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Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogram for revidering av
kommuneplanens arealdel slik det fremgår av vedlagte planprogram datert 29. mai 2013. 

Saksopplysninger
Kommunestyret varslet i sak 6/2013 den 21.02.2013 om oppstart med rullering av 
kommuneplanens arealdel og forslag til planprogram ble sendt på høring med høringsfrist 8. 
april 2013.

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. 
Planarbeidet skal fastsette rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. I tillegg hvilke 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene

For kommuneplanens arealdel skal det utarbeides et planprogram som skal legges ut til offentlig 
ettersyn senest samtidig med varsel om planoppstart (pbl § 11-13). Planprogrammet skal gjøre 
rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, med særlig tanke på grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som 
vil bli vurdert og behovet for utredninger. Kommuneplanens arealdel skal alltid 
konsekvensutredes, jf. KU-forskriften av 2009. Det skal også gjennomføres en risiko og 
sårbarhetsanalyse for planområdet (PBL § 4-3).



Planprogrammet er delt inn i følgende deler:

Kap. 2 Politiske føringer og lovbestemmelser
Kap. 3 Hovedtema og problemstillinger som skal løses i planleggingsarbeidet
Kap. 4 Planprosessen og medvirkningsopplegget
Kap. 5 Konsekvensutredning av utbyggingsforslag og av forslag til arealplan
Kap. 6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

I planprogrammets kapittel 3 er planleggingsarbeidet strukturert etter hovedtema.
Hovedtemaene må også ses i sammenheng med hverandre og vil være gjenstand for samtidig
behandling eksempelvis på bygdemøter/verksteder.

Hovedtemaene er strukturert slik:

 Utviklingstrekk og utfordringer
 Kommunens målsettinger og retningslinjer innenfor hovedtemaet
 Relevante forventninger fra Regjeringen til hovedtemaet
 Sametingets ønsker innenfor hovedtemaet
 Hva som konkret skal gjøres i dette planleggingsarbeidet.

Det som konkret skal gjøres er punktvis nummerert med a), b), c) osv.

Det tas sikte på å gjøre en ROS-analyse som omfatter hele kommunens areal og ikke bare 
forslag til endret arealbruk. Det innebærer at ROS-analysen blir gjennomført noe uavhengig av 
det øvrige arealplanarbeidet.

Prosessen med planprogrammet

Administrasjonen har i arbeidet med planprogrammet gjennomført møter Fylkesmannen i 
Finnmark, med Elkem Tana og med reinbeitedistrikt 7 og 9. I tillegg har Alleknjarg bygdelag 
hatt møte med planleggeren i forbindelse med ønsker om bygdelagshytte. Innspill til 
planprogrammet fra disse møtene er tatt med. Forslag til ny/endret arealbruk tas med inn i videre 
planlegging og ikke i planprogrammet.

Forhåndsmøte
 Fylkesmannen i Finnmark, 31. januar 2013. 

Varsel om oppstart av planarbeid
 Behandlet av kommunestyret 21. februar 2013.

Kommunestyrets vedtak ble innarbeidet i planprogrammet som ble sendt ut på høring.

Høring
 Høringen ble kunngjort 22. februar på kommunens hjemmeside og i avisene Finnmarken, 

Sagat og Avvir i perioden 25. – 28. februar.
 Sektor-/fagmyndigheter ble varslet i brev/epost den 25.02.2013 med høringsfrist 8. april 

2013. 

Høringsmøte-/dialogmøter
 Reinbeitedistrikt 7/8, den 22.02.2013
 Reinbeitedistrikt 9, den 21.03.2013
 Alleknjarg bygdelag, den 23.04.2013



 Elkem Tana AS, den 06.05.2013
Det foreligger referater fra disse møtene.

Høringsuttalelser i høringsrunden:
 Varanger kraft, 28.02.2013
 Direktoratet for mineralforvaltning, 07.03.2013
 Sverre Kimo Pedersen, 27.03.2013
 Kystverket 04.04.2013
 Fiskeridirektoratet 05.04.2013
 Statens vegvesen Region Nord 08.04.2013/02.05.2013
 Sámediggi/Sametinget, 08.04.2013
 Lill-Anita og Stig-Morten Paulsen, 08.04.2013
 Austertana bygdelag, 08.04.2013
 Torfinn Johansen, 08.04.2013
 Finnmark fylkeskommune, 08.04.2013
 Reindriftsforvaltningen, 08.04.2013
 Forsvarsbygg, 09.04.2013
 Norges vassdrags- og energidirektorat 10.04.2013
 Finnmarkseiendommen (FeFo), 10.04.2013
 Mattilsynet Distriktskontoret for Øst-Finnmark 22.04.2013

Vurdering og hensyntaken
Uttalelsene er redigert, forkortet og kommentert etter KU-forskriftens § 7. Aktuelle uttalelser er 
også tatt inn i planprogrammet og kommentert der under aktuelle problemstillinger.

Tema med innspill/uttalelse Vurdering og hensyntaken

Generelt
Forsvarsbygg:
 Ingen kommentarer til programmet.

Finnmark fylkeskommune:
 Fornøyd med at barn- og unge og universell 

utforming vektlegges samt at utbyggingsforslag 
skal utredes i forhold til konsekvenser for 
verdifullt landskap, kulturmiljø og kulturminner.

 Tas til etterretning.

Finnmarkseiendommen:
 FeFo forutsetter at arealdelen utarbeides i tråd 

med Sametingets retningslinjer for endret 
utmarksbruk. 

 Tatt til følge, jfr. 2.1.1 og 5.3.3

Sámediggi/Sametinget:
 Vi merker oss at Sametingets planveileder er 

brukt ved utforming av planprogrammet og vil 
legges til grunn for den videre planprosessen.

 Tas til etterretning.

Boligbygging

Statens vegvesen:
 Spredt utbygging i områder uten tilbud om sikker 

gang- og sykkelveier med økt biltrafikk og flere 
gående, kan gi økt ulykkesrisiko. Vegvesenet ber 
om at trafikkforhold/-sikkerhet vurderes i 

 Tas med i videre planlegging, jfr. Punkt 
3.2.7.



planbeskrivelsen, særlig knyttet til områder for 
spredt boligbygging.

 Vurdere planbestemmelser for avkjørsler i 
områder for spredt boligbygging.

 Tas til følge. Tas inn i planbestemmelser 
for spredt boligbygging i LNFR-områder.

Finnmarkseiendommen (FeFo):
 Kommunen bør sikre tilstrekkelige arealer for 

fremtidig boligbygging.
 Ta stilling til størrelse på boligtomter.

 Bør vurdere å stille krav til boligbebyggelse, 
særlig i områder uten reguleringsplan (områder 
for spredt boligbygging).

 Kommunen bør ta stilling til om bygging i 
områder for spredt bebyggelse skal skje ved 
behandling av enkeltvise søknader. Dersom 
tillatelse skal gis på bakgrunn av 
kommuneplanens arealdel må bebyggelsens 
omfang og lokalisering være nøyaktig angitt i 
arealplanen (pbl § 11-11 nr2). I tillegg må det tas 
inn i planbestemmelsene at tiltak i tråd med plan 
vil bli iverksatt uten ny høring. 
Innsigelsesmyndighetene vil dermed bli 
oppmerksom på at enkeltvise søknader ikke vil bli 
sendt på ny høring.

 Innspill tas med i videre planlegging.

 Det vil bli lagt opp til mer romslige 
tomter utenfor sentrumsområdet der 
det ikke er ”gangavstand” til 
servicetilbud, handel eller 
arbeidsplasser.

 Tas til følge og inn i bestemmelser for 
spredt bebyggelse i LNFR-områder. 

 Det tas sikte på at bygging i områder 
for spredt bebyggelse skal skje ved 
enkeltvis søknad uten ”ekstra” høring 
med grunnlag i kommuneplanens 
arealdel (LNFR-områder for spredt 
bebyggelse med tilhørende 
planbestemmelser).

Fylkesmannen i Finnmark:
 I forbindelse med spredt bebyggelse minnes det 

om de rikspolitiske retningslinjene for samordnet 
areal- og transportplanlegging (MD T-5193) med 
vektlegging av redusert transportbehov, samling 
av naturinngrep, fortetting av boligområder med 
mer. Spredt boligbygging som ikke er tilknyttet 
landbruket vil være i strid med disse 
retningslinjene. Det bør vektlegges at spredt 
bebyggelse også kan bli kostbart bla. med krav 
om trafikksikkerhetstiltak som busslommer, 
gatelys, gang- og sykkelvei og krav til 
infrastruktur som vann og avløp samt brøyting og 
få konsekvenser for skoleskyssordninger og 
hjemmebasert omsorg.

 Ny boligbygging utenfor kommunesentra bør bare 
tillates når den kan:
 Styrke eksisterende bygder/Bosteder
 Bedre utnyttelsen av eksisterende 

infrastruktur, herunder også skoler, 
barnehager og lokalt næringsliv

 Gi gode trafikksikkerhetsløsninger
 Gi gode og sikre oppvekstforhold for barn, 

herunder for uorganisert kontakt med andre 
barn i fritiden

 Ivareta jordverninteresser og ikke medføre 
driftsulemper eller begrensninger for 
landbruket.

 Tas som innspill og til nærmere 
vurdering, men ikke nødvendigvis fullt 
ut følge. Vi er enige i momentene som 
tas fram i forhold til styrking av 
eksisterende bosteder/bygder, 
infrastruktur, trafikksikkerhet, 
oppvekstvilkår for barn og 
jordverninteresser, men planarbeidet 
tar sikte på å oppnå de overordnede 
lokalpolitiske målsettinger mht. 
boligbygging først. 

 Videre skal konsekvenser av 
planforslaget vurderes i forhold til bla. 
barn og unges oppvekstvilkår, natur og 
vassdrag, trafikksikkerhet, infrastruktur 
mm men dog ikke med sikte på 
redusert transport lokalt.

 Det tas sikte på at områder for spredt 
bebyggelse/boligbygging skal inkludere 
potensielle fradelingssaker i framtiden. 

 Jordvern og viktige landbruksinteresser 
mht. areal tas sikte på å sikre gjennom 
etablering av hensynssoner for 
landbruket.

Austertana bygdelag:
 Spredt boligbygging bør prioriteres. Ønsker 

fradelinger fra landbrukseiendommer uten at det 
kommer i konflikt med ”forsvarlig” drift av dyrket 
mark.

 Tas til følge. Det vil bli lagt opp til 
utvidelse av områder for spredt 
bebyggelse i LNFR-områder.



Fritidsbebyggelse/gammer

Finnmarkseiendommen (FeFo):
 Fritidsbebyggelse bør reguleres til felt nær 

eksisterende infrastruktur. 

 Bør klargjøre målsettinger med fritidsbebyggelse, 
hva slags utbygging, felt, fortetting, standard, 
infrastruktur, vei og oppgradering av 
hyttestandard.

 Avklare behov for caravanoppstillingsplass 
og/eller bobilparkering.

 Kommunen bør ta stilling til om bygging i 
områder for spredt bebyggelse skal skje ved 
behandling av enkeltvise søknader. Dersom 
tillatelse skal gis på bakgrunn av 
kommuneplanens arealdel må bebyggelsens 
omfang og lokalisering være nøyaktig angitt i 
arealplanen (pbl § 11-11 nr2). I tillegg må det tas 
inn i planbestemmelsene at tiltak i tråd med plan 
vil bli iverksatt uten ny høring. 
Innsigelsesmyndighetene vil dermed bli 
oppmerksom på at enkeltvise søknader ikke vil bli 
sendt på ny høring.

 Kommunen bør vurdere retningslinjer til 
kommuneplanen for behandling av bygg som ikke 
har de nødvendige tillatelsene (kontraktsløse 
bygg i utmark).

 Samsvarer hovedsakelig med
reindriftens uttalelser. Tas som innspill i 
det videre planarbeidet.

 Det tas sikte på dette for nye hyttefelt. 
For eksisterende hyttefelt tas det 
høyde/sikte på oppgradering til 
dagens/moderne standard.

 Tatt inn som nytt punkt under 3.2.2

 Det tas sikte på at bygging i områder 
for spredt bebyggelse skal skje ved 
enkeltvis søknad uten ”ekstra” høring 
med grunnlag i kommuneplanens 
arealdel (LNFR-områder for spredt 
bebyggelse med tilhørende 
planbestemmelser).

 Disse sakene behandles etter plan- og 
bygningsloven. Kommunen har derfor 
ikke behov for egne kommunale 
retningslinjer i kommuneplanens 
arealdel for kontraktsløse bygg i 
utmark.

Fylkesmannen i Finnmark:
 Tana kommune har mange spredtliggende 

byggverk langt fra vei, herunder mange gammer 
som står åpne for allmenn bruk. Kommunen må 
være varsom med å tillate endring av status for 
gammer til fritidsbebyggelse. Det vil åpne opp for 
at gammer generelt kan ombygges til private 
hytter. Det vil endre områdene uberørte karakter 
og åpne opp for helt annen trafikk i områdene. 
Erfaring viser at ombygging til hytter med høyere 
standard medfører at byggverkene blir privatisert 
og låst. Allmennheten vil da miste det tilbudet 
åpne gammer utgjør og en viktig del av den 
samiske gammetradisjonen vil gå tapt.

 Tas som innspill i videre planarbeid. 

Austertana bygdelag:
 Spredt fritidsbygging bør prioriteres. Ønsker 

fradelinger fra landbrukseiendommer uten at det 
kommer i konflikt med ”forsvarlig” drift av dyrket 
mark.

 Bygdelaget ønsker satt opp ei verdegamme som 
bygdelagshytte.

 Tas som innspill i det videre planarbeid.

 Tas som innspil i selve planarbeidet.

Bygging i strandsonen og i vassdragsnære 
områder

NVE:
 Områder i og langs vassdrag er verdifulle for 

miljø og friluftsliv. Utbygging tett inntil vassdrag 
bør generelt unngås og kommunen bør innføre et 
generelt byggeforbud i et bestemt meterbelte 
langs vassdrag.

 Tas som innspill i videre planarbeid, jfr. 
3.2.3.



Fylkesmannen i Finnmark:
 Positivt at det legges opp til planmessig 

forvaltning av strandsonen. Det er anledning til å 
sette annen byggegrense mot sjø enn 100-meter, 
men det skal tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser (pbl § 1-8). Fylkesmannen 
presiserer at bygging i 100-meters beltet skal 
bare tillatelse etter en konkret vurdering ut fra 
lokale forhold. Bygging i strandsonen bør ikke 
tillates på arealer som har verdi for landbruk, 
friluftsliv, biologisk mangfold og kulturmiljø. I 
bebygde arealer, bør allmenne turveier og 
friarealer tas hensyn til. I vurdering av 
byggegrense bør samspill med sjøen både 
økologisk, topografi og bruk vektlegges. Ny 
bebyggelse bør trekkes lengst mulig unna sjø og 
utvidelser bør skje på andre sider enn sjøsiden. 
Byggegrensen kan være smalere eller bredere 
enn 100 meter. Fylkesmannen vil vurdere 
innsigelse dersom det ikke tas hensyn til statlige 
og viktige regionale interesser i denne 
forbindelse.

 Fylkesmannen minner om at 
unntaksbestemmelsene for byggetiltak i 
strandsonen som er nødvendig for landbruket, 
faller bort 1. juli 2013 og må evt. videreføres i ny 
arealplan.

 Tas som innspill i videre planarbeid. 

 Det er i dag ikke behov for å åpne opp 
hele strandsonen i Tana kommune for 
utbygging. Det er særlig i områder med 
bruk av land og sjø i samspill det kan 
være mest aktuelt. Det tas også sikte 
på å samle inngrep hvis mulig for å 
redusere konsekvenser i forhold til 
allmenne interesser med mer, se 
kapittel om konsekvensutredning.

 Det bemerkes at hyttebygging/sjøboder 
i strandsonen kan være et alternativ til 
hyttebygging/fritidsbebyggelse på fjell 
og vil være mindre konfliktfylt i forhold 
til reindriftsinteresser.

 Tas som innspill i det videre 
planarbeidet.

Folkehelse, idretts- og friluftsformål

Finnmarkseiendommen:
 Nærområder som brukes av befolkningen til 

friluftsliv bør sikres til det formålet. 
 Stier og løyper til utfartskorridorer bør sikres og 

ikke hindres ved annen arealbruk uten at 
alternativer vurderes.

 Viktige områder for friluftsliv bør markeres på 
plankart som hensynssone.

 Innspill tas til følge som nytt punkt 
under 3.2.4.

 Sikring av stier og turløyper er inne 
under 3.2.4, konsekvenser og 
alternativer er også under 5.3.2 
konsekvensutredning.

 Tas som innspill i det videre planarbeid 
under punkt 3.2.4

Fylkesmannen i Finnmark:
 Planprogrammet er dekkende for dette temaet.  Tas til orientering.

Verdiskaping/næringsutvikling

Kystverket:
 Forutsetter at sjøarealene blir integrert del av 

kommuneplanens arealdel. 

 Arealbruk må ikke komme i konflikt med 
navigasjonsinstallasjoner (fyrlykt) eller farleder.

 På sjøkart 110 er ankerplassene i Tana avmerket. 
Disse sikres og opprettholdes i planen for 
fremtidig bruk. 

 Nødhavnene Smalfjord og Vestertana må ikke 
båndlegges, men kan kartfestes som informasjon.

 Evt. kraftanlegg i sjø må fremgå av planen. 
 ROS vil være viktig for ivaretakelse av 

sikkerheten for transport langs kysten. 

 I tilknytning til strandsonen vil formål 
på land og sjø ses i sammenheng. Det 
vil ikke bli mer planlegging av 
kystsonen enn det som fremkommer av 
planprogrammet.

 Tas som innspill i planarbeidet. Det er 
opprettet et nytt kapittel 5.3.8.

 Tas som innspill i planarbeidet.

 Tas som innspill i videre planarbeid.

 Tas som innspill i videre planarbeid.
 Kap. 6 dekker dette.



 Fremtidig transport vil skje ved bruk av 
containere. Det kan være nødvendig med 
avsetning av fellesarealer for plassering, lagring 
eller omlasting/lossing og kai med gode 
dybdeforhold.

 Tidligere områder for dumping av fartøy og 
kondemneringsområder bør fremgå av planen, 
bla. installasjoner i sjø eller havari av fartøy.

 Tas som innspill i videre planarbeid.

 Tas som innspill i videre planarbeid.

Fiskeridirektoratet:
 Det må tas hensyn til kartfestet gytefelt ved nye 

tiltak.
 Økt fiskeriaktivitet i Tana bør det tas hensyn til i 

arbeidet med planen.
 Oppdrett på angitte lokaliteter bør ikke 

spesifiseres til arter som ikke allerede er 
ekskludert som følge av Tanafjorden som 
nasjonal laksefjord. I fremtiden kan det gjelde 
arter som i dag ikke er særlig aktuelle.

 Tas med i konsekvensutredning kap. 
5.3.8.

 Tas som innspill.

 Tas som innspill i videre planabeid i 
tilknytning til utarbeidelse av 
planbestemmelser for eventuelle 
områder for oppdrett.

Finnmarkseiendommen:
 Reindriftens og jordbrukets arealer må sikres, 

eksempelvis gjennom hensynssoner.
 Bør unngå uheldig sammenblanding av 

næringsinteresser og bebyggelsesinteresser.
 Reindriftsanlegg bør merkes i arealdelen.

 Tatt inn i planprogrammet under 3.2.5.

 Tas som innspill i videre 
planleggingsarbeid.

 Tas med i videre planlegging.

Fylkesmannen i Finnmark:
 Det er nasjonal målsetting å sikre dagens og 

fremtidige generasjoners behov for tilstrekkelig 
god matforsyning. Jordressursen er 
grunnleggende for vedvarende matproduksjon. 
For landbruksmyndighetene er det viktig å styrke 
jordvernet. Landbruket preges av færre men 
større enheter. For effektiv produksjon er det økt 
behov for effektive arealer til slått, beite og 
nydyrking i nærheten av gårdsbrukene. Tana 
kommune har svært viktige jordbruksområder for 
Finnmark. Kommunen må derfor legge vekt på 
ivaretakelse av dyrket og dyrkbar mark. Det bør 
tilrettelegges for at nedlagt jordbruksmark tas i 
bruk av eksisterende gårdsbruk. 

 Kommunen oppfordres til å avsette 
kjerneområder for landbruket og hensynssoner 
for viktige kulturlandskapsområder i arealplanen.

 Tas som innspill i den videre 
planprosessen. Kommunen er i gang å 
vurdere etablering av hensynssoner for 
landbruksarealer som er viktig for en 
effektiv produksjons i dag og for 
framtidig utvidelse. Det arbeidet blir 
videreført i videre planarbeid.

Råstoffområder/deponier

Direktoratet for mineralforvaltning:
 Kommunen bør utarbeide en oversikt over 

eksisterende massetak og viktige forekomster av 
mineralske ressurser for å hindre nedbygging av 
forekomstene og forebygge arealkonflikter. 

 Tatt hensyn til i utvidet punkt under
3.2.6 

Finnmarkseiendommen:
 FeFo foreslår at det skilles mellom ”store” og 

kommersielle massetak og massetak til bruk for 
bygdene i arealplanen og krav om reguleringsplan 
bare for kommersielle massetak.

 Det bør foretas en gjennomgang av eksisterende 
råstoffområder og vurdere behovet for fortsatt 
drift, eventuell utvidelse eller ta de ut av planen.

 Sørge for at nok areal er avsatt til 
råstoffutvinning.

 Løsmasseressurser og mineralressurser bør sikres 

 Forslaget tas videre med i planarbeidet, 
jfr. 3.2.6.

 Tatt hensyn til.

 Tatt hensyn til.

 Tas hensyn til.



gjennom planen.
 Vurdere å legge ned og rydde gamle deponier.  Vurderes i planprosessen.

Mattilsynet:
 Viser til brev av 12.4.2004 og behovet for 

nedgravingssteder for dyrekadaver i forbindelse 
med mulige utbrudd av smittsomme 
dyresykdommer.

 Tas hensyn til og tas med i videre 
planlegging.

Fiskeridirektoratet:
 Fiskeridirektoratet er generelt imot deponering i 

sjø. Hvis det ikke finnes aktuelle alternativer til 
deponering i sjø, bør det ikke berøre gyteområder 
til fisk elle fiskeplasser, evt. supplert med 
planbestemmelser knyttet til begrensninger i 
deponeringstidspunkt.

 Tas som innspill i videre planlegging.

Samferdsel/infrastruktur

Varanger kraft: 
 For utbyggingsområder som skal ha tilknytning til 

strømnettet, må det avsettes arealer til 
fremføring av strøm. 

 Tas med i videre planlegging. Særlig 
aktuelt for nye boligbyggeområder og 
områder for hyttebygging og 
oppgradering av eksisterende hyttefelt.

Finnmarkseiendommen:
 Drikkevannskilder bør angis som hensynssoner.
 Vurdere forbud mot tiltak og/eller virksomheter i 

nedslagsfelt for drikkevannskilder.

 Anlegg for vannforsyning bør synliggjøres på 
plankartet.

 Vurdere behov for reserve drikkevannskilder.

 Traseer for motorferdsel bør også markeres på 
arealplankartet.

 Kommunen bør vurdere avsetting av areal til 
parkering og eventuelt skutergarasjer ved starten 
av skuterløyper.

 Tatt hensyn til.
 Vurderes gjennom evt. bestemmelser til

hensynssone eller generell 
planbestemmelser for spredt 
bebyggelse.

 Vurderes nærmere også i forhold til 
samfunnssikkerhet.

 Eventuelle nedlagte vannverk kan 
muligens fungere som reserve 
drikkevannskilder/evt. nærliggende 
vannkilder som kan utbygges med små 
kostnader. Dette vurderes nærmere i 
planprosessen.

 Tatt hensyn til i 3.2.4.

 Tatt hensyn til i 3.2.4

NVE:
 Kommunen bør ta hensyn til planlagte nye 

kraftledninger og oppgraderinger av eksisterende 
kraftledninger. Både eksisterende og nye 
kraftledninger bør vises i kartet.

 Eksisterende og vedtatt høyspentlinjer skal 
fremgå av plankartet som hensynssoner.

 Tas hensyn til under punkt 3.2.7.

 Tas hensyn til.

Austertana bygdelag:
 Ønsker å se på mulighetene for gang- og 

sykkelsti sammen med lysløyper. 
 Tiltak til idretts- og friluftsformål er 

under 3.2.4. Gang- og sykkelveier er nå 
nevnt direkte under 3.2.7. 

Natur, klima og miljø

Statens vegvesen:
 Ved oppgradering av barmarkstraseer i utmark til 

veier, må det stilles krav til utarbeidelse av 
 Tas med i det videre planarbeid



reguleringsplan for tiltakene.

NVE:
 Det må tas høyde for endret klima, herunder økt 

nedbør og flomfare, ras, erosjon og 
havnivåstigning. Fareområder kartgis som 
hensynssoner med tilhørende bestemmelser.

 Tatt hensyn til. Omtales også i kap. 6 
om Risiko- og sårbarhetsanalyser.

Fylkesmannen i Finnmark:
 Tana kommune har et levende kulturlandskap 

som er viktig for biologisk mangfold og 
reiselivsnæringen. Kommunen bør fremme en 
arealpolitikk som legger til rette for utvikling av 
landbruk og kulturlandskap både i tilknytning til 
landbruk og utenfor. Det er også viktig for godt 
og attraktivt bomiljø for lokalbefolkningen. Det er 
nødvendig å vektlegge sammenheng mellom 
jordvern, kulturlandskap og miljø.

 Tas som innspill i den videre 
planprosessen, jfr. 3.2.8

Medvirkning

Finnmarkseiendommen (FeFo):
 Ønsker arbeidsmøte med kommunen når 

planutkast foreligger.
 Det er viktig at reindriften som selvstendig 

rettighetshaver involveres tidligst mulig og gis 
reell innflytelse i planprosessen.

 Tas hensyn til.

 Kommunen har allerede hatt 
dialogmøter med reindriften og vil 
fortsatt ha det i planprosessen.

Reindriftsforvaltningen:
 Positiv til at reindriften gis muligheter for 

medvirkning i hele planprosessen. 
 Tas til orientering. Kommunen har 

allerede hatt møter med 
reinbeitedistriktene og vil fortsette med 
det. 

Fylkesmannen i Finnmark:
 Tana er en stor jordbrukskommune i fylket. 

Bidrag til verdiskapning er vesentlig. Kommunen 
oppfordres til å involvere landbrukets 
næringsorganisasjoner i den videre planlegging 
for å få frem næringens synspunkter og behov.

 Tas hensyn til. Landbruket og dets 
organisasjoner tas sikte på å involveres
i planprosessen.

Austertana bygdelag:
 Ønsker et folkemøte med landbruksforvaltningen i 

Tana og grunneiere med sikte på å finne områder 
for fradelinger til bolig og fritidsboligformål.

 Så fremt all landbruksareal blir lagt ut 
til LNFR med underformål spredt 
bebyggelse så er det ikke nødvendig 
med et slikt møte, noe kommunen tar 
sikte på å gjøre. Så foreløpig vil det ikke 
bli lagt opp til et slikt folkemøte, da det 
vil gjøre planleggingen mer omfattende 
enn nødvendig.

Konsekvensutredning

Sámediggi/Sametinget:
 Det er tilstrekkelig at hensynet til samiske 

kulturminner blir omtalt under 5.3.5.
 Kulturminneverdier i Finnmark er hovedsakelig 

dårlig kartlagt. Mangel på kjente kulturminner 
betyr ikke at tiltak ikke har noen negative 
konsekvenser for kulturminner. Det bes om at 
verdi- og konsekvensvurdering gjelder kjente 
kulturminner. 

 Det må innarbeides i planen at 

 Tatt hensyn til.

 Tatt hensyn til under punkt 5.3.5

 Tas videre med inn i 



undersøkelsesplikten etter kulturminneloven skal 
oppfylles for reguleringsplaner og for større og 
private og offentlige tiltak det ikke skal utarbeides 
reguleringsplan for. 

 Eventuelle mindre private tiltak (enkeltsøknader) 
må sendes på høring iht. kulturminneloven.

 Kommunen kan avklare områder for 
kulturminneinteresser på kommuneplannivå. 
Utgifter med dette bekostes av kommunen.

planbestemmelsene for arealplanen.

 Dette er dagens praksis og blir 
videreført.

 Tas til orientering foreløpig. Vurderes 
nærmere når konkrete 
utbyggingsforslag foreligger.

Samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse

NVE:
 Det er viktig at kommunen ikke planlegger ny 

bebyggelse i områder som kan være utsatt for 
flom, erosjon og skred og påser at 
utbyggingstiltak ikke gir økt fare for andre 
områder.

 Temaet ”flomfare” ser ikke ut til å være like godt 
beskrevet, og bes tatt med i den videre 
planprosessen.

 Naturfarer som flom, erosjon og skred må 
vurderes for alle byggeområder der slike farer er 
aktuelle. Arealer som kan være utsatt for slike 
naturfarer, uavhengig av arealbruk, bør avmerkes 
på kartet som hensynssone og tilknyttes 
bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for 
bygging og tiltak. Planbestemmelser til 
hensynssoner bør ikke tillate bygninger for 
personopphold før det er dokumentert 
tilstrekkelig sikkerhet mot skred og/eller flom.

 NVE anbefaler at ny utbygging bør tar hensyn til 
beregnete stormflohøyder ved det havnivået en 
vil ha om 100 år.

 Tatt med i 3.2. Dette er også en del av 
risiko- og sårbarhetsanalysen i kap. 6 
og som vil blir vurdert for hvert nytt 
utbyggingsforslag.

 ”Flom og erosjon” er nå skilt ut i et eget 
avsnitt og med  i punkt 5 under 
sjekkliste for vurdering av risikoforhold.

 Tas hensyn til. Jfr. Kapittel 6 og avsnitt 
om ”skred/ras/erosjon/flom”. 

 Tatt hensyn til under ”havnivåstigning” i 
kapittel 6.

Fylkesmannen i Finnmark:
 Det er viktig at risiko- og sårbarhetsanalysen 

viser alle risiko sårbarhetsforhold som kan være 
med å avgjøre om ulike arealer er egnet til 
utbyggingsformål eller ikke. Fylkesmannen 
minner om plan- og bygningslovens bestemmelse 
§ 4-3.  Framtidige klimaendringer som 
havnivåstigning, flere stormer (ekstremvær), mer 
nedbør, økt flomfare og fare for skred er 
hendelser som sannsynligvis vil komme. Det er 
også viktig at sjøområdene etter havne- og 
farvannsloven inkluderes.

 Fylkesmannen viser til at kommunen skal ha en 
helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse etter 
beredskapspliktloven.  Denne analysen skal 
legges til grunn for planarbeid etter plan- og 
bygningsloven. Det vises også til DSBs veileder. 

 Tatt hensyn til i kap. 6.

 DSBs veileder er et grunnlagsdokument 
som kommunen tar sikte på å bruke i 
ROS-analysen i kap. 6. Ellers mener 
kommunen at opplegget for ROS-
analysen er dekkende etter at det er 
tatt hensyn til NVEs innspill og 
høringsuttalelser.



Øvrige uttalelse/konkrete forslag om arealbruksendringer

Austertana bygdelag
Bygdelaget har gitt en forholdsvis lang uttalelse som går på en rekke forhold ved samfunnet og 
muligheter i Austertana. Hovedinnholdet i uttalelsen kan betraktes mer som innspill til 
kommuneplan eller en bygdeutviklingsplan. Imidlertid har kommunen bedt om innspill og 
uttalelser til planprogrammet, dvs. til planen for planleggingen av rulleringsarbeidet. Konkrete 
forslag til planprogrammet/videre areaplanarbeid er tatt med i listen ovenfor mens konkrete 
arealbruksendringer tas med i den videre planprosessen. Høringsuttalelsen følger forøvrig 
vedlagt i et samlet dokument med andre høringsuttalelser for eventuell politisk oppfølging i 
andre sammenhenger.

Sverre Kimo Pedersen
Pedersen foreslår nytt hyttefelt ved Holmevann. Dette er et konkret forslag til arealbruk som 
ikke hører inn i planprogrammet, men tas med i videre arbeid med revidering av arealdelen 
(punkt 3.2.2).

Han etterlyser også en mer aktiv boligpolitikk for å stimulere til bygging i distriktene i Nedre-
Tana. Pedersen mener at folk nå etterspør mer byggeklare tomter og er ikke interessert i tomter 
som ikke er noe tilrettelagt, selv om tomtene er markedsført på internett.

Utfordringen med at potensielle boligbyggere ønsker mer byggeklare tomter, kan ikke løses i 
selve arealplanen, men gjennom en politisk prosess der det avsettes av midler til å gjøre tomter i 
distriktene byggeklare. Metodisk kan dette gjøres på tilsvarende måte som i kommunens 
veiplan. Dette må gjøres i en egen prosess i kommunen og vil ikke være en del av arbeidet 
kommunens arealplan.

Lill-Anita og Stig-Morten Paulsen
De foreslår å omdisponere egen eiendom til bolig-/fritidsboligformål. Dette er ikke forslag til 
endring av planprogrammet men forslag til arealbruksendring som tas med inn i selve 
arealplanarbeidet med punktene 3.2.1 og 3.2.2.

Torfinn Johansen
Johansen foreslår at områder langs Masjokelva åpnes opp for gammebygging. I tillegg foreslås 
det gang- og sykkelvei mellom Tana bru og Stolpebakken må prioriteres og at 
samhandlingsreformens muligheter blir utnyttet. Høringsuttalelsen gjelder ikke forslag til 
endring av planprogrammet. Forslag om gammebygging tas inn i selve arealplanarbeidet i 
forbindelse med hovedtemaet fritidsbebyggelse/gammebygging (kap. 3.2.2). Gang- og sykkelvei 
på strekningen tas opp i forbindelse med kommunedelplan for sentrum. Muligheter med 
samhandlingsreformen hører ikke med i dette planprogrammet og tas derfor ikke hensyn til her.

Fylkesmannen om LNFR-områder
Fylkesmannen registrerer at kommunen vil foreta en gjennomgang av LNFR-områder. I den 
forbindelse minner fylkesmannen om at det er kun tillatt med oppføring av bygninger og 
iverksette tiltak som er nødvendige for landbruk og reindrift i disse områdene. Hva som 
omfattes av landbruksformål fremgår av veileder T-1443 ”Plan- og bygningsloven og Landbruks 
Pluss”. Kommunen kan ikke på generelt grunnlag tillate tiltak i LNFR-områder. I samme 
forbindelse vises det til brev fra Fylkesmannen i Hordaland til fylkets kommuner om hvilke 
hensyn og vurderinger som må tas i arealplanen for å unngå dispensasjoner i LNFR-områder. 



Uttalelser og innspill fra dialogmøter

Reinbeitedistrikt 9 har konkrete forslag til hensynssone for reindriften og mulige arealer for 
fritidsbebyggelse. Reinbeitedistriktet mener at det er etablert nok gammer i Tana. 
Reinbeitedistrikt 7/8 har også konkrete forslag til områder for fritidsbebyggelse. 
Uttalelser/forslag om arealbruk tas med i den videre planleggingsarbeidet.

Alleknjarg bygdelag ønsker ei bygdelagshytte i nærheten av Ucca Àlletjávri. Elkem Tana AS 
ønsker en utvidelse av området for utvinning av kvartsitt og et nytt område avsatt til samme 
formål. Dette er ikke innspill til planprogrammet men til arealbruken i ny arealplan og tas med i 
den videre planlegging knyttet til temaet fritidsbebyggelse/gammer og råstoff utvinning.

Administrasjonens samlende oppsummering og vurdering

Planprogrammet er en plan for planleggingsarbeidet og ikke en arealplan i seg selv. Konkrete 
forslag til arealbruksendringer hører ikke til i selve planprogrammet men til selve 
arealplanleggingen og innspill til arealbruksendringer tas med i arealplanarbeidet.

LNFR-områder (landbruks, natur og friluftsområder samt reindrift)
Administrasjonen peker på at mesteparten av kommunens arealer er LNFR-områder. Det vil de 
være såfremt de ikke er disponert til andre formål etter plan- og bygningsloven. I liten grad 
omdisponeres arealene mellom hovedformålene etter plan- og bygningslovens § 11-7. 
Eksempelvis arealer avsatt til bebyggelse og anlegg eller grønnstruktur blir i liten grad 
omdisponert til landbruks, natur- og friluftsformål samt reindrift. En kan si at i hovedsak dreier 
arealplanleggingen seg om å ta fra landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 
og omgjøre det til andre formål, eksempelvis bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, samferdsel 
osv. 

Utbyggingspresset i kommunen er ikke så stort at det er behov for å gjennomgå all LNFR-
område med sikte på omdisponering til andre arealformål. Det vil også stride mot viktige 
interesser eksempelvis innenfor landbruk og reindrift og gjøre planarbeidet mer omfattende enn 
nødvendig. I planarbeidet er det lagt opp til at planarbeidet forankres i hovedtemaene i kapittel 
3.2, mens kommunen skal ta stilling til og vurdere konkrete utbyggingsforslag og forslag til 
arealdisponeringer i henhold til kap. 5. Planprogrammets kapitler tre og fem dekker etter 
administrasjonens oppfatning kommunestyrets vedtak 21. februar 2013 om LNFR-områder.

Boligbygging
Det er to arealformål som er aktuelle å bruke i planprosessen 1) Bebyggelse og anlegg, med 
underformål boligbygging og 2) Spredt boligbygging i LNFR-områder. Utfordringene mht. krav 
til infrastruktur så som vann, avløp, vei og strøm kan være veldig forskjellig for disse to 
hovedformålene. Disse to formålene kan derfor få ulike planbestemmelser og vurderes særskilt.

En utfordring er at boligbygging utenfor sentrumsområdet i hovedsak skjer i områder som i 
arealdelen ikke er avsatt til spredt boligbygging, dvs i rene LNFR-områder, jfr. Vedlagte 
boligregnskap. Det innebærer at boligbygging i distriktene gir relativt mange 
dispensasjonssøknader og merbelastning for den som ønsker å bygge. For å møte den 
utfordringen tas det sikte på å få utvidet området for spredt boligbygging i LNFR-områder 
vesentlig. I planprosessen tas det sikte på at områder for spredt boligbygging skal inkludere hele
bygder og dyrka landbruksareal. Dette skal også kunne fange opp fradelingssaker i fremtiden
uten at det blir dispensasjonssaker av det. Landbrukets interesser vil bli forsøkt ivaretatt 



gjennom etablering av hensynssoner for landbruk samt gjennom planbestemmelser for spredt 
boligbygging, herunder bla. at dyrket areal ikke skal bygges ned. I områder der det vil være 
aktuelt med tettere boligbygging vil arealformålet 1) Bebyggelse og anlegg med underformål
boligbygging bli brukt i planlegging av arealene. Samlet sett kan det gi enklere 
søknadsprosesser for boligbyggere samtidig som øvrige samfunnsinteresser kan ivaretas på en 
hensiktsmessig måte.

Gammebygging
I møte med fylkesmannen og reinbeitedistriktene har gammebygging vært drøftet. 
Fylkesmannen vil ikke tillate gammebygging som ikke er hjemlet i plan. Fylkesmannen har 
presisert at ”gammer” ikke er et eget begrep i plan- og bygningsloven og skal betraktes på 
samme måte som fritidsbebyggelse. 

En mulighet er at gammer blir bygd i samme områder og på samme steder som en tillater øvrig 
fritidsbebyggelse, dvs. at i stedet for vanlige hytter kan få oppført gamme. Lokalt er det dog en 
oppfatning om at det er forskjell på gammebygging/gammetradisjoner på den ene siden og 
fritidsbebyggelse på den andre siden. Det er knyttet til ulike typer mennesker og tradisjoner i 
bruk av utmarka, der tradisjonell utmarkshøsting har vært knyttet til gammebruk mens 
”friluftsliv” gjerne tilknyttes ”fritidsboliger/hytter”.

Møtene med reindriften tyder på at det kan bli utfordrende å få etablert nye gammer i Tana.
Tana kommune synes å ha en mer liberal tilnærming til ”gammebygging” enn det reindriften 
ønsker. For å komme reindriftsinteressene i møte kan en mulig tilnærming kan være at en starter 
med planbestemmelser for gammebygging som legges fram for reindriften til diskusjon og 
godkjenning. I planbestemmelser for gammebygging må det tas sikte på å sette begrensninger 
både på områder og mengde gammer i områder eventuelt supplert med vilkår for bruk og 
utforming også videre som reindriften kan akseptere.

Planprogrammet
Administrasjonen har tatt hensyn til alle høringsuttalelser og innspill til planprogrammet med 
noen få unntak. Det fremlagte planprogrammet er derfor samlet sett et produkt av statlig politikk 
og interesser, fagmyndighetenes uttalelser og interesser samt lokalpolitiske ønsker, målsettinger
og føringer for planarbeidet. En del av interessene er ikke helt sammenfallende slik at det kan bli 
utfordrende å komme fram til et planforslag som kan ivareta flest mulig interesser, herunder 
befolkningens, brukere og lokalpolitiske interesser. 


