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Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn 

 
Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse med samlet konsekvensutredning og samlet risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ettersendes) 

2. Forslag til planbestemmelser 
3. Forslag til plankart (ettersendes) 
4. Katalog over innspill som er konsekvensutredet (lagt ut på kommunens hjemmeside pga. 

størrelse) 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2035 sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14. Høringsfristen settes til 11. august 
2019. 
 
Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille planforslaget før høring og offentlig ettersyn. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet (FSK) skal ta stilling til om forslag til kommuneplanens arealdel skal sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn. Alternativet er at formannskapet sender saken tilbake 
til administrasjonen med føringer for det videre arbeidet med planutkastet. 
 
 
Saksbehandlingen 
Forslag til plankart og planbeskrivelse med samlet konsekvensutredning og samlet risiko- og 
sårbarhetsanalyse blir ettersendt til møtet. 
 
 
Prosessen 



Det er blitt avholdt 11 verksted på bygdene der befolkningen kunne gi innspill til ny arealdel av 
kommuneplanen.  
 

Sted Område Bygdelag 
Torhop Vestertana/Tarmfjord/Torhop/Smalfjord Vestertana, Torhop og Tarmfjord 
Tana vertshus Langnes/Bonakas/Rustefjelbma/Boftsa Algasvarre, Rustefjelbma/Boftsa 
Holmfjell Holmfjell/Gulbojok Holmfjell & Gulbojok 
Masjok Masjok Masjok 
Seida (IL Forsøk) Seida og Luftjok Seida & Luftjok bygdelag 
Skiippagurra Skiippagurra Skiippagurra bygdelag 
Båteng Holmesund/Båteng Båteng, Fanasgietti, Holmesund, Hedeguophhi 
Sirma Sirma Sirpmá gilisearvi/Sirma bygdelag 
Polmak Alleknjarg/Polmak Alleknjarg, Polmak 
Sandlia Fingervann til Røberget Sandlia 
Austertana Birkestrand/Austertana Austertana, Birkestrand, Lavonjarg 

 
Det er også gjort egen befaring og besøk i Levajok i forbindelse med prosessen. 
 
Grunneiere bosatt utenfor kommunen samt skoler og barnehager fått eget brev om innspill til ny 
arealdel. 
 
Innspillområdene fra bygdelagene er blitt befart. Planleggerne har også befart andre områder og 
på bakgrunn av dette foreslått noen flere områder for utbygging enn det bygdelag og grunneiere 
samlet har foreslått. 
 
Så nært som alle innspillene fra bygdelagene og fra grunneiere er blitt konsekvensutredet. Disse 
utredningene er fremstilt i en egen katalog. På grunn av tidspress ble det nødvendig å utelate 
noen foreslåtte områder fra å bli konsekvensutredet. Forslagene til boligfelt ble prioritert nederst 
til fordel for konsekvensutredning av områdene for spredt bolig-, fritidsbolig- og 
næringsbebyggelse. Kun tre forslag til boligfelt er konsekvensutredet. I tillegg er forslag som 
allerede er i eksisterende plan ikke konsekvensutredet, men videreført.  
 
Innspill er konsekvensutredet mht. konsekvenser for fastsatte tema: barn og unges 
oppvekstvilkår, friluftsliv og rekreasjon, folkehelse og almenne interesser, samisk natur- og 
kulturgrunnlag, verdiskaping og næringsutvikling, landskap, kulturmiljø og kulturminner, 
naturmangfold, vassdrag og kystsonen. Konsekvenser av et forslag er vurdert opp mot relevante 
målsettinger i planprogrammet og i kommuneplanens samfunnsdel. For områder med noe 
negative konsekvenser, er det vurdert alternative forslag i hovedsak justering av formålsgrenser 
og eventuelle spesielle vilkår gjennom planbestemmelsene. Konsekvensutredningene munner ut 
i en tilrådning om innspillet bør tas med i planforslaget eller ikke med basis i de føringene som 
er gitt og konsekvenser forslaget har. Plankartet er så tegnet med utgangspunkt i 
konsekvensutredningene. 
 
 
Planforslaget 
Planforslaget er utarbeidet med grunnlag i fastsatt planprogram vedtatt av kommunestyret 20. 
juni 2013.   
 
En grunnleggende ide i planforslaget er at det ikke skal være nødvendig med dispensasjon fra 
plan for tiltak som kommunen selv ønsker. Med bakgrunn i planforslaget skal mange tiltak 



kunne gjennomføres med direkte hjemmel i planen og uten at det må dispensasjonsbehandles 
eller detaljreguleres. 
 
 
Det er gjort flere hovedgrep i denne planprosessen: 
 

1. Større andel av Landbruks-, nærings- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) er endret 
til LNFR-spredt bolig-, fritidsbolig- og næringsbebyggelse (LS, LSF). Forholdsvis 
restriktive planbestemmelser for tradisjonelle landbruksområder med hensyn til nye 
tiltak som ikke er tilknyttet gårdens ressursgrunnlag. 

2. Generelt romslig tillatt utbyggingsvolum for tiltak som er ønskelig. 
3. Innføring av meahcci/markaområde for å tilrettelegge for gammebygging, herunder 

gammebygg som følger samfunnsutviklingen. 
4. Opplisting av mindre tiltak som er ønskelig uten krav til detaljregulering. Det inkluderer 

for eksempel også tiltak som utskifting av bruer over Harrelv og Basávžžejohka samt ny 
isveg-trase i Polmak, parkeringsplasser, allmenne tiltak i friluftsområder m.m. 

5. Legge til rette for utbygging av nær 40 nye fritidsboligområder, de aller fleste små 
områder uten krav til detaljregulering. 

6. Generell byggegrense mot sjø på 30 meter og mot vassdrag på 50 meter samt mot fylkes-
/riksvei på 30 meter for bolig. 

7. Tiltak som i eksisterende plan står i LNFR-område foreslås tatt inn i de arealformål de 
hører hjemme, eks. bygdelagshus/Offentlig og privattjenesteyting. 

8. Bruk av hensynsone og planbestemmelser for å forebygge uønskede hendelser mht. 
risiko og sårbarhet. 

9. Bruk av hensynssone for bla. å ivareta viktige områder med sær- eller allmenninteresse. 
Eks. friluftsliv, kulturminner, reindrift med mer.  

 
 
 
Virkninger av planen 
Hovedvirkningen av planen er at det blir enklere å gjennomføre tiltak for grunneiere og andre 
for tiltak som er i samsvar med kommuneplanen. Hvert år behandles 5-10 delingssaker som 
dispensasjonssaker. Et formål med planforslaget er å redusere behandlingen av 
dispensasjonssøknader og gjøre det enklere for folk å bygge spredt utenfor sentrumsområdet. 
 
Forslaget vil gjøre det enklere å fradele eiendommer i LS-områder (Landbruks-, natur- og 
friluftsområder samt reindrift med spredt bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse). Det foreslås å 
sette tak på antall fradelinger (inntil tre enheter) samt at minimums størrelse på fradeling må 
være på 2 dekar for å best å ivareta muligheter for framtidig landbruk. 
 
Det legges til rette for inntil ca. 160 nye fritidsboliger i områder for fritidsboligbebyggelse 
(BFR) uten detaljregulering og fordelt på 39 områder. Økonomiske forhold og 
velstandsutvikling i samfunnet vil være med på å bestemme hvor mye som endelig blir utbygd i 
disse områdene. Større områder er foreslått detaljregulert før utbygging. 
Konsekvensutredningene på dette nivået, reduserer og eliminerer behovet for 
konsekvensutredninger av detaljreguleringsplaner for områder som tas inn i kommuneplanen. 
 
Det legges opp til utbygging nærmere strandsonen og nærmere vassdrag enn etter dagens 
bestemmelser. Viktige friluftsområder i henhold til kartleggingen i 2016 forsøkes skjermet for 
utbygging. En grunnleggende tanke er å unngå at viktige friluftsområder blir bygd ned på den 
ene siden, mens man på den andre siden tillater flere tiltak i strandsonen og nært vassdrag enn 
det er gjort tidligere. På den måten søkes det å balansere allmennhetens interesser i 



friluftsområdet opp mot grunneieres ønske om utbygging på egen eiendom. Hensyn til 
vassdraget ivaretas gjennom forslag til planbestemmelser, herunder byggegrense, krav til 
vegetasjonsbelte og forhold til risiko og sårbarhet. 
 
 
Vurdering 
 
Administrasjonen mener at forslag til plan er i tråd med oppdraget kommunestyret har gitt 
gjennom vedtak av planprogram for arbeidet. Det er likevel en del forhold som ikke er blitt 
prioritert pga. tidspress på slutten av planarbeidet. Det gjelder følgende forhold: 
 
a) Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 
b) Sette av arealer til eksisterende …….. –løyper/turløyper …… 
c) Finne og avsette egnede arealer til motorsport.  
d) Vurdere om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med noen av 

kommunene i Finnmark. 
e) Vurdere muligheter for samarbeid med nabokommunene om å sammenføye etablerte åpne 

barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. 
f) Vurdere og foreslå rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen 

generelt og for kvartsittbruddet i Austertana spesielt. 
g) Å finne og vurdere områder som kan være aktuelle for etablering av vindkraft/solkraft. 
h) Vurdere og synliggjøre viktige landskapsverdier. 
i) Vurdere barmarkstraseer i utmark etablert som veier i arealplanen. 
 
 
Arealbruken i strandsonen langs fjorden drøftes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 
Tana kommune har en langstrakt kyst-/fjordstripe med veldig spredt bebyggelse. Langs store 
deler av kyststripen er det ikke privateiendommer. Ved å kun tillate utbygging på 
privateiendommer langs kyststripen/strandssonen, vil fremdeles de aller største delene av 
strandsonen forbli uberørt. Siden det er såpass få eiendommer langs fjorden/strandssonen legges 
det opp til en generell byggegrense på 50 meter mot sjø, med unntak for eiendommer liggende 
nær eksisterende infrastruktur så som småbåthavn. Eiendommer nær småbåthavn vil i følge 
planforslaget ikke ha adgang til å sette opp naust, flytebrygge og lignende tiltak i strandsonen. 
Den samlede konsekvensen av byggegrense på 50 meter vil være svært små for allmennhetens 
interesser i strandsonen. 
 
 
Sette av arealer til eksisterende …….. –løyper/turløyper …… 
Turløyper er ikke kartlagt i alle områder av kommunen eller tatt inn i plankartet til 
kommuneplanen. Hensynet til turløyper-/løyper ivaretas nå best gjennom kriterier for 
lokalisering av tiltak gjennom planbestemmelsene. 
 
 
Finne og avsette egnede arealer til motorsport. Det gjelder særlig ønskene fra Austertana om 
motorsportbane der. 
Kommunen fikk i juni 2017 en henvendelse av aktører i Austertana som ønsker en 
motorcrossbane i området, fortrinnsvis på fotballbanen. Henvendelsen var mangelfull og 
administrasjonen har ikke rukket å vurdere ulike lokaliteter mht. konsekvenser. Motorcrossbaner 
er generelt støyende aktiviteter. Administrasjonen har hatt en tanke om at tilrettelagte 
industriområder i området kan være minst problematisk mht. støy og at muligheter for sambruk 
burde vært undersøkt nærmere. Denne saken er ikke blitt fulgt opp videre. 
 



 
Vurdere om det er mulig å etablere en interkommunal snøscooterløype med noen av kommunene 
i Finnmark. 
Revidering av skuterløypenettet skjedde som en helt egen prosess i kommunen og følgelig ikke 
en del av dette planarbeidet.  
Som følge av forslag til ny kommuneplan arealdel, bør det vurderes å utvide skuterløypenettet 
noe med etablering av tilførselsløyper til avsatte områder for fritidsbebyggelse (hyttefelt).  
 
 
Vurdere muligheter for samarbeid med nabokommunene om å sammenføye etablerte åpne 
barmarksløyper på tvers av kommunegrensene. 
Vurdere barmarkstraseer i utmark etablert som veier i arealplanen. 
Gjennom planprosessen har planleggerne ikke fått signaler om det er sterkt ønskelig med 
tilknytning av barmarksløyper over kommunegrenser. Dette arbeidet ble derfor ikke prioritert. 
Vurdering av barmarkstraseer etablert som veier vil være for kostnadskrevende å gjennomføre. I 
stedet legges det i forslag til planbestemmelser opp til en forenklet behandling av oppgradering 
av barmarkstraseer med sikte på redusert slitasje.  
 
 
Vurderes og foreslå rammer for framtidig utnytting av mineralressursene i kommunen generelt 
og for kvartsittbruddet i Austertana spesielt. 
Forholdet til grus- og pukkforekomster samt mineralressurser og naturstein er vurdert i alle 
konsekvensutredninger av enkeltinnspillene. Det har ikke vært tid og ressurser til å vurdere 
grus- og pukkforekomster, naturstein og mineralressursene i kommunen generelt. I forbindelse 
med utvidelse av kvartsittbruddet til Elkem Tana vurderes rammene for ressursutnyttelse i det 
området.  
 
 
Å finne og vurdere områder som kan være aktuelle for etablering av vindkraft/solkraft. 
I løpet av planprosessperioden har det kommet en privat aktør Grenselandet AS igangsatt en 
prosess med sikte på å etablere et vindkraftanlegg på kommunegrensen mellom Tana og 
Lebesby kommuner. Denne typen saker behandles ikke av kommunen men av Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE). Administrasjonen har ikke prioritert arbeidet med å finne 
områder for vindkraft/solkraft. 
 
 
Vurdere og synliggjøre viktige landskapsverdier. 
Viktige landskapsverdier kan for eksempel være geologi, naturformasjoner, kulturlandskap og 
kulturminner-/kulturminnemiljøer. Kartlegging av dette er arbeid som ofte gjennomføres som en 
egen kommunedelplanprosess. Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre en analyse og 
vurderinger av landskapet i kommunen. Likevel tas det hensyn til landskapsverdier og 
kulturminner i forslag til planbestemmelser, bla. i punkt 2.5 Estetikk, miljøkvalitet, natur, 
landskap og grønnstruktur og i punkt 2.6 Bevaring av eksisterende bygninger og annet 
kulturmiljø. 
 
De øvrige punktene i planprogrammet er ivaretatt i planforslaget. 
 


