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Referanse Dato 

2012/1800-0 11.03.2019 

Detaljregulering for Tanabru sentrum: Referat fra idé-kafé 11.mars 2019 

Til stede: 
Ørjan Kollstrøm, Mette Lillebostad, Ragnhild Lautz, Andreas Lautz, Kåre Breivik, Edgar 
Johnsen, Kirstin Biti Johansen, Frank Ingilæ, Per Olaf Persen, Birgitte Wisur Olsen og Lars 
Smeland (saksbehandler). 
 
Lars Smeland startet møtet med en kort presentasjon av reguleringsområdet og ulike 
problemstillinger knyttet til utviklingen av Tanabru sentrum. Deretter ble møtedeltakerne 
utfordret til å bidra med synspunkter. Diskusjonene ble tatt i plenum, siden det var såpass få 
deltakere. 
 
Følgende innspill til reguleringsarbeidet kom fra deltakerne: 
Arealbruk: 

• Det må settes av areal til el-ladestasjoner for biler 
• Tømmestasjonen for bobiler ved renseanlegget må flyttes. Det blir så grisete rundt den. 

 
Overfor tilreisende: 

• Tanabru sentrum er usynlig, men vi er et viktig knutepunkt 
• Det kreves bedre og gjennomtenkt skilting. F.eks. henvisning til Sentrum og utvalgte 

funksjoner der (eks. spise-, informasjon-, bobiltømming) ved den nye brua/rundkjøringen 
• Tilreisende må kunne stoppe et sted og få informasjon. Eks. info-tavle. Det må være 

enkelt å forandre den. Det må være lett å legge inn ny informasjon. Ikke alle benytter 
google/nett, når de reiser. Turistinformasjonen er savnet. Mange tilreisende etterspør den. 

• Sentrum må ikke bygges for mye igjen. Det må være steder det er naturlig å stoppe, og 
der det er grønne flekker. 

• Det må være nok p-plasser. Det kan ikke bli færre.  
• Rullestoltilpasset sti langs elva fra den nye brua forbi hotellet og renseanlegget til 

forbygningen nedenfor Deatnodearbmi industriområde 
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• Velkommen-skilt ved inngangen til Tanabru fra alle retninger, med Takk for besøket-skilt 
når reisende forlater Tanabru 

• Den nye brua gir store muligheter for at flere vil stoppe.  
• Informasjon må være tilgjengelig på google. Bedriftene må selv ta styringen med dette og 

gjøre seg synlige på nett. 
• En mulighet er å etablere et selvbetjent servicebygg basert på kortbetaling. Kan utformes 

slik at det dekker behovene til både bil- og sykkelturister, og har fasiliteter for 
barnefamilier og bobiltømming.  

• Mulig å etablere en bobilparkering/caravancamping med betalingsautomat på grusbanen, 
fram til det blir etablert mer permanente bygg der. 

 
Lekepark / lekeareal/ uteområde: 

• Det bør etableres en lekepark i Tanabru sentrum– et sted der familier med barn kan 
stoppe opp og være i aktivitet. 

• Den bør bygges ved hotellet. Viktig å tenke både vinter- og sommerbruk. 
• Et svært attraktivt lekeapparat er taubane. 
• Snø- og isfigurene er viktige, og kan gjerne bygges allerede i desember slik at de kan stå 

hele vintersesongen. 
•  3’er fotballbanen til TBK kan godt settes opp i sentrum om sommeren. 

 
Byggutforming: 

Smeland stilte et konkret spørsmål om det bør stilles krav til utformingen av bygg. Miljøbygget 
og bank-bygget er tidligere identifisert som forbilde-bygg i sentrum. Konklusjonen i drøftingen 
var at det er viktig hvordan byggene ser ut. Taktekke og fasadekledning er det avgjørende, og 
mye kan oppnås ved en gjennomtenkt og ensartet tilnærming. Det ble nevnt at oppussingen av 
rådhuset var veldig bra, og hevet kvaliteten på sentrum.  
 

Andre ting: 

• I dag skyves snøen fra Mestas område i Grenveien ned på skuterløypa ved Montér. Det 
må ikke fortsette. Det sperrer skuterløypa. 

• Farlig kryss ved Kathrine Johnsen geaidnu og Heandrat Hánssa geaidnu (ved 
veterinærkontoret): Det må skiltes med vikeplikt.  

• P-plassen bak sølvsmia som er avlastningsparkering for tingretten, bør skiltes i krysset 
FV98/ Deatnodearbmi. 

• P-plasser: Uenighet i møtet. Noen mente det er nok p-plasser i Tanabru sentrum, andre at 
det i hvertfall ikke må bli færre. 

• Den private eiendommen g/bnr. 13/239: Ulike meninger om dette, men en deltaker mente 
dette området bør beholdes for én enkeltaktør, f.eks. et kjøpesenter el. hotell. Det bør ikke 
bygges ut som i den foreslåtte planskissa med bare små tomter. 

 
Heandrat Hánssa geaidnu  

Det må være grøntområder i dette området. Det er viktig for veterinærene. Deltakerne mente for 
øvrig at det IKKE er ønskelig med boligbygg i dette området, kun forretninger og kontor. I en 
overgangsfase kan grusbanen benyttes til caravancamping. 
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Kontakt kommunen og næringslivet  

Viktig at kommunen og næringslivet drar i samme retning. At det er samarbeid og skapes 
møteplasser.  
 
Sparebank1Nord-Norge  

Har startet et nytt initiativ: Å invitere gårdeiere, virksomheter og kommunen til 
kveldsarrangement med tema attraktivt byrom/ sentrum, der ideer kan drøftes. De begynner i 
Sør-Varanger. 
 
Gjennom Samfunnsløftet, gir Sparebanken midler til aktivitetsbasert virksomhet. Kommunen kan 
søke om midler derfra til å f.eks. bygging av en lekepark. Det kan gå inn i kommunens egenandel 
i spillemiddelsøknader.  
 
 
 

 
Lars Smeland 

Referent 
 
 


