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Runar Larsson i samarbeid med arkitektkontoret raunijar as ønsker å utvikle eiendommen til
å kunne tilby utleie av hytter med høyere standard, der service senter og oppstillingsplass
for camping/caravan blir en naturlig del.

Runar har lenge hatt ønske om å få til noe i Tana og kjøpte for en tid tilbake eiendommen
på Riidonbákti. Han ble tipset av selger om muligheten for å utvikle eiendommen til hytter.
En tanke som begynte å gro på han, hvor han etterhvert involverte arkitekt i prosjektet for å
gjøre et mulighetsstudie som gir grunnlag for planene beskrevet her. Arbeidet med planene
ble startet i 2019.

Vår forståelse er at kommunen har utrolig mye å tilby med tanke på både natur, friluftsliv og
kultur som kunne være til glede for flere. Runar har over lenger tid gjennom reising i
nordområdene og med en spesiell tilknytning til Tana sett mange av kvalitetene her. Dette
kommer også gjerne frem i samtale med andre som kjenner Tana. Det er mange som
ønsker å komme hit, men som ikke helt finner fasilitetene de ønsker. Runars ønske er å
imøtekomme dette og dermed bidra til at flere får oppleve Tana og det flotte denne
kommunen har å by på.

Vi sender ut invitasjon til befaring og medvirkningsmøte som vil finne sted på selve
eiendommen den 15. September kl. 17.00 med oppmøte ved Polmak Vest båtplass. Dette
dokumentet er tenkt brukt som utgangspunkt for en dialog og er relativt åpent i forhold
til tolkning.Vi har allikevel konkretisert planene i et kart og ønsker å skissere så godt som
mulig hvordan noen tiltak potensielt kan se ut eller oppleves på tomt.

Vi har forstått at noen mener planforslaget særlig er negativt, men vi vet også at det er
flere som er positive til en mulig utvikling i Tana. Med befaringen og en samtale knyttet til
Riidonbákti er målet å kunne gå i dialog med innbyggere i Tana da utviklingen har
påvirkning ikke bare lokalt, men også regionalt med tanke på bidraget et slikt forslag kan
gi samfunnet.Vårt håp er å kunne tilrettelegge for at så mange interesser som mulig blir
ivaretatt i det konkrete planforslaget som nå bearbeides og alle stemmer ønskes
velkommen.Vi ønsker med andre ord særlig kontakt med mennesker som har tilknytning
og mer inngående kunnskap om Tanas interesser som samfunn generelt samt området
Polmak og Riidonbákti spesifikt.

Tanken er å gå en liten runde på eiendommen (se plankart under) og få synliggjort
eventuelle forhold som kan være av interesse eller som har en form for verdi som f.eks.
ønskes bevart, fremhevet eller på noen måte ivaretatt. Videre ønsker vi å sette ut noen
markører i terrenget for å vise så konkrete tiltak som mulig og deres tiltenkte,
omtrentlige plassering. Fra vår side søkes det uttalelser relatert til f.eks. både misnøye og
ønsker, lokale værforhold, flora/fauna, aktiviteter og annet som man tenker påvirkes av
planforslaget både lokalt og regionalt. Håpet er at kanskje dette kan være til hjelp med å
føre en samtale om faktiske forhold som også kan få frem potensiell problematikk, samt
løsninger og ønsker man måtte ha.

Runar
Eier og tiltakshaver med tilknytning til Tana gjennom vennskap som har et ønske om å
utvikle en næring i området for å kunne bidra, samt å vise frem området til fler. Jeg har sett
muligheter i området med tanke på natur, kultur og mennesker. Dette er en drøm og et
ønske som har formet seg over mange år.

Raunijar
Vi er et lite arkitektkontor lokalisert i Bergen hvor arkitektene også er utdannet ved
arkitekthøyskolen i samme by. Et av skolens hovedfokus er arbeidet med å forstå at
arkitekturen former både natur og kultur. Dette ser vi som en spesiell arv som vi forsøker å
videreføre fra skolen og videreutvikle i vår praksis. Vi ønsker å gjennomføre prosjekter på en
forbilledlig måte og ønsker samhandling fra alle involverte og berørte parter såfremt det er
mulig. Tradisjon og kultur er viktig for oss og vi ønsker i utgangspunktet å komme med
løsninger som er forenlig med lokale skikker der vi jobber. Vi har erfaring fra prosjekter med
fokus på å bevare stedlige egenskaper, men allikevel bidra med nyvinninger og utvikling.
Opptatt av sosiale ressurser, kanskje spesielt rettet mot utdanning og hvordan det vi gjør i
dag påvirker de som kommer etter oss.

Marte
Arkitekt og prosjektansvarlig med erfaring fra arbeid i Bergen kommunes plan- og
bygningsetat, utdannet pedagog og jobber som lærer ved siden av arbeidet som arkitekt. Jeg
er hovedansvarlig for plandokumenter og utforming av planbeskrivelser, samt søknad og
praktisk gjennomføring. Jobber for, og ønsker at plan- og medvirkningsprosessen skal være
korrekt, ordentlig og riktig, samt at prosessen er så åpen som mulig. Dette tror jeg vil bidra
til tydelighet i en komplisert prosess og legger til rette for en god dialog mellom de
involverte parter.

Christian
Arkitekt og filosof med hovedfokus på blant annet arkitekturens estetikk, sosial- og
sinnsfilosofiske problemstillinger samt Wittgensteinstudier. For øyeblikket ligger interessene i
forholdet mellom arkitektur og menneskets mulighet for handling (legemliggjort kognisjon og
økologisk psykologi). I dette prosjektet arbeider jeg i hovedsak med konseptutvikling og
estetiske spørsmål som knyttes blant annet til et moralsk og etisk ansvar utvikler har i et
område som dette (miljøetikk). Jobber også som underviser ved siden av arkitektarbeidet.

Ve l k ommen

L i t t om p l a n f o r s l a g e t

L i t t om o s s
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Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av helårs hytteutleie samt telt
og oppstillingsplass for camping og caravan. Innenfor planområdet foreslås det hytter i
ulike størrelser, tilkomstvei, parkeringsplasser, ladestasjon for elbil og lekeplass samt et
servicesenter med muligheter for en mindre butikk, café/restaurant og rom til leie for
overnattingsgjester. Plantiltaket innebærer også utbygging av evt. en mindre trafo samt
vann og avløp i eget renseanlegg. Det ønskes også å ivareta kantsone mot Tanaelva, samt
kultur og natur ved bruk av ulike hensynssoner og vern.

Planens intensjon

1. Planområdet utgjør arealmessing 89,3 daa. Planavgrensningen omfatter arealer på land
med grense mot Tanaelva, hvilket medfører at deler av planområdet kan være under
vann ved høy vannstand i elva. Tilkomstveien til naboeeiendommen gnr. 11 bnr. 1 fnr.
13 inngår delvis i planområdet.

Planavgrensing

I reguleringsplanen for gnr. 11 bnr. 16 inngår følgende arealformål:

a) Utleiehytter
Planen punktfester 45 hytter til utleieformål. Det er gitt bestemmelser som
regulerer formen av disse.

b) Kombinert bebyggelse/anleggsformål, forretning/kontor/tjenesteyting,
overnatting og servicesenter.
Planen punktfester et servicesenter som kan inneha ulike funksjoner for
driften av hytteutleiet. Senteret må ikke innha alle funksjonene men det
åpnes for kontor, lager, rom for renhold, butikk/kiosk, café/restaurant,
konferanserom/selskapslokale, rom eller leilighet for utleie til
overnatting, felles dusj, toalett, vaske- og kjøkkenfasiliteter for gjester.

Beskrivelse av reguleringsformål



c) Campingplass
Oppstillingsplasser for telt til utleie.

d) Leirplass
Offentlig tilgjengelig bålplass ved Tanaelva med mulighet for båltenning og
opphold for allmennheten.

e) Caravan oppstillingsplass.

f) Uteoppholdsareal, lekeplass.

g) Ladepunkt for el-bil.

h) Kjøreveg
Privat vei for hytteutleiet.

i) Parkeringsplasser

j) Annen veggrunn, teknisk infrastruktur, vann og avløp.
Arealet er avsatt til tekniske anlegg også tilknyttet vegutbygging.
Herunder inngår grøfter, teknisk anlegg og andre tiltak som naturlig
hører inn under veg.

k) Faresone mot høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler).
Rett utenfor planområdet går det i nord et høyspenningsanlegg (inkl.
høyspentkabler). Disse berører ikke de planlagte tiltakene og går gjennom LNFR-
områder. Det er likevel satt en faresone 10 m fra yttereste leder i nordlig del av
planområdet for å synligjøre at her tillates ikke tiltak for varig opphold.

l) Fiskeområde
Fiskeplasser som er tilgjengelig for allmennheten og kan tas i bruk når
fiske i Tanaelva er tilatt med fiskekort.

m) Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR-område, de deler av
tomten som ikke blir brukt, for eksempel strandsonen).
Innenfor dette området tillates bare formål som er til fordel for, og
forsterker LNFR-formålet. Eksempelvis stier, benker, skilt med forklaring om dyr
og plantearter, merkinger o.l.

n) Hensynssone for kantsone mot Tanaelva.
Kantsone mot Tanaelva for å ivareta viktig vegetasjon og biologisk
mangfold.

o) Naust/gapahuk
Offentlig tilgjengelig gapahuk tilknyttet bålplass med mulighet for
lager/oppbevaring/naust for hytteutleiet.

p) Frisikt
Innenfor frisiktsonen ved avkjørselen mot E6 tillates det ikke etablert
tiltak som kan hindre sikten i avkjørselen og som er høyere enn 0,5 m.
Dette for å ivareta sikkerheten for traffikanter som bruker vegen, både
bilister og andre. Det tillates enkeltstående stolper, skilt og trær så lenge
disse ikke er til hinder for tilfredsstillende sikt.
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Punktmarkerte hytter opptil 120 kvm
Punktmarkerte hytter ca. 35-90 kvm
Servicesenter plasseres naturlig i nærheten av tilkomst til T1.
Lager/uthus
Gapahuk/Naust/båtlager
Caravanoppstilling plasseres mer mot vei mtp. forstyrrelser ifbm. til-
og frakomst.
Teltplass plasseres noe lenger opp for å skjerme for lyd m.m., men
holdes i forbindelse med caravan pga. mest sannsynlig korte opphold.
Uteoppholdsareal, lekeplass i forbindelse med servicesenter.
Tilkomst hyttepark samkjøres i nord-vest hjørnet med naboens
innkjørsel om mulig for å unngå for mye endringer langs E6.
Tilkomst/sti til strandlinje (T2)
Parkering servicesenter
Kantsone for Tanaelva

Ny situasjonsplan

Situasjonsplanen er utformet hovedsaklig med tanke på terreng, natur, klima, værforhold,
siktelinjer og tilkomst. De ulike grepene i situasjonsplanen er gjort i hovedsak for å
etablere et miljø som kan bidra positivt til den totale opplevelsen av lokale situasjoner og
området ellers.
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Planinitiativet er med tanke på utredninger vurdert opp mot plan- og bygningslovens § 4-1
og 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger. Det ble i første omgang vurdert at
planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter vurdering av § 6, 8 og 10 i
forskrift om konsekvensutredninger. Etter første høringsrunde er det derimot vurdert at
det er behov for konsekvensutredning om tiltakets konsekvenser for naturgrunnlaget for samisk
kultur og næringsutøvelse, særlig samisk utmarksbruk jf. § 10 b) i Forskrift om
konsekvensutredninger.

Se tabeller under for vurdering av utredningsbehov.

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes

a) Regionale planer, kommuneplanens arealdel,
kommunedelplaner og områdereguleringer for tiltak i
forskriftens vedlegg I og II.

a) Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg II,
unntatt der tiltaket er utredet i en tidligere plan.

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis
de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha
planprogram eller melding:

b) Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I,
unntatt der aktuelt tiltak er utredet i tidligere plan.

b) Tiltak i forskriftens vedlegg II som behandles etter
annen lov enn pbl.

Ikke aktuelt

Se vurdering

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Vurdering av behov for utredninger

§ 10 Kriterier for å vurdere vesentlige virkninger for miljø
eller samfunn

d) Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-,
natur- og friluftsformål, samt reindrift eller områder
som er regulert til landbruk og som er av stor
betydning for landbruksvirksomhet

a) Verneområder etter nml eller markalovens § 11,
utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI),
prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale
laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og
kulturmiljø fredet etter kulturminneloven

e) Økt belastning i områder der fastsatte
miljøkvalitetsstandarder er overskredet

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap,
verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller
regionalt viktige mineralressurser, områder med stor
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og
områder som er særlig viktige for friluftsliv

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel
som følge av vann- eller luftforurensning

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser
eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan-
og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske
retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer
som ras, skred eller flom.

Ikke aktuelt

Se vurdering

Se vurdering

Se vurdering

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt



Til § 8 a)
Tiltaket vurderes å falle inn under vedlegg II pkt. 12 c) ii. «Feriebyer, hotellkomplekser
utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging» og 12 d) «permanente
campingplasser» Dermed skal det vurderes om planen får vesentlig virkning etter § 10.
Disse vurderingene finnes i det etterfølgende for de punktene i § 10 som er relevante.

Til § 10 a)
Tanaelva som grenser mot planområdet er en nasjonal lakseelv. Plantiltaket ligger med
god nok avstand til elven til at utbyggingen i selg selv vurderes til å ikke vesentlig påvirke
elva. Fiske som følge av utbyggingen vil reguleres/foregå i tråd med de til en hver tid
gjeldene regelverk som gjelder for fiske i Tanaelva og det vurderes derfor at effekten av
plantiltaket ikke vil påvirke laksen vesentlig.

Til § 10 b)
I områder mer enn en km fra planområdet er det i følge artskart registrert noen sårbare
og truede arter i 2002. Da funnene er gamle og området er preget av bebyggelse og
menneskelig aktivitet, vurderes det til at plantiltaket ikke vil ha vesentlig innvirkning på
disse artene.

Planområdet ligger innenfor områder markert som tidlig vinterbeite for reindriften.
Planområdet ligger mellom allerede eksisterende bebyggelse innrammet av E6 og
kraftlinje. Det fremkom fra møte med reindriftsdistrikt 7 at reinen i utgangspunktet ikke
befinner seg innenfor selve planområdet. Reindriftsdistrikt 7 utrykte bekymring for økt
bruk av nærliggende terreng i perioden med vinterbeite på bakgrunn av muligheten for
fler besøkende. Her er det igangsatt dialog med reindriften med tanke på muligheter for
sameksistens mellom de to interessene.

Etter første runde med høring og offentlig ettersyn fremkom det at planområdet mulig
benyttes til høsting av utmarksressurser til duodji og det ble fremmet bekymring for at
aktivitet knyttet til det nye formålet vil kunne påvirke utmarkshøsting og dyrehold for lokal
samisk kultur og næringsutøvelse.

Det vurderes derfor at tiltakets virkning utredes opp mot naturgrunnlag for samisk kultur
og næringsutøvelse, med fokus på utmarksressurser.

Til § 10 d)
Eiendommen er på ca. 89 daa som i kommuneplanens arealdel satt av til både LNFR-
formål og spredt boligbygging med tre boliger. Eiendommen består av kupert og til dels
bratt terreng som er dekket av steinrøys, noe lavtvoksende skog og lyng. Landskapet på
eiendommen egner seg ikke til jordbruk (NIBIO.no). Se punkt «til 10 b)» for vurdering av
områder tilknyttet reindrift. Reguleringsplanen sikter på å bidra til økt bruk av området på
og rundt eiendommen for friluftsformål. På bakgrunn av planens begrensede utstrekning og
vurderingene tilknyttet dette punktet vurderes det at tiltaket ikke faller under «større
omdisponering av LNFR-areal» som da heller ikke utløser krav om konsekvensutredning
for landbruk.

Oppsummering
Basert på ovenstående vurderinger konkluderes det med at tiltaket utløser behov for
begrenset konsekvensutredning iht. forskriftens § 8, vedlegg II pkt. 12 c) ii. «Feriebyer,
hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging» og 12 d)
«permanente campingplasser» og påfølgende vurdering etter § 10.

Det skal gjøres konsekvensutredning av planens virkning på naturgrunnlaget for samisk
kultur og næringsutøvelse med fokus på utmarksressurser. Det vurderes som tilstrekkelig å
konsekvensutrede foregående punkt da det er snakk om en mindre reguleringsplan som
ikke vil få vesentlig virkning for de resterende punkter som er nevnt i § 10.
Konsekvensutredningen i sin helhet vil finnes som vedlegg til planbeskrivelsen ved neste
høringsrunde.


