, sjøørret og sjørøye. Kilde: Wikipedia. 
4 Fisk som lever i ferskvann, men som har et yngelstadie i havet. Kilde: Wikipedia.  

Kilde: Rødlista 2015, Artsdatabanken 



20 
 

Sjørøya er det lite kunnskap om i Tanamunningen. Overvåkningsdata fra senere år har ikke påvist 
sjørøyebestand i Tanavassdraget. Det er registret en sjørøyebestand i Julelva, som munner ut i 
Austertana, innerst i Leirpollen. Det er ikke kjent om større sjørøyer overvintrer i Julelva, i 
munningsområdet eller i Tanavassdraget. I Tanamunningen fanges det også sik fra tid til annen. 
Sammen med Neidenelva, har Tanavassdraget de eneste bestandene av sjøvandrende sik i Nord-
Norge (Johansen 2017). 

Tanavassdragets fiskeforvaltning gjennomførte i Tanamunningen og Leirpollen vinteren 2016 et 
prøvefiske. Prøvefisket har ikke bekreftet at det er anadrom fisk tilstede i munningen på vinterstid 
(Johansen 2017).  

Sil 
Sil, også kjent som tobis, er en samlebetegnelse på en rekke marine fiskearter i familien 
Ammodytidae. Den er en liten stedbunden fisk som er dokumentert som næringsressurs for fisk, fugl 
og sel. Alle arter er knyttet til sand- eller grusbunn, og veksler mellom pelagisk5 levesett og perioder 
helt eller delvis nedgravd i sedimentet. Det finnes flere arter av sil i norske farvann, og de har ulike 
strategier for reproduksjon og livslengde.  

Det er per i dag ikke avklart hvilken art av sil som finnes i Tanamunningen.  Det er også usikkerhet 
knyttet til når sil i Tanamunningen gyter eller hvor lenge eggene ligger på havbunnen før de klekker. 
Det er en viss kjennskap til hvor noen gytelokaliteter ligger. Fiskeridirektoratet sin karttjeneste viser 
et stort gyteområde for sil i Tanamunningen. På Fiskeridirektoratet sin karttjeneste er det antatt at sil 
i området gyter i mai og juni. Registeringen av gyteområdet er basert på informasjon fra fiskere. 

 

 

  

                                                            
5 Pelagisk er et ord som brukes for å beskrive planter og dyr som lever i tilknytning til de frie vannmassene i hav 
og innsjøer. Kilde: Wikipedia. 

Det store skraverte området viser gyteområde for 
sil. Kilde: Fiskeridirektoratet sin karttjeneste 
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Kunnskap om biologien for sil er begrenset for alle arter unntatt havsil, som er den eneste som 
utnyttes i kommersielt fiske, og som derfor har vært studert relativt inngående i Nordsjøen og litt på 
Norskekysten (Bergstad, Johannessen, Anker-Nilssen & Barrett 2013). Om våren og sommeren 
veksler silen daglig mellom opphold i sand eller fin grus, avhengig av størrelsen på fisken, og 
beiteperioder i vannsøylen om dagen. Om høsten og vinteren oppholder silen seg nedgravd i sanden 
det meste av tiden. Havsilen kommer imidlertid opp av sanden midtvinters for å gyte.  

Det er stor dynamikk i adferden til sil, både sesong- og døgnvariasjon vil trolig være avhengig av lys- 
og beiteforhold og forekomst av predatorer. Dermed er det sannsynligvis forskjeller mellom ulike 
områder langs kysten. 

Sil er en dominerende komponent i økosystemet, og det antas at den er den viktigste næringen for 
laksendene i Tanamunningen. I Norge er det dokumentert at sil mange steder utgjør en vesentlig 
bestanddel av dietten til mange sjøfuglarter (Bergstad, Johannessen, Anker-Nilssen & Barrett 2013). I 
flere av sedimentprøvene som ble tatt i området i 2014 var det sil. Dette bekrefter at arten 
oppholder seg i området (Sømme & de Ruiter 2015).  

 

5.6.2 Marine naturtyper  
Rambøll gjennomførte i 2015 en kartlegging og tilstandsvurdering av marine naturtyper i farleden 
(Sømme & de Ruiter 2015). Kartleggingen ble utført som definert i Direktoratet for naturforvaltning 
sin håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Det ble brukt 
undervannsvideokamera for å dokumentere habitater6 og bunntyper i sjø. Rambølls sin kartlegging 
viser at sjøbunnen i tiltaksområdet (farleden) består av sand. Det ble ikke registret naturtyper som er 
definert i Direktoratet sin håndbok 19. Det ble heller ikke registrert rødliste- eller svartelistearter i 
området det ble filmet i. 

Heller ikke i området for deponi er det registret naturtyper etter Direktoratet sin håndbok 19 eller 
rødliste arter (Todt, C. 2016). Det ble sett flere kongekrabber i området for deponi.  

Kongekrabben er på svartelista for fremmede arter i Norge. Med bakgrunn i St. melding nr. 40 (2006-
2007) forvaltes kongekrabben som en økonomisk ressurs i Øst-Finnmark. 

 

5.6.3 Landskap 
Leirpollen inngår i landskapsregion 40 Fjordene i Finnmark (Puschmann 2005). Noe av det som 
kjennetegner landskapets hovedform er store vide fjorder, ulike hovedformer, lav brem mot vidde, 
åser og storkupert hei.  

Tanamunningen naturreservat består av et stort og særpreget deltaområde. Under hver flom 
transporterer Tanaelva store mengder løsmasser som avsettes i sandbanker ned mot munningen. 
Elva skaper endringer i sideløp og sandbanker fra år til år. Elveløpet og sandbankene er derfor i 
stadige forandringer. 

Tanamunningen er det største deltaområdet i landet som ikke er påvirket av større inngrep, og det 
mest dynamiske av slike system i Norge. Her finnes Nord-Norges største sammenhengende 
strandenger og en interessant elvestrandvegetasjon. Vassdraget er nærmere beskrevet i kapittel 5.2. 

                                                            
6 Habitat (levested) brukes i økologien om den områdetypen en art helst velger å holde til i. Det vil si det 
området der de fysiske og biologiske forholdene er best i samsvar med artens spesifikke krav til livsmiljø. 
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Videoopptak fra området (farleden) indikerer at strømmen danner relativt store sanddyner noen 
steder i tiltaksområdet. Dette tyder på at sjøbunnen stadig er i endring og bevegelse (Sømme & de 
Ruiter 2015). 

 
 Naturressurser 

Det er et gyteområde for rognkjeks og krabbe langs land ved Stangnesodden, like ved planlagt 
område for deponi. Som nevnt i kapittel 5.6.1 er det et stort gyteområde for sil i Tanamunningen. 
Den nordlige delen av dette området sammenfaller med farleden inn til leirpollen. 

I Tanafjorden fiskes det etter tosk og hyse med både aktive og passive redskap (Fiskeridirektoratet, 
udatert). Det fiskes også etter krabbe.  

Ved Stangnesodden og nordover langs land er det flere sjølakseplasser.  

 

 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner i sjø i området, jamfør Riksantikvaren sin nettside Askeladden.  

 

 Nærmiljø og friluftsliv 
Naturreservatet og randområdene brukes i stor grad av både lokale og tilreisende. Sjøørretfiske er 
populært i munningsområdet. Fisket reguleres av forskrift om fisket i Tanaelvas fiskeområde. Det 
fanges laks i nedre del av elva og i sjøen foregår det en del fiske etter sei, torsk og kveite (Hauge m.fl. 
2014).  

Høyholmen er et populært sted for fuglekikking. I tillegg er holmen utgangspunkt for de som blant 
annet skal med båt over sundet til Lavvonjárg, ut i Tanafjorden eller inn til Lille Leirpollen. 

 

 Miljøtilstand  
Det er utført en kartlegging av marin bløtbunnsfauna i farleden (Sømme & de Ruiter 2015). 
Rapporten konkluderte med at det er lite miljøgifter i sedimentet og at bunnfauna i farleden viser til 
god miljøtilstand, selv om artsdiversiteten ikke var høy. Lav artsdiversitet kan forklares med 
periodevis lav salinitet7 og høy grad av sedimenttransport.  

To av stasjonene hadde normale bløtbunnsamfunn. For disse stasjonene ble tilstanden klassifisert til 
«god». For de øvrige stasjonene tyder klassifiseringen på at de er påvirket av forurensning. Flere av 
stasjonene lå i et område med sterk strøm. Den sterke strømmen gjør at mesteparten av 
sedimentene her er grove. Organismer som lever i dette området må derfor trolig være hardføre og 
tåle varierende forhold. Strømmen gir også stor sedimenterosjon som kan «vaske» ut egg, larver og 
dyr, og på denne måten gi en ujevn utbredelse og sammensetning av faunasamfunnene.  

Tanamunningen og Leirpollen utgjør et estuarie8 hvor saliniteten vil øke med økende avstand fra 
elveutløpene, og samtidig være påvirket av vannføring i elvene, tidevann og klimatiske forhold. Et 

                                                            
7 Salinitet er oppløst saltinnhold i en mengde vann. Kilde: Wikipedia 
8 Estuar, estuarie eller estuarium er en vannmasse der en elvemunning fra en eller flere elver møter havets 
tidevann. Elvestrømmen danner et brakkvannslag i overflaten, mens saltere vannmasser blir revet med fra 
dypere lag i en motgående understrøm fra havet. Kilde: Wikipedia. 
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miljø med varierende salinitet vil være stressende, sette begrensninger for hvilke arter som kan være 
til stede, og påvirke organismers overlevelse og utbredelse.  

Undersøkelsen viser at de samme artene kan være tilstede i områder som ikke er forurenset, men 
som likevel har varierende miljøvariabler og stressende forhold. Det er derfor ikke grunn til å tro at 
lokalitetene er forurenset til tross for antallet arter og individene på de undersøkte stasjonene tyder 
på det. Det er ingen kjent forurensningstilførsel i området (Sømme & de Ruiter 2015). Tidligere 
undersøkelser i området viser også at sedimentene i tiltaksområdet er rene og at de har et lavt 
organisk innhold (Rikardsen 2013).   

 
 Vannforekomst 

Tiltaksområdet ligger i vannområde Tana og omfatter kystvannforekomstene Tanaelva-ytre, 
Tanafjorden-indre og Leirpollen. Vanntypen er Ferskvannspåvirket beskyttet fjord (Vann-Nett, 2017).  

De tre vannforekomstene er alle i stor grad påvirket av kongekrabbe. Kongekrabbens beiteaktivitet 
påvirker bunnfaunaen. 

Vannforekomsten Leirpollen er påvirket av kommunalt avløp til sjø fra Austertana. Påvirkningsgraden 
er ukjent. Når det gjelder fysiske inngrep i vannforekomsten er det to kaier ved Elkem sitt 
kvartsittbrudd. For vannforekomst Tanafjorden-indre er det en kai i Torhop og to flytebrygger for 
småbåter. 

Miljømålet for de tre vannforekomstene er alle god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand (Vann-
Nett, 2017). (For Tanafjorden-indre og Leirpollen står det Unntak for miljømål: § 9: utsatt frist av 
tekniske årsaker.)  

 

 Grunnforhold 
Farleden mellom Leirpollen og Tanafjorden er en renne som er ca. 250 m bred og 3,5 km lang. 
Sjøbunnen i renna varierer mellom kote minus 5 og minus 15 og er generelt under kote minus 10. 

Nordvest i innseilinga er dybden opp til kote minus 5. Sjøbunnen har gjennomsnittlig helning fra land 
med helning 1:5 eller slakere. Grunnen består i hovedsak av et lag med sand som viser økende 
sonderingsmotstand med dybden. Løsmassetykkelsen der berg er påtruffet er mellom 22 og 30 m. 
Massene antas å være lett mudderbare med grabbutstyr, bakgraverutstyr plassert på flåte med 
støtteben, eller sugemudringsutstyr (Lorås 2016). 

Videoopptak fra bunnen i farleden viser sand som flyttes med tidevannsstrømmen hele tiden. Hele 
området ser ut til å være dekket av flomsediment. Analyser av sedimentprøver fra området viser 
svært lavt innhold av finstoff og organisk stoff. Overflaten på bunnen ser ut til å være i kontinuerlig 
endring siden vannstrømmen flytter rundt på mye av sanden (Rikardsen 2013). 

I området for deponi er det blandingsbunn med stein, skjell og finsand eller silt på mellom 55 og 75 
meter dyp. Fra 75 meters dyp og nedover til 120 meters dyp var det finsediment på bunnoverflaten. 
Det er sannsynlig at sedimentsjiktet kun er noen centimeter tykt (Todt, C. 2016). 

Undersøkelser som er gjort i området har ikke påvist erosjonshud i noen av skråningene.  
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 Strøm 
Tidevannet spiller en stor rolle i det totale bildet ved Leirpollen. Det ser ut til at strømmen i 
Leirpollen ikke styres av vannføringen i Tanaelva (Falck 2015). 

 

 

I et område (LP1) er det observert sterk strøm med makshastighet på 131 cm/s. Målingene er gjort i 
perioden mai til august 2015. I samme område er det også funnet at tidevannet påvirker området 
betydelig, og maksimal tidevannstrøm ble funnet til å være 87 cm/s. Gjennomsnittstrømmen ble 
målt til 44 cm/s (Falck2015).  Litt nordvest for LP1 ble gjennomsnittstrømmen målt til 7 cm/3 og 3 
cm/s. Maksimalstrømmen var 72 cm/s og 36 cm/s. I dette området har tidevannet mindre påvirkning 
(LP2 og LP3), sammenlignet med LP1.  

Nord for Stangnes (S1) ble det målt strøm i hele vannsøylen. Gjennomsnittstrømmen lå mellom 4 og 
7 cm/s i hele vannsøylen. Strømmens hovedretning er mot nord og ensartet i hele vannsøylen. 
Maksimalstrømmen i måleperioden ble målt til 36 cm/s ved 11 meter dyp. Tidevannet spiller en 
betydelig rolle i å påvirke strømbildet nord for Stangnes (Borge 2015). 
 
 

 Flom og isgang 
Tanavassdraget er et «vårflomvassdrag» Det kan likevel være isgang i vassdraget til andre tider av 
året. Vinterisgang (stålis) kan være tøffere enn vårisgang (slusj). 

Året 2015 hadde en beskjeden isgang (Falck 2015). 

 

 

  

Område hvor det er 
målt sterk strøm 
(LP1). Tidevannet har 
stor påvirkning. 

I dette området har tidevannet 
mindre påvirkning (LP2 og LP3). 

Her har tidevannet stor påvirkning 
  

Kilde: Multiconsult 
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6 BESKRIVELSE AV TILTAK 
 

 Utbedring av farleden 
Loser, nautikere og farledsplanleggere i Kystverket har vurdert farleden. Omfanget av utbedringen er 
forsøkt holdt på et nivå som gjør at minst mulig areal blir berørt, samtidig som utbedret farled blir i 
tråd med farledsnormalen. Farleden er planlagt utbedret til en bredde på 120 m bredde og 9 m 
dybde, ref. sjøkartnull9, i den nordlige delen. 

Utbedringen av farleden vil være en kombinasjon av nye sjømerker og utdyping av enkelte områder 
som er for grunne. Det er kun de grunneste og smaleste delene i den nordlige delen av farleden som 
det er nødvendig å utbedre. På det grunneste er farleden i dette området i dag ca. 5,6 meter dyp, og 
ca. 80 m bred på det smaleste.  

Totalt er det per i dag planlagt å ta ut 256 000 m3. Det kan imidlertid være aktuelt å ta ut mer masse, 
blant annet som et tiltak for å redusere behovet for vedlikehold. Det vil i tilfelle være dybden som 
økes til for eksempel 9,3 meter. Bredden vil være den samme selv om det tas ut mer masse.  

Massene er planlagt deponert ved Stangnesodden i Tanafjorden. Det er per i dag ikke avklart hvilket 
utstyr som skal benyttes til mudringen eller hvordan massene skal deponeres. Undersøkelser i 
området viser at sandmassene i området er lette å mudre med de fleste typer av utstyr. 

Undersøkelser som er gjort i området har ikke påvist erosjonshud i noen av skråningene.  

 

 

Etableringen av nye merker i farleden må gjøres etter, eller samtidig med, at utdypningen av de 
aktuelle områdene er utført. Det er planlagt totalt 6 nye merker i sjø, fortrinnsvis hurtigbåtmerke 
                                                            
9 Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann (LAT). Kilde: Kartverket. 

Områdene som skal utbedres er markert med rødt. Hvite streker markerer bredden på farleden på 120 meter. Kilde: Kystverket. 
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med indirekte belysning (HIB) i knekkpunktene i farleden. Disse etableres som «porter», og vil gi 
både god visuell referanse og god radar-referanse. Merker og utdyping er modellert i simulator med 
tilsvarende fartøy som Elkem i dag benytter. 

De nye merkene vil sannsynligvis fundamenteres med tre peler per merke (tripod). Utfordringen er 
løs sand kombinert med isvandring, som krever kraftige fundamenter. Ved middelvann10 vil 8 meter 
av sjømerket være synlig. 

 

 

  
 

Nye merker i sjø vil være selvforsynt med strøm basert på solceller og batterier. Det innebærer at det 
ikke er behov for sjøkabler til de nye sjømerkene.  

Kystverket har gjennomført en farledsgjennomgang basert på nasjonale krav av Tanafjorden. Planlagt 
tiltak i Lavvonjárgsundet er en del av den nødvendige oppgraderingen i farleden. I tillegg endres blant 
annet merkingen på Skardholmen ute i Tanafjorden.  

Kystverket har også en vedtatt strategi om å skifte ut flytende installasjoner til faste installasjoner. 
Utskiftingen har pågått over flere år som et prioritert sikkerhetstiltak.  

                                                            
10 Middelvann er gjennomsnittet av alle vannstandsobservasjoner på et sted over en periode på 19 år. Dagens 
middelvann er beregnet basert på perioden 1996-2014. Kilde: Kartverket. 

Kartutsnittet viser forslag til merkeplan for farleden gjennom Lavvonjárgsundet. Kilde: Kystverket 

Kartutsnittet viser forslag til 
merkeplan for farleden gjennom 
Lavvonjárgsundet.  

Alle merkene i sjø er nye. Dagens 
merker på land ved Maridalen 
beholdes. Lykt Lavvonjárg 
oppgraderes og vurderes samtidig 
flyttet nærmere sjøkanten. 
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Farleden er 4,5 kilometer lang gjennom Lavvonjárgsundet. Hele sjøarealet i sundet inkludert farleden 
er på rundt 3 500 000 m2. Rundt 160 000 m2 av det totale arealet i sundet vil bli direkte berørt av 
tiltaket (markert med rødt i figuren nedenfor). Det vil si at det er rundt rundt 4 til 5 % av det totale 
arealet i Lavvonjárgsundet som vil bli direkte berørt av tiltaket. 

 

  

 
 

Området markert med blått er på rundt 3 500 000 m2. Områdene (rødt) som skal utdypes er på 160 
000 m2. Totalt er det rundt 4 til 5 % av arealet i Lavvonjárgsundet som blir berørt av tiltaket. Kilde: 
Kystverket 

Aktuelt hurtigbåtmerke med indirekte belysning (HIB). Denne er plassert i Finnsnesrenna. Bildet er 
tatt ved middelvann. Foto: Kystverket. 
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 Deponi 
I forprosjektet har det vært diskutert flere alternative deponier, både inne i Leirpollen i 
naturreservatet, foran deltaet og på land. Det er store utfordringer ved å etablere et deponi inne i 
verneområdet. Etter hvert har Kystverket landet på deponering av massene i sjødeponi utenfor 
Stangnesodden, på dyp mellom 60 og 90 m. Dette deponiet er anbefalt av fiskeriinteressene11. Totalt 
er det per i dag planlagt å deponere 256 000 m3, men det vil i planleggingen av deponiet tas høyde 
for en deponering av masser på rundt 400 000 til 500 000 m3 Som nevnt under kapittel 6.1 kan det 
være aktuelt å ta ut mer masse i forbindelse med utdypningen av farleden, blant annet som et tiltak 
for å redusere behovet for fremtidig vedlikehold. I tillegg må det for deponiet tas høyde for 
deponering av masser fra framtidig vedlikehold av farleden. 

 

 

 

  

                                                            
11 Lokalt fiskarlag. 

Kartutsnitt viser planlagt deponi utenfor Stangnesodden. Kilde: Kystverket 
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7 TEMA I KONSEKVENSUTREDNINGEN 
 

Med utgangspunkt i viktige miljø- og samfunnsforhold skal konsekvensutredningen gi en beskrivelse 
og vurdering av virkningene som planen kan få for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen 
begrenses til tema hvor det forventes vesentlige virkninger.  

Konsekvensutredningen skal gjennomføres etter Statens vegvesen sin håndbok V712 
Konsekvensanalyser. Utredningen vil kun omfatte ikke-prissatte konsekvenser. Ikke-prissatte 
konsekvenser vil si at konsekvensene ikke beregnes i kroner og ører, men etter en ni-delt skala som 
går fra meget positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens. 

 

 Landskapsbilde 
Temaet omfatter det visuelle bildet av landskapet. Temaet anses ikke som relevant i denne saken. 

 

 Kulturmiljø 
Kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien til berørte områder, og vurderer om 
tiltaket vil redusere eller styrke verdien av kulturminnene i området. Det er ingen registrerte 
kulturminner i området som blir berørt av tiltakene. Temaet anses derfor ikke som relevant i saken. 

 

 Naturmiljø 
Temaet omfatter naturmangfold knyttet til blant annet marine (brakkvann og saltvann) systemer. 

Farleden ligger i Tanamunningen naturreservat, som også er et Ramsar-område. I tillegg er Tanaelva 
et nasjonalt laksevassdrag og Tanafjorden er en nasjonal laksefjord. Eksisterende kunnskap om 
området tilsier at det ikke er nasjonalt, regionalt eller lokalt viktige marine naturtyper som vil bli 
berørt av tiltaket.  

Utredningen begrenses til å omfatte virkninger av tiltaket for villaks, sil, fugl (særlig laksand) og 
naturreservatet som helhet. Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives.  

 

 Nærmiljø og friluftsliv 
Temaet nærmiljø og friluftsliv omfatter tiltakets virkning for brukerne av området. Temaet antas å bli 
lite berørt av tiltaket. Det blir derfor ikke utarbeidet en særskilt utredning for dette temaet. 

 

 Naturressurser 
Naturresurser omfatter ressurser blant annet fra fiske. Temaet antas å bli lite berørt av tiltaket. Det 
blir derfor ikke utarbeidet en særskilt utredning for dette temaet.  
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 Rapporter som er utarbeidet 
 

Det er utarbeidet en rekke rapporter i dette prosjektet som skal ligge til grunn for 
konsekvensutredningen og de øvrige vurderingene av virkninger av planen. Rapportene er 
tilgjengelige på Kystverket sine nettsider. 

Rapportene er nedenfor listet opp og sortert etter ulike tema.  

Geoteknikk 

• Menessier, T. (2014) Innseiling Leirpollen. Grunnundersøkelser – orienterende geotekniske 
vurderinger. Multiconsult. Rapport 711856-RIG-RAP-001_rev00. Omhandler geotekniske 
undersøkelser i farleden. 

• Lorås, S. (2016). Innseiling Leirpollen. Datarapport med orienterende geoteknisk vurdering. 
Multiconsult. Rapport 713364-RIG-RAP-001_rev00. Omhandler geotekniske undersøkelser i 
merkefundamentene.  

 
Forurensing 

• Rikardsen, I. (2013) Utdypning av innseilinga til Leirpollen. Undersøkelse av sjøbunnssediment 
og filming av sjøbunnen. Multiconsult. Rapport 711856-RIGm-Rap-001_rev01. Omhandler 
sedimentundersøkelser med tanke på forurensing i farleden, samt videoopptak. 

 
Strøm- og turbiditetsmålinger 

• Børve, E. (2014) Del 1: Resultater fra strømmålinger ved Leirpollen i Finnmark, mars – mai 
2014. Akvaplan-niva. Rapport nr. 6969.01. Omhandler strømmålinger i farleden. 

• Børve, E. (2014) Del 2: Resultater fra strømmålinger ved Leirpollen i Finnmark, april – mai 
2014. Akvaplan-niva. Rapport nr. 6969.01. Omhandler strømmålinger i farleden. 

• Borge, J. (2015) Strømrapport, Stangnes, Tana. Multiconsult. Rapport 712828-1-RIMT-RAP-
001_Strømrapport_Stangnes. Omhandler strøm- og hydrografimålinger i deponi et ved 
Stangnes. 

• Borge, J. (2015). Sedimentspredning ved Stangneset, Tana kommune. Multiconsult. Rapport 
712828-1-RIMT-RAP-002_Sedimentspredning_Stangnes.  

• Falck, H.M. (2015). Strømrapport med hydrografi, Leirpollen, Tana kommune. Multiconsult. 
Rapport 712828-1-RIMT-RAP-003 _Strømrapport_Leirpollen_med_turbiditet. Omhandler 
strøm, hydrografi og turbiditet i farleden 

• Falck, H.M. (2015). Sammendrag av strøm- og turbiditetsmålinger ved Leirpollen og 
Stangnes, Tana kommune. Multiconsult. Rapport 712828-1-RIMT-RAP-
004_Leirpollen_Stangnes_Tanavassdraget. Omhandler sammendrag av strøm, hydrografi og 
turbiditet i tiltaksområdet 

 
Nautiske risikoanalyser 

• Oltedal, S. (2014) Innseilingen til Leirpollen i Tana – Kvalitativ risikoanalyse. Safetec. Rapport 
nr. ST-10380-1. Omhandler kvalitativ nautisk risikoanalyse.  

• Madsen, C.S. Fjørtoft, H. Hassel, M. (2016). Risikoanalyse Innseiling Leirpollen. Safetec. 
Rapport nr. ST-11683-2. Omhandler kvantitativ risikoanalyse av farleden.  
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Samfunnsøkonomiske analyser 

• Grünfeld, L.A og Løge, T.H. (2016).  UTBEDRING AV INNSEILINGEN TIL LEIRPOLLEN I TANA – 
en samfunnsøkonomisk analyse. MENON. Rapport nr. 29/2016.  

 
Marin kartlegging 

• Sømme, H.O.O og de Ruiter, H. (2015) Leirpollen, Tana. Kartlegging av marint miljø og 
effekter av mudring og deponering. Rambøll. Miljørapport.  

• Sømme, H.O.O, (2014) Marin naturkartlegging i Leirpollen, Finnmark - Tolkning av 
videomateriale. Rambøll. Notat 004.  

• Todt, C. (2016) Innseilingen til Leirpollen og mulige deponier i Tanafjorden. Kartlegging av 
naturtyper. Rådgivende biologer AS. Notat.  

• Johansen, N.S. (2017) Er det anadrom fisk i Tanamunningen vinterstid? Tanavassdragets 
fiskeforvaltning. Rapport 2017/01.  

 

 Rapporter som er under utarbeiding 
 

• Strøm, erosjon og oppgrunning i farleden 
I rapporten skal det sis noe om endringen av strømbildet etter tiltaket, erosjon i farleden ved 
nytt strømbilde, antatt sandvandring og oppgrunning og hva antatt vedlikeholdsbehov vil 
være etter at tiltaket er gjennomført. 
 

• Påvirkning på silbestanden (tobis) i området 
Det skal gjennomføres feltarbeid for å avdekke hvor silen oppholder seg, og hvor den ikke 
oppholder seg, for så å knytte bunnforhold opp mot habitatvalg.  Silen er en nøkkelart. Silens 
bruk av influensområdet gjennom sesongen, herunder hvorvidt det er snakk om nærings- og 
gytevandringer, eller vinteropphold vil også være viktige problemstillinger. Feltrapporten 
inngår som grunnlag i konsekvensutredningen for naturmiljø. 
 

• Påvirkningen på nasjonal laksefjord og laksebestanden i området 
Som grunnlag for vurderingen inngår rapporten fra feltarbeidet på sil. Det skal også benyttes 
eksisterende fangststatistikk, forskningsdata og offentlige data. Rapporten inngår som 
grunnlag i konsekvensutredning for naturmiljø. 
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8 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
 

Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Sentrale tema i analysen er 
blant annet grunnforhold, is- og flomforhold, sikkerhet og påvirkning på laks med mer. Risiko- og 
sårbarhetsanalysen skal gjennomføres i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
sine veiledere. 
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