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1. BAKGRUNN 

1.1 Bakgrunn 

Tana kommune ønsker å tilrettelegge for etablering av småbåthavn i Austertana ved utløpet av 
Čámmájohka. Planinitiativet ble startet allerede i 2010, som en del av et større prosjekt som 
omhandlet reguleringsplaner for fire havneområder i Tana kommune. Planprogram for planene 
ble fastsatt i 2012, og i 2016 utførte Ecofact en konsekvensutredning for naturmangfold. Saken 
har flere ganger stoppet opp og blitt satt i gang igjen. Det siste initiativet før denne 
reguleringsplanen, var en søknad om dispensasjon med påfølgende søknad om igangsettelse av 
tiltak i 2019, men denne ble stoppet og det ble igjen bestemt at området måtte detaljreguleres. 
Kommunen vedtok i kommunestyret i februar 2020, igangsettelse av detaljreguleringen. 

 

 
Figur 1 Illustrasjon fra tidligere prosess. Kilde: Planprogram for havneområder i Tana/Tana kommune 

 
 

I forbindelse med tiltaket vil det også være behov for mudring og fylling, samt oppgradering av 
veg og avkjørsel mot fv. 8082. Det vil også etableres en molo for å beskytte mot vær og isdrift. I 
tillegg legges det til rette for blant annet videreføring av eksisterende båtopptrekk og etablering 
av parkeringsplass. På kommunens eiendom med gnr./bnr. 27/4 ligger to eldre bygninger fra før, 
og disse var i utgangspunktet tiltenkt videreført som fritidseiendommer. Man vil også sikre 
kulturminnene innenfor planområdet, da flere av de er automatisk fredede, samt sikre 
slåttemarken på kommunens eiendom.  

 
 
1.2 Om forslagsstiller 

Tiltakshaver: 
Forslagstiller er Tana kommune. Saksbehandlere er Regine Nornes, Ane Pedersen Røren og Leif 
Henrik Halvari. Ansvarlig virksomhetsleder er Frank Martin Ingilæ. 

 
Konsulent: 
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS, avd. Alta. Saksbehandlere er arealplanleggerne 
Karianne Lund Heitmann og Kirsten Elisabeth Svineng. Oppdragsansvarlig er seksjonsleder Ulla 
Sennesvik. 
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2. PLANOMRÅDET 

2.1 Oversiktskart 
 

 

Figur 2 Oversiktskart Austertana. Planområdet vist med rød sirkel. Kilde: Norgeskart.no 
 
 
2.2 Historisk utvikling 

 

Figur 3 Ortofoto fra 1971, området er urørt, foruten neon boliger langs veien. Kilde: Norge i Bilder 
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Figur 4 Ortofoto fra 1997, her ser man at industriområdet er etablert på nordsiden av elven og arealet i sjøen er 
endret betydelig. Man ser at elva har erodert bort en del masser. Kilde: Norge i Bilder 

 

 
Figur 5 Ortofoto fra 2019, området ser stort sett likt ut som i 1997. Mer masser er erodert vekk, men ellers er det 
stort sett den samme situasjonen, både i vann og på land. Kilde: Norge i Bilder 
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2.3 Dagens bruk 

Planområdet er på om lag 116 daa og ligger i Store Leirpollen ved utløpet til Čámmájohka, ca. 
2,5 km fra Austertana kirke. Planområdet omfatter arealer både på land og i elv/sjø. 

 

 

Figur 6 Ortofoto over planområdet. Plangrense vist med rød stiplet linje. Kartkilde: NVE Atlas. 
 

Området nord for planområdet brukes i dag til anleggsvirksomhet. Strandområdet sør for 
elveutløpet benyttes i dag til båtopptrekk. Småbåter kan sees i sørlige del av planområdet i 
figuren over. Det er svært grunt i sjøområdene ved land og de indre delene er tørrfallsområde, 
altså område som tørrlegges ved lavvann. Området består ellers i stor grad av slåttemark, 
kulturminner og 
noen eldre 
gårdsbygninger. 
Rett sør for 
planområdet er det 
etablert en 
grillplass av 
beboerne i 
Austertana, på 
initiativ fra 
Austertana 
bygdelag. 

 

Figur 7 Dronefoto fra 
sommer 2020 som viser 
området, inkludert 
grillstue og 
industriområdet på 
tilgrensende eiendommer. 
Foto: Frank Martin Ingilæ 
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2.4 Planstatus 
 

 

Figur 8 Gjeldende kommuneplan vises til venstre, og gjeldende reguleringsplaner vises til høyre. Planens begrensing 
vises i rødt. Kilde: www.kommunekart.com 

 

Gjeldende plan i og rundt planområdet er kommuneplanens arealdel. Området innenfor 
plangrensen er i KPA satt av til LNF-område og vannareal for allmenn flerbruk. Tilgrensende 
arealer er satt av til Erverv – industri, nåværende og fremtidig. Kommuneplanens arealdel ble 
vedtatt 25.04.2002 og er utarbeidet etter PBL 1985. Kommuneplanens arealdel i Tana kommune 
er under rullering, og et forslag ble presentert sommeren 2019 på rådhuset. Det er usikkert når 
den nye arealdelen blir vedtatt, men den vil være i tråd med tidligere formål i dette området. 

 

Det er ingen gjeldende reguleringsplaner 
innenfor eller inntil planområdet. Det ble i 2010 
startet opp en planprosess for etablering av 
småbåthavn på samme sted i regi av Tana 
kommune. Avgrensningen for denne vises i 
skissen til høyre. Dette initiativet kom i 
forbindelse med et større prosjekt som 
inkluderte flere småbåthavner i kommunen. Det 
ble i forbindelse med den tidligere 
planprosessen utarbeidet en 
konsekvensutredning for naturmangfold ved 
Čámmájohka. Planarbeidet var tidkrevende og 
har av ulike årsaker tatt lang tid. Underveis i 
prosessen har det i flere omganger blitt søkt om 
dispensasjon fra plankravet for å etablere en 
midlertidig flytebrygge. Senest i 2018 inngikk 

 

 
 

Figur 9 Tidligere igangsatt planarbeid vises med blå 
stiplet linje. Plangrense for dette planforslaget vises 
med rød linje. Kilde: www.kommunekart.com 

kommunen en avtale med grunneier Arne Pettersen i forhold til dekning av utgifter i forbindelse 
med søknad om dispensasjon fra kravet om detaljregulering. Kommunen avviste i midlertidig 
søknaden i ettertid på grunn av privatrettslige forhold. Etter dette har ikke søker gått videre med 
saken. 

http://www.kommunekart.com/
http://www.kommunekart.com/
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2.5 Eiendomsforhold 

Eiendomskart 
 

Figur 10 Eiendomskart som viser eiendommer i og rundt planområdet. Planens begrensning vises med sort stiplet 
linje. Kartkilde: NVE Atlas. 

 
 

Hjemmelsforhold og rettigheter 
EIENDOM 
GNR/BNR 

HJEMMELSHAVERE AREAL M2 BERØRT 
AREAL 
DAA 

DAGENS PLANSTATUS FORESLÅTT 
PLANSTATUS 

Direkte berørte eiendommer 
26/8 Privat 71,619 0,152 Vannareal for all. flerbruk Havneområde i sjø 
 
27/1 

 
FeFo 

 
38 553,662 

4,014  
LNF 

LNFR, kjøreveg, annen 
veggrunn 

 
 
 
27/4 

 
 
 
Tana kommune 

 
 
 
43,586 

43,586  
 
LNF/vannareal for all. 
flerbruk 

Naturvern, fritidsbeb, 
veg, annen veggrunn, 
hensyn- /båndleggings 
for kulturminner. 

Sum planområde 47,752   
  Naboer/gjenboere 
27/65 Privat 15 984,1 - Industri - 
27/69 Privat 13 454,4 - LNF - 
27/127 Privat 5 070,6 - LNF - 
27/130 (fv. 
8082) 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

 
18 978,7 

-  
Samlevei 

 
- 

27/1/21 Privat Punktfeste - LNF - 
27/1/22 Privat Punktfeste - LNF - 
27/1/23 FeFo – ikke tinglyst Punktfeste - LNF - 
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3. PLANFORSLAGET 

3.1 Planforslaget 
 

 

Figur 11 Plankart for Austertana småbåthavn. 

 
3.2 Planens intensjon 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn, båtopptrekk, veg og 
parkeringsplass. Planen har også som intensjon å ivareta det rike kulturmiljøet med flere 
automatisk freda kulturminner og slåttemark på kommunens eiendom, ved bruk at 
båndleggingssoner og hensynssoner. 

 
 
3.3 Planens dokumenter 

Planforslaget består av følgende dokumenter. 
 

1. Plankart, både i PDF og SOSI-format 
2. Bestemmelser og retningslinjer 
3. Planbeskrivelse med vedlegg 
7. Innkomne innspill, referert og kommentert 
8. Forenklet ROS-analyse 
9. Konsekvensutredning for naturmiljø (Ecofact) 
10. Rapport fra grunnundersøkelser (GeoNord) 
11. Kostnadsoverslag småbåthavn (Rambøll) 
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3.4 Planavgrensning 

Planområdet utgjør arealmessig 116 daa. Planavgrensningen omfatter arealer både på land og i 
sjø. Hele kommunens eiendom 27/4 inngår i planområdet, samt deler av FeFos eiendom 27/1. 
Planområdet strekker seg over elva og grenser til industriområdet på andre siden. Deler av fv. 
8082 inngår i planområdet for å regulere inn og oppgradere kryss og adkomstvei til 
småbåthavna. 

 
3.5 Reguleringsformål 

I reguleringsplanen for Austertana småbåthavn, inngår følgende arealformål og hensynssoner: 
 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 

Kjøreveg: Herunder er offentlig adkomstveg til småbåthavn/parkering/båtopptrekk. Det er gitt 
bestemmelser som regulerer utforming av denne. 

 
Annen veggrunn – teknisk anlegg: Dette er areal satt av til de tekniske anleggene knyttet til 
vegutbygging. Herunder inngår grøfter, teknisk anlegg og andre tiltak som naturlig hører inn 
under veg. 

 
Molo: Moloen skal sikre at småbåthavna sikres mot vær og vind, samt isdrift fra Julelva. Det 
tillates etablert kaikant for av- og pålessing av utstyr på enden av moloen. 

 
Parkeringsplasser: Parkeringsplassen skal være offentlig tilgjengelig for alle brukerne av 
området. Dette gjelder brukere av småbåthavna, båtopptrekket, grillplass og andre aktuelle bruk. 

 

Landbruk-, natur-, og friluftsområder samt reindrift 
 

LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag: Her tillates ikke etablert andre tiltak enn de som er nevnt i 
formålsnavnet. Gjelder et lite område sør-øst i planområdet. 
 
Naturvern: Har som formål å sikre at tiltak ikke tillates innenfor området for slåttemark. 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: Dette inkluderer arealet i elva 
Čámmájohka. Det tillates ikke iverksetting av tiltak her som gjøre skade på vassdrag og 
tilhørende kantsone. 

 
Havneområde i sjø: Dette er arealet rundt småbåthavna, der det tillates ferdsel, ankring av 
båter, samt fylling og mudring som er nødvendig for etableringen av småbåthavn i tråd med 
tegninger i det vedlagte kostnadsoverslaget. 

 
Småbåthavn: Innenfor formålet småbåthavn er det delt opp i tre deler. Disse tre delene 
forutsetter forskjellig bruk innenfor småbåthavnformålet. VS1 er arealet i sjø, som omfatter 
området der selve småbåthavna skal plassers. Det er gitt bestemmelser på antall og 
mudringsdybder. VS2 er landområde, der det tillates etablert anlegg som hører naturlig til 
småbåthavna, som bygg, drivstofftank, intern adkomstveg og andre tiltak som faller naturlig inn i 
landarealer i forbindelse med formålet. VS3 er areal satt av til båtopptrekk. 
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Arealtabell 

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

Areal (daa) 

2011 – Kjøreveg (2) 1,2 

2018 – Annen veggrunn – tekniske anlegg (3) 1,4 

2044 – Molo 2,6 

2082 – Parkeringsplasser 1,3 

Sum areal denne kategori: 6,5 

 

§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål 
samt reindrift 

Areal (daa) 

511 – LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og 
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag 

0,2 

5300 - Naturvern 43,5 

Sum areal denne kategori: 43,7 

 

§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone 

Areal (daa) 

6001 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone 

4,5 

6220 – Havneområde i sjø 44,3 

6230 – Småbåthavn (3) 16,9 

Sum areal denne kategori: 65,7 

  

Totalt alle kategorier: 116,0 
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Sikringssoner 
 

Frisikt: Innenfor frisiktsonen i krysset mot fv. 8082, tillates det ikke etablert tiltak som kan 
hindre sikten i krysset og som er høyere enn 0,5 m. Dette er for å ivareta sikkerheten for 
trafikanter som bruker vegen, både bilister og andre. Det tillates etablert enkeltstående stolper, 
skilt og trær, så lenge disse ikke er til hinder for tilfredsstillende sikt. 

 

Faresone 
 

Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler): I østkanten av planområdet, innenfor kommunens 
eiendom 27/4, går det en 22 kV høyspentlinje. Denne berører ikke i noen av de planlagte 
tiltakene og går dessuten gjennom LNFR-areal. Det er allikevel satt av faresone 10 meter fra 
ytterste leder på hver side, dette vil bidra til å synliggjøre at det her ikke tillates tiltak for varig 
opphold. 

 

Soner med særlig hensyn 
 

Bevaring kulturmiljø: Den største hensynssonen er lagt rundt fire av båndleggingssonene for å 
sikre de automatisk fredete kulturminnene og deres umiddelbare nærområde ytterligere og 
fungere som en buffersone på minst 5 meter rundt båndleggingssonen. Sonen er også lagt for å 
hindre ferdsel på en eksisterende traktorvei som delvis går over et kulturminne. For et 
kulturminne, nærmest småbåthavna, er hensynssonen snevret noe inn rund båndleggingssonen, 
for å ta hensyn til nødvendig tiltak for etablering av fylling ifm. småbåthavna. For de minnene 
som ikke er automatisk freda, vil sonen fungere som en sikring mot tiltak, da det ønskes at disse 
ivaretas i størst mulig grad. 

 

Sone for båndlegging 
 

Båndlegging etter lov om kulturminner: Hensikten med båndleggingssonen er å sikre de 
automatisk fredete kulturminnene som omfattes av denne sonen. Kulturminnene er nærmere 
beskrevet under kapittel for virkninger av planforslaget. Båndleggingssonene er kun gitt 
retningslinjer, da tiltak innenfor denne sonen er styrt av kulturminneloven. 

 
 
 

Hensynsonetabell 

§12-6 - Hensynssoner Areal (daa) 
Frisikt (2) 0,1 

Bevaring kulturmiljø (3) 11,4 

Båndlegging etter lov om kulturminner (5) 1,1 

Faresone – høyspenningsanlegg (1) 3,3 

Sum areal denne kategori: 16,5 

  

Totalt alle kategorier:                   16,5 
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4. KONSEKVENSUTREDNING 

Da saken og vurdering av KU stammer fra 2010, er det nå gjort en ny vurdering etter oppdatert 
forskrift for konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019, jf. vurdering i 
respektive tabeller under. Det er vurdert at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning etter 
vurdering av § 10. Se vurdering under tabellene. Etter gjeldende regelverk, er det ikke krav til 
planprogram for dette tiltaket. Det vil si at planprogram fastsatt i 2012, ikke lenger legger 
føringer for dette planarbeidet i like sterk grad som tidligere. 

 
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes Aktuelt 
a) Regionale planer, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og 

områdereguleringer for tiltak i forskriftens vedlegg I og II 

 
Nei 

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

 
Nei 

c)  Tiltak i forskriftens vedlegg I som behandles etter annet lovverk enn pbl Nei 
 
 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 

Aktuelt 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
Nei 

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 

 
Se 
vurdering 
under 

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 

 
 
Nei 

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 

Se 
vurdering 
under 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet Nei 
f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 

luftforurensning 

 
Nei 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp Nei 
h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. Nei 

 
Til § 8 a) 
Tiltaket ansees å falle inn under vedlegg II pkt. 12 b) «Lystbåthavner». Dermed er vurdert om 
planen får vesentlig virkning etter § 10. Se tabell over, og vurdering under. 

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

Se 
vurdering 
under 

b) Tiltak i forskriftens vedlegg II som behandles etter annen lov enn pbl. Nei 
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Til § 10 b) 
Det er flere arter i området, både sårbare og livsdyktige. I den tidligere oppstartede 
planprosessen fra 2010 ble det vurdert at tiltaket utløser behov for konsekvensutredning for 
naturmiljø. Utredningen ble gjennomført i 2016 av Ecofact. Det vurderes fortsatt at plantiltaket 
kan få vesentlige virkninger for naturmiljøet, og i den videre prosessen har det bli tatt stilling til 
om nevnte konsekvensutredning utgjør tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. 

 
Det er flere kulturminner innenfor planområdet, og disse er ivaretatt med båndleggings- og 
hensynssoner. Tiltaket berører ikke disse områdene. Plantiltaket vurderes derfor å ikke ha 
vesentlig virkning for disse. 

 

Figur 12 Registrerte kulturminner på Askeladden.no. Planområdet markert med svart stiplet linje. 
 
 

Det er ikke kjent at dette området har viktige mineralressurser, eller at det har stor betydning for 
samiske interesser, og det vurderes derfor at plantiltaket ikke vil ha vesentlig virkning for disse. 
Området brukes allerede i dag til båtopptrekk, og siden det er nettopp dette plantiltaket skal 
legge til rette for, ansees planen å kun ha positive virkninger for dette formålet. Etter samtale 
med Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga pr. telefon 29.05.20, ble det sagt at de ikke hadde noen 
motforestillinger for planarbeidet. 

 
Til § 10 d) 
Deler av planområdet (ca. 50 daa) er i kommuneplanens arealdel satt av til LNF-formål 
(formålsnavn etter PBL 1985). Størsteparten av dette skal videreføres som pbl. §12-5. Nr. 5 LNF 
Naturvern, herunder områder som berøres av kulturminner. På denne bakgrunn vurderes det at 
tiltaket ikke er en «større omdisponering av LNFR-areal» som skulle utløse krav om 
konsekvensutredning for landbruk. 

 
Oppsummering 
Basert på ovenstående vurderinger, konkluderer Tana kommune med at tiltaket utløser krav om 
konsekvensutredning iht. forskriftens § 8, vedlegg II pkt. 12 b) Lystbåthavner, og vurdering etter 
§ 10 pkt. b). KU-krav stilles derfor til tema Naturmangfold. Ecofact har gått gjennom og 
oppdatert rapporten som ble produsert i 2016, til å samsvare med dagens krav. Rapporten finnes 
som vedlegg til planbeskrivelsen. 
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5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Stedsutvikling 

Dagens situasjon 
Området i og rundt planområdet er på land preget av eldre landbruksdrift. Området brukes i dag 
også til båtopptrekk og det er flere som ankrer båten sin i området. På nordsiden av 
Čámmájohka er det etablert industri, og i dette området kan en flytebrygge sees på flyfoto. 
Arealet er, som nevnt, hovedsakelig avsatt til LNF og vannareal til allmenn flerbruk. 

 
Området inngår i Austertana grunnkrets og ifølge Statistisk sentralbyrå bodde det 196 personer 
her ved inngangen til 2020. Befolkningstallet for hele Tana kommune var på 2841 personer i 
første kvartal i 2021. Austertana har hatt en jevn befolkningsnedgang de siste 20 årene, men 
kommunen har hatt en jevn økning i antall fritidsbygninger i samme tidsrom. 

 
Virkninger av planforslaget 
Tiltaket vurderes å ha positiv effekt på stedsutviklingen i Austertana, siden det har vært et sterkt 
ønske fra lokalbefolkningen om småbåthavn over lengere tid, og området brukes til båtopptrekk i 
dag. Etableringen av småbåthavna vil være et meget positivt bidrag til trivsel og friluftsliv for 
beboerne i Austertana, i tillegg til at det tilrettelegges i større grad for de som driver med fiske i 
mindre skala. 

 
 
5.2 Barn og unges interesser 

Dagens situasjon 
Ifølge Statistisk sentralbyrå er det registrert 33 barn og unge mellom 0-19 år i Austertana 
grunnkrets. Det er ikke registrert eller kjent at området er spesielt viktig for barn og unge i dag. 
Det kan tenkes at strandlinja brukes som turområde for eksempel av barnefamilier og 
skoler/barnehager. Det er også etablert en grillhytte i regi av bygdelaget, man antar at denne 
også benyttes av barnefamilier. 

 
Virkninger av planforslaget 
Planforslaget legger ikke opp til økt bebyggelse eller tiltak som er særskilt rettet mot barn og 
unge. Småbåthavnen kan benyttes av barnefamilier til friluftslivsformål og øke interessen for 
området. Det vurderes at tiltaket sånn sett er positivt for barn og unge, om enn i begrenset 
omfang. 

 
 
5.3 Byggeskikk og estetikk 

Dagens situasjon 
På planområdet står det to eldre bygninger 
som ser ut til å ha vært brukt i forbindelse 
med tidligere gårdsdrift. Bebyggelsen i 
nærområdet til planen består av eneboliger 
i 1 - 1 ½ etasje med saltak og kledning i 
malt/beiset panel, nærings-/industribygg 
og uthus/garasjer. Det er også oppført en 
liten kai på motsatt side av elva. 

 
 

Figur 13 Dronebilder av eksisterende bebyggelse, 
sommer 2020. Foto: Frank M. Ingilæ 
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Virkninger av planforslaget 
Tiltaket vil bryte med eksisterende estetikk/materialvalg på den ene siden av elva, men da det er 
industri på den andre siden, vil det ikke ha vesentlige virkninger for byggeskikken i forhold til 
området rundt. Det settes krav til utforming av bebyggelse i bestemmelsene til planen. 

 
 
5.4 Folkehelse 

Dagens situasjon 
Området benyttes til nærturer og turer i fjæra. Slike områder er meget gode lavterskeltilbud for 
folkehelse. Tana kommune har for øvrig flere flotte turmål av varierende vanskelighetsgrad. 

 
Virkninger av planforslaget 
Planforslaget vurderes å ha en positiv effekt på folkehelsen, da det vil bli god tilgang med bedre 
veg og parkeringsplass ned til fjæra og til småbåthavna. Strandlinja rundt småbåthavna og 
moloen vil påvirkes noe pga. fylling, men det vil tilrettelegges til videre bruk av strandlinja der 
det er mulig. 

 
 
5.5 Friluftsliv 

Dagens situasjon 
Området har en svært fin beliggenhet ved sjøen 
og elva, Čámmájohka. Kvaliteten på området 
vurderes som stor for friluftslivet, og strandsonen 
i Leirpollen har i kartlegging fått verdi som viktig 
friluftslivsområde, jf. Miljødirektoratet og 
Naturbase. Området brukes som utgangspunkt 
for flere småbåter i dag, som har ankringsplass 
her. Det er også båtopptrekk her. Strandlinjen 
fremstår i dag som allmenn tilgjengelig, selv om 
det er noe usikker hvor mye den er i bruk, 
utenom til båtbruk. I tillegg har bygdelaget 
tilrettelagt med grillstue rett utenfor planområdet. 
Industriområdet på nordsiden av planområdet drar 
kvaliteten av opplevelsen av området noe ned. 

 
 
 
 

 
Figur 14 Strandsonen i og rundt planområdet er et 
viktig friluftslivsområde. Kilde: Naturbase.no 

 

Det er også registrert scooterløype 
gjennom og rundt planområdet, 
langs strandlinja og videre oppover 
langs elva fram til brua. 
Scooterløypene er vedtatt av 
Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark. Scooter er en viktig del av 
friluftslivet på vinteren, kanskje 
særlig i de nordligste delene av 
landet, selv om de sørlige delene har 
kommet mer etter de siste årene. 
Tana kommune har et godt 
løypenett for scooter. 

 

Figur 15 Scooterløyper vises i grønt. Kilde: Naturbase 
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Virkninger av planforslaget 
Planforslaget vil ha en positiv effekt på friluftsliv, da det kan øke interessen på området og hva 
det har å tilby. Tilgangen til båt vil for eksempel bli bedre. Sammenlignet med dagens allmenne 
tilgjengelighet til strandsonen, vil det muligens oppfattes som noe mer tilgjengelig for «en tur i 
fjæra», men på andre måter bli mer tilgjengelig. Etablering av parkeringsplass for eksempel, vil 
kunne gjøre området mer allmenn tilgjengelig, ikke minst for flere brukergrupper. Scooterløypa 
vurderes også å bli minimalt berørt av tiltaket, da målet er å opprettholde store deler av området 
slik det er i dag. Samlet vurderes tiltaket å gi en positiv virkning for området. 

 
 
5.6 Landskap 

Dagens situasjon 
Austertana ligger i et relativt åpent fjordlandskap med noe bebyggelse og infrastruktur og er en 
indre skjermet yst, jf. Naturbase. Planområdet ligger i strandsonen ved sjøen og elva 
Čámmájohka i Leirpollen. Det er et nokså flatt område, med lite vegetasjon. Her er mest sand, 
stein, gress, lyng og busker. Området som småbåthavnen skal etableres på ligger på 
strandsedimenter og heller svakt mot sørvest. Området ligger i nordboreal vegetasjonssone og i 
overgangsseksjonen mellom de kontinentale og oseaniske bioklimatiske seksjonene, ifølge blant 
annet Asbjørn Moens «Vegetasjon» fra 1998. Dette betyr at nærområdene preges av såkalt 
fjellskog, og at her vil både kunne oppleves kystklima og innenlandsklima. 
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Figur 16 Foto viser planområdet både sommer og vinter 2 19 og 2020. Alle foto: Frank Martin Ingilæ 

 
 
 
 
 

Slik det er nevnt tidligere er det svært grunt i sjøområdene ved land og de indre delene er 
tørrfallsområde, altså område som tørrlegges ved lavvann. Over vises noen bilder fra 
kommunens befaring på området. De har befart området på sommeren, høsten og på vinteren. 

 
Virkninger av planforslaget 
I forbindelse med etablering av tiltaket, skal det mudres og fylles, samt at det skal etableres 
molo. Dette vil påvirke landskapet rent visuelt. Menneskeskapte tiltak slik som dette, er 
vanskelig å gi et naturlig preg, så virkningen for landskapet vil ikke nødvendigvis være positiv. 
Landskapet under sjøen vil også kunne endre seg utenom tiltaket, da vannet i sjøen vil måtte 
finne en annen veg og det vil muligens grave seg dypere i områdene rundt. Langs elva vurderes 
det at planforslaget vil ha liten virkning, rent landskapsmessig. 

 
 
5.7 Lokalklima 

Dagens situasjon 
Planområdet ligger slik til at det er gode solforhold, men kan også være værutsatt da det ligger 
rett ved sjøen og det er lite vegetasjon rundt. 

 
Vindroser for værstasjon Rustefjelbma, som ble tatt ned i 2013, viser at regjerende vindretning 
kommer fra sør. Værstasjonen i Tana bru viser an litt mer sør-østlig dominans, men med et mer 
variabelt vindbilde. Stasjonen Tana bru er lengere unna og litt mer innenlands plassert, så 
sannsynligheten er at vindbildet ved Rustefjelbma er mer representativt for Austertana. Ingen av 
stasjonene vil allikevel ikke gi et helt korrekt bilde for planområdet, da det er noe avstand fra 
begge. 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

Figur 17 Vindroser fra vindstasjoner Rustefjelbma (t.o.m. 2013) og Tana bru (f.o.m. 2012). Kilde: eKlima.no 
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Figur 18 Vindretning og -styrke, målt ved stasjon Rustefjelbma mellom 2011 og 2014. Kilde: Windfinder.com 

Illustrasjonen fra windfinder.com viser også at for Rustefjelbma, er det sterkest vind i vår- og 
sommermånedene. Men det er allikevel ikke et område som ser ut til å være veldig utsatt for 
sterke vinder, hverken sommer eller vinter. 

 
Solforholdene er gode i planområdet, som man ser av ortofoto fra Kommunekart 3D. Bildet viser 
solas plassering omtrent midt på dagen, basert på hvordan skyggene kastes. Ut fra dette synes 
det at solforholdene på ettermiddag og kveld også er gode. 

 

Figur 20 Sol og skygge vises på ortofoto 2014, skyggene viser solas stilling kl 12 på dagen. Kilde: Kommunekart 3D 

 

 

Figur 19 Islagt fjord, vinter 2020. Foto: Frank Martin Ingilæ 

 
Området ligger nesten innerst i Tanafjorden, noe som gjør at sjøen fryser til om vinteren og det 
vil kunne oppstå isdrift. 

 
Virkninger av planforslaget 
Ved etablering av småbåthavnen, vil det også etableres en molo. Denne skal skjerme havna for 
vær, vind og isdrift. Foruten forbedringer og beskyttelsen en molo gir, vurderes det at 
planforslaget vil ha liten virkning av planforslaget. 
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5.8 Naturmangfold 

Dagens situasjon 
Austertana har mange arter, både sårbare, truede og livsdyktige. Det er også mange forskjellige 
naturtyper her. Innenfor planområdet finnes det også noen arter. 

 
Artskart forteller at det innenfor planområdet er funnet den sårbare karplanten «Engelsk 
skjørbuksurt». I tillegg er det funnet den livsdyktige soppen «Tyttebærfjellrødme». Rundt 
planområdet er det registrert de truede rødlistede fuglene Brushane og Svarthalespove, i tillegg 
til den sårbare arten Stjertand. De nærtruede ærfugl og tyvjo finnes også i nærområdet til 
planen. Området innerst i fjorden er registrert som tilholdssted for vade-, måke- og alkefugler. I 
tillegg er den sårbare karplanten «Polarsoleie» registrert i området. Det er også registrert mange 
livsdyktige fugler og planter i nærområdet. 

 

Figur 21 Arter i og rundt planområdet. Planområdet vises med sort stiplet linje. Kilde: Artskart 

I strandsonen i og rundt 
planområdet, er det i 2017 
registrert bløtbunnsområde, 
som er en marin naturtype. 
Området er en del av et 
større deltaområde, og 
inngår i Tanamunningen 
naturreservat. Området er 
verdisatt til svært viktig. 
Ecofact omtaler også 
forekomsten i sin KU- 
rapport. 

 
 

Figur 22 Bløtbunnsområde i 
strandsonen. Kilde: Naturbase.no 
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I Ecofacts KU-rapport 533 om naturmangfold står det følgende om naturtypen slåttemark som 
finnes på deler av planområdet: 

 
Naturtypen er gammel slåttemark (D01) 
med utformingen Frisk/tørr middels 
baserik eng i nordlige kontinentale strøk 
(D0109). Utformingen regnes som 
svært til kritisk truet av Moen og 
Fremstad (2001) og slåtteeng er i 
kategorien sterkt truet (EN) på rødlista 
for naturtyper 2011. 

 
Og om vurderingen av verdier for 
naturmangfoldet: 

 

Forekomst av slåtteeng med verdi A er 
faktoren som får høyest verdi i 
området. Dette blir da også 
totalvurderingen av verdien til 
områdene som antas å bli berørt av 
tiltaket. 

 
 
 
 
 
 

Figur 23 Registrert slåttemark. Kilde: Ecofact rapport 533 

 

I rapporten har de også registrert fisken i Čámmájohka. Det ble det registrert 200 røyer og 13 
ørreter den dagen de gjorde registreringer. Mengden registrert ungfisk indikerer likevel at elva 
har en egen produksjon av røye. 

 

 

Figur 24 Bildene viser røyer og bunnforhold. Foto: Øyvind Haugland/Ecofact 

Ecofact omtaler også brakkvannsdelta innerst i Austertana, som ikke berører direkte i 
planområdet, men som allikevel vil kunne påvirkes av tiltak 

 
 

Ecofact har følgende samlede vurdering av verdier for naturmangfold: 

Čámmájohka huser en bestand av røye, men mengden sjørøye antas å være liten. Som 
funksjonsområde for fisk vurderes Čámmájohka å ha liten til middels verdi. 

Naturtypene slåttemark, bløtbunnsområde i strandsonen og brakkvannsdelta har alle stor verdi. 
Bløtbunnsområdet og brakkvannsdelta representerer dessuten funksjonsområder for fugl med 
stor verdi. 

Samlet sett vurderes plan- og influensområdet å ha stor verdi for naturmangfold. 
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Virkninger av planforslaget 
Planforslaget vil få virkning på naturmiljøet, noe som også kommer fram i 
konsekvensutredningen fra Ecofact. Plantiltaket vil påvirke både i sjø, i elv og på land. 

 
Ecofact konkluderer i sin rapport slik om konsekvenser som følge av tiltaket: 

 
Slåttemarken 

I planbeskrivelsen er det lagt opp til at en i den videre planprosessen vil vurdere om deler av 
planområdet kan benyttes til fritidsbebyggelse, da det pr. i dag er to eksisterende hytter på 
området. Dette vil medføre betydelig arealbeslag på den verdifulle slåttemarken sør for utløpet til 
Čámmájohka. Det vil kunne føre til at hele eller deler av naturtypen blir ødelagt. Omfanget 
vurderes dermed som stort negativt. Ettersom området har stor verdi vil en utbygging på 
slåttemarken føre til meget stor negativ konsekvens. 

Bløtbunnsområder i strandsonen 

Strandkantdeponiet og mudringen vil til sammen beslaglegge 24-27.000 m2 (mindre enn 2 
promille) av det store bløtbunnsområdet som strekker seg fra Tanafjordens munning og videre 
inn langs Leirpollens strandsone. Med utgangspunkt i at tiltaket kun vil berøre en begrenset del 
av naturtypen vurderes omfanget å være lite-middels negativt. Konsekvensen blir dermed også 
liten-middels negativ. 

Brakkvannsdelta 

Brakkvannsdeltaet vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. Forutsatt at det implementeres tiltak som 
hindrer omfattende partikkelspredning mot deltaet, vurderes omfang, og dermed også 
konsekvens, til lite/liten negativ. 

Samlet konsekvensvurdering 

Forutsatt at det legges opp til hyttebygging/arealinngrep på naturtypen slåttemark er den 
samlede konsekvensen for tiltaket satt til meget stor negativ. 

Dersom en velger å la denne slåttemarken være intakt er konsekvensen satt til middels negativ. 
Det er framfor alt de forventede virkningene som anleggsarbeidet vil ha for fuglefaunaen som er 
begrunnelsen for denne konsekvensvurderingen. 

 
De kommer også med en del aktuelle avbøtende tiltak, som i stor grad er fulgt opp i 
planforslaget. Planen inkluderer fritidsboliger og adkomst til disse, selv om deres anbefaling er å 
ikke etablere disse. For flere detaljer fra konsekvensutredning, se vedlegg til planen. 

 
Det vurderes at naturmangfoldet er godt vurdert i Ecofact rapporten 533 som er en utredning av 
konsekvenser for naturmangfold av planområdet. Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget i saken 
er godt, og at Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er tilstrekkelig vurdert. 
 
 
Kommunens vurderinger iht. Naturmangfoldloven (NML) § 7 prinsipper for offentlig 
beslutningstaking i §§8 til 12 

 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet.»  
 
Kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet vurderes til relativt godt, men med noen mangler. Det er for 
eksempel ikke kjent om planområdet har verdier utover de generelle som gjelder for naturtypen 
bløtbunnsområder langs strandsonen. Forekomsten er avgrenset ved hjelp av ortofoto og 
terrengmodeller, og er ikke undersøkt i felt (kilde: Naturbase). Kunnskapsgrunnlaget for fisk er også noe 
begrenset. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet  
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger 
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak.»  
 
Det er ikke funnet grunnlag for å ta i bruk føre-var-prinsippet i dette prosjektet.  
 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 
bli utsatt for.  

 
Det er registrert to verdifulle naturtyper innenfor planområdet. Tiltaket vil føre til arealbeslag i 
naturtypen bløtbunnsområde i strandsonen, men vil likevel ikke føre til at det store, sammenhengende 
naturtype-arealet brytes opp. Området funksjon, struktur og produktivitet vil i stor grad opprettholdes. 
Tiltaket vil også føre til et lite arealbeslag i naturtypen slåttemark. Slåtteeng er i kategorien kritisk truet 
(CR) på rødlista for naturtyper fra 2018. Det styrker verdien at to eldre bygninger tilknyttet driften av 
området står igjen og er relativt intakte.  
 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»  
 
Det kan være et poeng at reguleringsplanen setter av et område som skjermes mot nedbygging ved at 
det reguleres til naturvern.  
 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk 
av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.»  
 
Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og 
maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer også 
utførelse/realisering av avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen som er best for 
naturen. Om den beste løsningen for naturen ikke velges, bør vurderingen av dette synliggjøres i 
planarbeidet. Ved istandsetting og revegetering av arealer som grenser mot naturlig vegetasjon 
forutsettes det at det ikke benyttes frøblandinger som innfører fremmedarter eller -sorter. Det bør 
brukes stedegne frøblandinger til revegetering dersom dette gjennomføres.  
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5.9 Fiskeriinteresser 

Det er en del fiskere som bor i Austertana. På selve Leirpollen foregår det ikke mye fiske med 
unntak av det kan være god fangst av kongekrabbe år om annet. Det er normalt svært godt 
vårtorskefiske rett utenfor Gávesluokta som er bare 10 km fra Čámmájohka. Ellers så er 
sjølaksefisket som også foregår litt lenger ut i Tanafjorden viktig for den sjøsamiske kulturen. 

 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark (tidligere Fylkesmannen) har vedtatt å utvidelse av 
fredningssone i sjø i tilknytning til Julelvvassdraget. Ny fredningssone i sjø er innenfor en rett 
linje fra brygge på 31/83 til utløp av Davveleahki på Giemašnjarga. 

 

 
Figur 25 Fredningssone i sjø (rosa) og planområdet ringet inn. Kilde: Statsforvalteren i Finnmark 

Fredningssonen gjelder i sjøen i perioden fra og med 1. mai til og med 20. september. I denne 
perioden er det forbudt å fiske, også etter saltvannsfisk, med alle typer redskaper unntatt stang 
og håndsnøre. Fiske med oter er også forbudt i fredningssonen. Innenfor fredningssonene er det 
tillatt for registrerte yrkesfiskere å fiske etter rognkjeks med rognkjeksgarn fram til og med 10. 
juni, etter de redskapsbestemmelser som fiskerilovgivningen gir for slikt fiske. Vedtak hjemles i 
lakse- og innlandsfiskelovens § 40. 

 
Virkninger av planforslaget 
Etablering av småbåthavn vil kunne bidra til nyrekruttering og styrking av de sjøsamiske 
fiskeriinteressene i området. Det er også kommet signaler om at det er ungdommer som kunne 
tenke seg å satse på fiske, samt å skaffe seg båt. Planforslaget vurderes å ha positive virkninger 
for fiskeriinteressene i Austertana-området. 
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5.10 Naturressurser 

Dagens situasjon 
Planområdet inneholder ingen kjente utnyttbare naturressurser utover skog, gress, sand og stein. 

 
Virkninger av planforslaget 
Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlige virkninger naturressursene på området. 

 
5.11 Landbruk (inkl. jordbruk, skogbruk og reindrift) 

Dagens situasjon 
Ifølge NIBIO sin karttjeneste Kilden, er det registrert overflatedyrket jordbruksareal, med 
middels verdi basert på AR5 og DMK. På flyfoto og bilder fra befaring kan det se ut som at dette 
arealet ikke er dyrket på flere år, på NIBIO er det registrert som Jordbruksareal som kan være 
ute av drift. I Ecofacts KU-rapport 533 om naturmangfold, vises det at dette området i stor grad 
består av gammel slåttemark, se planbeskrivelsens kapittel 5.8 og vedlagt rapport for nærmere 
beskrivelse av dette. I tillegg består området av flere automatisk freda kulturminner, utdypende 
om dette finnes under kapittel 5.18 og Sametingets innspill som finnes i planbeskrivelsen 
vedlegg. 

 

 

Figur 26 AR5 og verdi. Kilde: NIBIO 

Det er for øvrig ingen kjente skogbruksinteresser i området. 
 

Området inngår i Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga sitt beiteområde, men er ikke registrert som 
beiteområde eller andre bruksområder for reindrifta. Som tidligere nevnt bekrefter også 
distriktsleder at de ikke bruker dette området i sin drift. 

 
Virkninger av planforslaget 
Planforslaget berører landbruksarealet i noe grad. Det skal etableres to hytter der de 
eksisterende eldre byggene er i dag, samt at adkomsten flyttes noe. Allikevel vurderes virkningen 
av planforslaget å være mindre vesentlig, da dette arealet ikke har blitt benyttet til jordbruk på 
lang tid (ref. gammel slåttemark) og at tilgjengelig faktisk areal til jordbruk er sterkt redusert 
pga. kulturminner spredt over hele det aktuelle området. 

 
Ift. skogbruk og reindrift vurderes planforslaget å ha liten eller ingen virkning på disse. 
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5.12 Risiko- og sårbarhet 

Den forenklede ROS-analysen har avdekket risikoforhold knyttet til flere forhold, som er vurdert 
og foreslått tiltak der det er vurdert nødvendig. Temaer som er avdekket og vurdert er risikoen 
for flom fra elver og bekker, stormflo og havnivåstigning, radon, brannfare/eksplosjonsfare og 
kjemikalieutslipp. 

 
Det er gitt bestemmelser som styrer høyden på tillatte tiltak, radon vurderes å være liten 
sannsynlighet for, og det forutsettes at tiltak som har risiko for brann, eksplosjon og utslipp 
følger de til enhver tid gjeldende regelverk for slik håndtering. Samlet sett vurderes det at 
planutforming og bestemmelser ivaretar risiko og sårbarhet på en tilfredsstillende måte. For en 
nærmere vurdering, se den vedlagte forenklede ROS-analysen. 

 
 
5.13 Samiske interesser 

Dagens situasjon 
Ifølge Friis etnografiske kart over Finnmark fra 1861 var det sjøsamer bosatt i området. Dette 
samsvarer fint med de registrert samiske kulturminner i området, som etter Sametingets 
datering også viser seg å være fra denne tiden. Det er ikke kjent at det i dag er noen aktive 
samiske interesser innenfor planområdet. Sjølaksefisket som foregår litt lenger ut i Tanafjorden 
er viktig for den sjøsamiske kulturen. 

 
Virkninger av planforslaget 
Etablering av småbåthavna vil kunne bidra til nyrekruttering og styrking av de sjøsamiske 
fiskeriinteressene i området. Det vurderes derfor at planforslaget vil ha en positiv virkning på 
samiske interesser. 

 
 
5.14 Sosial infrastruktur 

Dagens situasjon 
Det er ingen kjent sosial infrastruktur i eller rundt planområdet slik situasjonen er i dag. I 
Austertana har de blant annet skole, barnehage, butikk og spisesteder. 

 
Virkninger av planforslaget 
Planforslaget vurderes å ikke ha vesentlig virkninger på sosial infrastruktur. Området vil mulig bli 
mer tilgjengelig for bruk av skole og barnehage som følge av utbyggingen og tilretteleggingen. 

 
 
5.15 Teknisk infrastruktur 

Dagens situasjon 
Det er ikke kjent at det er noe teknisk infrastruktur innenfor planområdet, foruten høyspentlinje 
som passerer helt øst i planområdet. 

 
Virkninger av planforslaget 
Som følge av etableringen av småbåthavna, skal det tilføres strøm og vann til området. Der 
vurderes derfor at planen har en positiv virkning på den tekniske infrastrukturen. 
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5.16 Trafikkforhold 

Dagens situasjon 
Adkomsten til området er fra fv. 8082 som har fartsgrense 80 km/t. Ifølge Statens vegvesens 
kartløsning NVDB, har fylkesvegen en ÅDT på 280 i 2019, der 10 % er lange kjøretøy. Det er 
ikke registrert noen ulykker i eller i nærheten av planområdet. 

 
Adkomstvegen inn i planområdet er i dag av enkel standard, med grus og gress som dekke, og 
kan karakteriseres som en traktorveg. Adkomst til eksisterende er gjengrodd eldre traktorveg. 

 

 
Figur 27 Eksisterende adkomstveg fra fv. 8082. Kilde: Norge i Bilder 

 
 

Virkninger av planforslaget 
I planen utbedres kryss og adkomst fra fv. 8082, samt adkomstveg til småbåthavna og areal til 
parkering. Det vurderes derfor at planen vil ha en positiv virkning på trafikkforholdene i området, 
da det vil bli sikrere å ferdes av og på fylkesvegen. I tillegg vil adkomstvegen få en bedre 
standard enn den har i dag. Den skal fortsatt være av enkel standard, men noe bredere. Det 
åpnes i bestemmelsene for at vegen kan være gruset eller asfaltert. 

 
Planforslaget vurderes å ikke ha en vesentlig negativ virkning på fylkesvegen, selv om trafikken 
til og fra området antagelig vil øke noe. Trafikkmengden er såpass lav fra før, så det vurderes at 
kapasiteten på vegen ikke påvirkes i noen stor grad. Da kryss vil etableres i tråd med gjeldende 
håndbøker fra Statens vegvesen, vurderes det at situasjonen fortsatt vil være omtrent like trygg 
som i dag og dermed forventes ikke en økning i trafikkulykker som følge av planen. 

 
 
5.17 Universell utforming 

Dagens situasjon 
Området er ikke tilrettelagt utover eksisterende grusveger. Området er ellers relativt flatt og 
tilgjengelig. 

 
Virkninger av planforslaget 
Ved etablering av småbåthavna, skal det bygges etter gjeldende byggeteknisk forskrift. 
Småbåthavna med tilhørende anlegg skal bygges på en slik måte at kan benyttes av flest mulig. 
Det skal etableres inntil tre plasser for forflytningshemmede på den innregulerte 
parkeringsplassen. Det vurderes derfor at planforslaget vil ha en positiv virkning for unversell 
utforming på området. 
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5.18 Verneverdier 

Dagens situasjon 
Det er registrert kulturminner innenfor planområdet, der flere er automatisk freda. Dette er i 
hovedsak gammetufter som er datert til perioden 18-1900-tallet. For flere detaljer rundt disse 
kulturminnene, se vedlagt innspill fra Sametinget samt se kulturminnedatabasen Askeladden. 

 

 

Figur 28 Kulturminner i planområdet. Kilde: Askeladden kulturminnedatabase 

Det er ikke registrert kjente naturvernverdier i og rundt planområdet. 
 

Virkninger av planforslaget 
Det vurderes at planforslaget ikke medfører endringer for kulturminnene i området. Eksisterende 
adkomstveg til bebyggelse som i dag berører noe i to av minnene, flyttes slik at de ikke kommer 
i konflikt. Skulle det under arbeid i marka komme fram gjenstander eller andre spor som 
indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Troms 
og Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles til de som skal utføre 
arbeidet. Planforslaget vurderes å få en positiv virkning for kulturminner, da de synliggjøres 
bedre og gjennom planverket sikres på en god måte. Samtidig er det negativt at kulturmiljøet i 
sin helhet at det etableres tiltak som vil redusere kvaliteten ved opplevelsen av minnene, ved å 
endre området som omfatter de og dermed at de ikke vil kunne oppleves i den konteksten de var 
i da de var i bruk. 

 
5.19 Gjennomføring 

Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 
Det er satt rekkefølgekrav til at kulturminnelokalitetene fysisk skal sperres av under 
anleggsperioden for å ivareta disse.  
 
For å unngå at slåttemarken blir tatt i bruk ved utfylling i sjø er det satt rekkefølgebestemmelser 
ved at den vestvendte grensen av slåttemarka gjerdes inne med midlertidig gjerde under hele 
anleggsperioden. Gjerdet skal også fjernes før ferdigattest kan utstedes.  

 
 



SMÅBÅTHAVN I AUSTERTANA 31 (36) 

Rambøll 

 

 

 
Det er også satt rekkefølgekrav til at etablering av adkomst og parkeringsplass skal være etablert 
før det gis brukstillatelse på småbåtanlegget. 

 
 

Det er satt bestemmelse som ikke tillater vedlikehold og vasking av båt som kan føre til 
miljøfarlig utslipp, før egnet anlegg til dette er etablert. 

 
Det er også satt viktige bestemmelser knyttet til naturmiljø, som skal beskytte fisk, fugler og 
bløtbunn under anleggsarbeidet. 

Tidsplan for gjennomføring 
Oppstarten av bygging vil avhenge av når planen blir vedtatt og igangsettelsestillatelsen gis. 
Anleggsarbeidet vil begrense seg til høst og tidlig vinter, av hensyn til naturmangfoldet. 

 
Kostnadsoverslag 
Rambøll har utarbeidet kostnadsoverslag for etableringen av småbåthavn i Austertana, som en 
del av planarbeidet. Denne finnes i sin helhet som vedlegg til planbeskrivelsen. 

 

Figur 29 Tabell hentet fra Rambølls kostnadsoverslag. 

 
Kostnader knyttet til prosjektet vil være avhengig av om det må mudres i sin helhet eller 
sprenges. 

 
Sjøbunnen er manuelt konstruert på antakelser og det vil være en del usikkerhet knyttet til 
mengdene. 

 
Det er ikke tatt med kostnader for montering av flytebryggen og utstyret som skal være på den. 
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6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

6.1 Om planprosessen 

Oppstartsmøte 
Planoppstartsmøtet ble avholdt 31.03.2020 via Teams, hvor plankonsulenter fra Rambøll og 
representanter fra kommunen deltok. Dette er en plan i kommunal regi, der det ikke er krav til 
referat fra oppstartsmøte, men det er allikevel ført et slikt referat for opplysningenes skyld. 
Referatet er vedlagt planbeskrivelsen. 

 
Varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble varslet til berørte parter ved brev av 29.04.2020 med frist for 
innspill satt til 29.05.20, og per e-post til myndigheter og andre organisasjoner. Varsel om 
oppstart ble kunngjort med annonse på norsk i Finnmarken og samisk i Ávvir, samt på Tana 
kommune sine hjemmesider. 

 
Det kom i alt inn ni innspill ved varsel om 
oppstart. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 30 Varslingsannonse som publisert i Ávvir og 
Finnmarken 09.03.20. 

Sametinget varslet at du skulle utføre 
befaring og denne avdekket flere nye 
kulturminner og avklarte status på 
eksisterende. Troms og Finnmark 
fylkeskommune kom med innspill knyttet til 
virkningene på spesielt vannmiljø. 
Finnmarkseiendommen (FeFo) har ingen 
merknader, men ønsker som grunneier å 
holdes oppdatert. Statsforvalteren i 
Finnmark (tidligere Fylkesmannen) mener 
tiltaket kan få vesentlige virkninger for milj 
og ønsker en vurdering av KU fra 2016. 
Fiskeridirektoratet kommer med en rekke 
innspill og synspunkter til utførelsen og ber 
om at hensynet til bløtbunnsområder 
ivaretas. Direktoratet for mineralforvaltning 
og Statens vegvesen har ingen merknader til 
saken på dette tidspunktet. Det kom også et 
innspill fra en privat, Øystein Breivik, som 
ønsket etablert en kai på 8-10 meter for av- 
og pålessing til båt. 

 

En grundigere oppsummering av innspillene med kommentarer fra forslagsstiller, samt 
innspillene i sin helhet, finnes vedlagt denne planbeskrivelsen. 

 
 
6.2 Høring og offentlig ettersyn 

Detaljregulering for småbåthavna i Austertana ble sendt/lagt ut på høring og offentlig ettersyn 
30.08.2021. Planforslaget fikk høringsinnspill fra Kystverket, NVE, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, 
Sametinget, Direktoratet for mineralforvaltning, UiT – Universitetsmuseet, Statens Vegvesen og Troms 
og Finnmark Fylkeskommune. Sametinget og Statsforvalteren reiste innsigelser basert på kulturminner, 
slåttemark og kommunens egen vurdering av naturmangfoldloven. Innsigelsene ble forsøkt løst med 
møter og endringer i plankartet. Innsigelsen fra Sametinget i forbindelse med kulturminner i området ble 
imøtekommet av kommunen, kommunen godtok også å endre arealformålet LNF til Naturvern i henhold 
til krav fra Statsforvalteren.  Kommunen ønsket i utgangspunktet å beholde areal avsatt til to 
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eksisterende fritidsboliger og veiformål inn til eiendommene. Statsforvalteren valgte å ikke trekke 
innsigelse på dette punktet. Tana kommune valgte til slutt å ta disse to formålene ut av planen. Hele 
området er nå avsatt til Naturvern med henssynsoner kulturminner.  

 

 
Figur 30 Forslag oversendt Statsforvalteren og Sametinget i brev om anmodning til å trekke innsigelser. 
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7. BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

7.1 Småbåthavn og adkomst 

Figuren under viser hva som er tenkt etablert i forbindelse med småbåthavna. Mudring til 
småbåthavn vises i blått, parkering og veg i grått. Fylling og molo vises i lyserosa. 

 

Figur 32 Skisse fra tidligere prosesser i saken, utarbeidet av Arne Pettersen AS. 

 
For å sikre tilstrekkelig plass, adkomst og 
beskyttelse for vær og vind, vil det være 
behov for mudring og sjøkantdeponi med 
molo for å skape et tilfredsstillende 
havnebasseng for småbåthavna. Massen 
som mudres blir benyttet til tørrlegging av 
et landområde som i dag er tørrfallsområde. 
Landområdet som tørrlegges, vil benyttes 
som adkomstvei til småbåthavna samt 
parkering tilhørende havna. Området ligger 
innenfor sjøkartets grønnsone, som vil si at 
det er tørrfallsområde ved lavvann. Det er 
derfor ikke behov for veldig store mengder 
masse for å tørrlegge og sikre området ved 
høyvann. 

 

 
 

Figur 33 Illustrasjon av mudring og fylling. Kilde: Næringsdrift 
AS (tidligere søknad om tiltak) 

Den nye moloen vil få sin største påkjenning fra vest. Det vil være nødvendig å gjøre beregninger 
av blokkvekter for plastring i detaljfasen av prosjektet. Det vil også være nødvendig å gjøre 
undersøkelser i detaljfasen om det er et behov for å erosjonssikre fyllingen. Filterlaget vil utgjøre 
fraksjon 100-250 mm. Den legges ut i et ca. 50 cm tykt lag over kjernefyllinga for å hindre 
utvasking av denne. Resterende av massene forutsettes brukt som kjernemasser. Det er dårlig 
kartdata i området hvor det skal mudres. Det vil være nødvendig med nærmere kartlegging i 
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detaljfasen. Adkomstvegen er dimensjonert som en L2 veg med veibredde 4,5 m inklusive 
skulder i henhold til Statens Vegvesen sine håndbøker. Parkeringsplassen er dimensjonert for 38 
parkeringsplasser, der 3 av dem er tiltenkt for forflytningshemmede. 

 

Figur 34 Forprosjekt laget av Rambøll. 
 
 
 
7.2 Fritidsbebyggelse med adkomst 

Kommunen ønsket i utgangspunktet å tilrettelegge for at de to byggene som står på eiendom 
27/4 i dag skulle omdisponeres til fritidsbebyggelse. Grunnet innsigelse fra Statsforvalteren i 
Troms og Finnmark har Tana kommune valgt å ta dette formålet ut av planen. Området blir 
dermed omdisponert til naturvern med hensynssoner til kulturminner.  
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7.3 Kulturminner og slåttemark 

Det er som nevnt tidligere, en god del kulturminner innenfor planområdet. Det er også registrert 
verdifull slåttemark. De automatisk fredete kulturminnene skal ivaretas og sikres ved bruk av 
båndleggingssone. De er ytterligere sikret ved bruk av hensynssone for kulturminner, for å skape 
en buffer for å sikre disse minnene ytterligere mot tiltak i randsonen av disse. I tillegg er det lagt 
hensynssone rundt to minner som ikke er automatisk fredet, men som man allikevel ønsker å 
ivareta. Dette lar seg gjøre fordi disse minnene ikke er i konflikt med noen av tiltakene som er 
planlagt. Området rundt kulturminnene er regulert til Naturvern, hvor det ikke skal etableres 
tiltak. 

 
Det er registrert gammel slåttemark innenfor planområdet. Dette arealet vil bestå i sin helhet, da 
det reguleres til naturvern.  
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 
Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 
9730 Kárášjohka/Karasjo samediggi@samediggi.no 
Áššemeannudeadji 
saksbehandler 

Thor-Andreas Basso 

Tel: +47 78 47 40 16 
 
 
 
 

Kopiija 
Deanu gielda - Tana kommune 
Rådhusveien 24 
9845 TANA 

 
 
 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 
20/1938 - 3 20/13440  20.05.2020 

 

Vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for 
småbåthavn på Gbnr 27/4 i Austertana, Deanu gielda-Tana 
kommune - varsel om befaring 
Sametinget viser til deres brev av 29.05.2020. 

Vi befarte det aktuelle planområdet i 2011 i forbindelse med havneområder ved Šuoššjohka i Vestertana, og 
Stuorragieddi i Austertana. Det ble under befaringen påvist 19 strukturer, der 14 av disse ble vurdert som 
automatisk fredet jf. lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 annet ledd. 
Fredningsstatusen for de øvrige 5 strukturene ble vurdert som uavklart. 

Det har ikke vært foretatt ¹⁴C dateringer av noen av tuftene, og de er kun vurdert ut fra synsfaring i felt. I løpet 
av tiden som er gått siden registreringen i 2011, har det av Sametinget blitt satt større fokus på bruk av 
vitenskapelige dateringsmetoder for å gi en sikrere fastsetting av alder på samiske kulturminner. For å få et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om de uavklarte strukturene, samt tidsdybden i kulturmiljøet, så må vi forta 
en ny befaring for å ta ut dateringsprøver. Dette for å avklare de uavklarte kulturminnenes fredningsstatus, få 
en bedre fastsetting av kulturmiljøets verneverdi, og vurdere disse i forhold til planforslaget, før Sametinget 
kan gi en endelig uttalelse. Befaringa vil kunne utføres i løpet av barmarkperioden 2020. 

Ifølge kml. § 10 skal utbygger betale for Sametingets befaring ved offentlige og større, private tiltak. 
Kostnadene for befaringen er i henhold til retningslinjene fra Klima- og miljødepartementet for budsjettering 
av arkeologiske registreringer som trådde i kraft 01.01.2016. Det beregnes 833kr/t ved for- og etterarbeid 
samt dagsbefaringer uten overnatting. Ved befaringer med overnatting beregnes det 1111kr/t. I tillegg 
kommer reisekostnader samt kostnader for ev. ¹⁴C-prøver og funnhåndtering. Dersom det ikke blir gjort 
kulturminnefunn i forbindelse med befaringen, påløper ikke kostnader for de to sistnevnte postene. I denne 
saken har vi beregnet antall timer til totalt 16 timer. Den totale prisen for befaringa blir kr. 42 000,-. Vi 
understreker at dette er øvre grense for utgifter i forbindelse med befaringen. 

Av hensyn til eget feltarbeid og egne budsjetter ber vi om tiltakshavers skriftlige aksept av det oppstilte 
budsjettet. 

Tiltakshaver bes gjennom dette brev om å varsle grunneier/bruker om at befaring av planområdet vil foregå i 
løpet av barmarksperioden 2020. 

Tiltaket kan ikke iverksettes før vår endelige uttalelse foreligger. 

Hvis planen skulle bli trukket tilbake, eller av andre grunner ikke lenger er aktuell, ber vi om å få beskjed om 
dette slik at vi kan avlyse befaringa. 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at dette varselet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms og Finnmark fylkeskommune. 

mailto:samediggi@samediggi.no


 

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Andreas Stångberg Thor-Andreas Basso 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 

 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker: 
Rambøll Norge AS Postboks 1077 9503 ALTA 

 

Kopiija / Kopi til: 
Deanu gielda - Tana 
kommune 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

 
Rådhusveien 24 9845 TANA 

 
Postboks 701 9815 VADSØ 

 

Mielddus / Vedlegg: 
Budsjett - småbåthavn Austertana 
Akseptskjema- småbåthavn Austertana 
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 
Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347 
9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 
Áššemeannudeadji 
saksbehandler 

Thor-Andreas Basso 

Tel: +47 78 47 40 16 
 
 
 
 

Rambøll Norge AS 
Postboks 1077 
9503 ALTA 

 
 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 
20/1938 - 9 20/30308 1350039702 19.11.2020 

 
 

Uttalelse etter befaring vedrørende detaljregulering for småbåthavn 
på Gbnr 27/4 i Austertana, Deanu gielda-Tana kommune 

Sametinget viser til vårt befaringsvarsel av 20.05.2020, samt øvrig korrespondanse i saken. 
 

Kulturminnebefaring og resultat av radiologiske ¹⁴C-prøver 

Sametinget har under årets feltsesong gjennomført kontrollbefaring av kulturminnelokalitetene på Gbnr 
27/4, og tatt 4 kullprøver for radiologisk ¹⁴C-datering for å avklare to uavklarte kulturminner, samt 
nærmere fastslå tidsdybden på kulturmiljøet. Vedlagt ligger oppdatert kartutsnitt fra kulturminnedatabasen 
Askeladden, som viser kulturminnene i planområdet med Askeladden ID. 

 
ID149463, Gammetuft hadde fra tidligere uavklar fredningsstatus. Resultatet fra ¹⁴C-prøven ga tydelig 
utslag rundt århundreskifte 1900, og kan trolig dateres innenfor 1884-1914. Vernestatusen for ID149463 
er derfor endret til automatisk fredet. 

 

ID149458, Hustuft/gammetuft, trolig en hustuft, men kan evt. være en stor fellesgamme. Denne tufta 
hadde også en uavklart fredningsstatus. Den radiologiske prøven viste at tufta kan dateres innenfor 
tidsspennet 1810-1924, der 1879-1916 innenfor 1σ (sigma) standardavvik skiller seg tydeligst ut og 
sammenfaller klarest med kalibreringskurven. Tuftas typologiske trekk støtter også opp om en datering av 
hustuften til århundreskifte 1900. Vernestatus for ID149458 er derfor endret til automatisk fredet. 

 

Kulturminnelokalitet ID149449 består av 4 gammetufter. Gammetuftene ligger tett i en klynge, og antas å 
være samtidige. En av tuftene ID149449-1 ble ¹⁴C-datert, og den viste seg å ha identisk resultat med 
ID149458. Ut fra typologi og hvor ned-/sammensunket veggvoller og tufta er, så er det mulig at tufta kan 
være fra tidlig 1800-tall eller senere, men radiokarbondateringen tyder på 1879-1916 som mest 
sannsynlig. Alle de 4 gammetuftene i ID149449 regnes som automatisk fredet. 

 

Lokalitet ID149393 var fra tidligere registrert med 6 gammetufter. Befaringen viser imidlertid at det er 3 
fellesgammer med flere rom. En av tuftene ID149393-3 ble ¹⁴C-datert, og resultatet av prøven viser stor 
sannsynlig for både periodene 1674-1778 og 1798-1894 innenfor 2σ standardavvik. Innenfor 1σ er det 
1832-1882 som skiller seg ut med høyest sannsynlighet. Vurdert ut fra tuftas form, tilstand og grad av 
hvor ned-/sammensunket den er, så virker 1832-1882 som den mest plausible dateringen. Alle de 3 
gammetuftene i ID149393 regnes som automatisk fredet. 

 

Det ble gjort en ny registrering av en gammetuft som ikke var registrert tidligere, og som har fått 
ID271208-0. Tufta kan trolig dateres til 1800-tallet, og den har fått vernestatus som automatisk fredet. 

 

ID149452 og ID149466 er to hustufter fra mellomkrigsårene som har status som ikke fredet. Vi oppfordrer 
imidlertid til at disse bevares om det er mulig for tiltakshaver. 

 
Lokalitet 149390 ble avkreftet som kulturminne, og slettet. 

mailto:samediggi@samediggi.no
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Resultatene av ¹⁴C-prøvene viser at bosettingen og bruksfasen for de automatisk fredete tuftene i 
Stuorragieddi med sikkerhet ligger mellom slutten av 1600-tallet og frem til tidlig 1900, og sannsynligvis 
kan dette snevres inn til 1800 frem til rundt århundreskifte 1900. Dette er også den mest vanlige fasen for 
bruk av fellesgammer som det er flere av på Gbnr 27/4. Kulturmiljøet kan dermed ikke sies å ha en lang 
tidsdybde, men har på sin side totalt 10 automatisk fredete tufter, derav 9 gammer, der det er 4 
fellesgammer, og 5 med ulike funksjoner som bolig, fjøs og fȏr-gammer, samt 1 hustuft. 

 
Det meste av Stuorragieddi, Gbnr 27/4 har i dag et uberørt kulturlandskap på østsiden av Leirpollbotn. 
Nord for munningen av Čámmájohka er det imidlertid et helt utbygd industriområde som stenger utsyn 
mot den ytre delen av Juovlavuotna, og reduserer den visuelle landskapskvaliteten i området, og slik 
virker skjemmende for opplevelsen av kulturmiljøet. Utbygning av småbåthavn vil også kunne ytterligere 
redusere opplevelsesverdien ved at mer av strandlinjen bygges ut. Kulturmiljøet befinner seg 
hovedsakelig i den østre delen av planområdet, og bør i hvert fall her sikres et mest mulig intakt 
kulturlandskap. Oppføring av nye bygg bør derfor i størst grad plasseres nord og nordvest i planområdet, 
slik at de ikke stenger utsynet mot fjordbotn i vest. Utformingen av småbåthavnen bør også bestrebe på å 
gi tilstrekkelig med utsyn mot sjøen. 

 

Hensynssoner for kulturminner og tilhørende bestemmelser 

Kulturminnelokalitetene ID149393, 149449, 149458, 149463 og 271208 regnes som automatisk fredete 
samiske kulturminner jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 andre ledd. 

 
De automatisk fredete kulturminnelokalitetene samt en 5 meter sikringssone rundt lokaliteten, må 
reguleres som hensynssone, jf. Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 
12-6 jf. pbl. § 11-8 bokstav d. 

 
Til hensynssonen skal det knyttes bestemmelser som ivaretar lovteksten i 
kulturminnelovens § 3 som omhandler forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner. 
Vi forslår følgende tekst for denne bestemmelsen: 

 
• Automatisk fredet kulturminne, vist gjennom hensynssone H730 – båndlagt etter 

kulturminneloven. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme det automatisk fredete 
kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje. 

 
For å bevare det samlede kulturmiljøet på Gbnr 27/4 må de automatisk fredete kulturminne (H730) 
omsluttes av en hensynssone c, jf. Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) 
§ 12-6 jf. pbl. § 11-8 bokstav c, herunder kulturmiljø. Vi forslår følgende tekst for denne bestemmelsen: 

 
• Kulturmiljø, vist som gjennom hensynssone H570 

Hensynssonen omfatter bufferareal for automatisk fredete kulturminner i H730. Innenfor H570 er det 
ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr, byggematerialer eller gjøre inngrep i 
grunnen. Eventuelle inngrep innenfor H570 krever dispensasjon fra planen, og må avklares med 
Sametinget. 

 
Ettersom dette er en detaljreguleringsplan for småbåthavn så vil det trolig være vanskelig å legge en 
hensynssone H570 som også omslutter ID 149463, uten at dette båndlegger nødvendig areal for 
småbåthavnen. Hensynssonen H570 bør derfor i hvert fall omslutte lokalitetene ID149393, 149449, 
149458 og 271208. Her vil det også være naturlig å ta med ID149452 som er ikke fredet, men også ligger 
innenfor en slik avgrensing. ID149463 vil da ligge alene kun som H730, og evt. omsluttet av en mindre 
H570 hensynssone rundt ID149463 og 149466 om det er mulig å ivareta sist nevnte. 

 
Den generelle aktsomhets- og meldeplikten bør også frem gå av planbestemmelsene, og vi foreslår 
følgende tekst for denne bestemmelsen: 

 
• Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram 

gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
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kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles 
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 
 

Dispensasjon for frigivning etter kml. §8.4 og vilkår 

Dersom det gjennom planen vil være nødvendig å få frigitt ID149463 for å kunne få tilstrekkelig areal for 
småbåthavnen. Så må en slik frigivningsprosess etter kml. §8.4 gjøres gjennom planprosessen og 
endelig planvedtak, såfremt Sametinget har gitt sitt samtykke ved offentlig ettersyn, og fastsatte vilkår er 
innarbeidet i planen. Dersom det skulle være aktuelt å be om frigivning av ID149463, så vil det trolig 
stilles vilkår om arkeologisk utgravning som tiltakshaver må dekke økonomisk. Vi oppfordrer tiltakshaver 
til å ha dialog med oss om et evt. frigivningsspørsmål før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

 
 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Andreas Stångberg Thor-Andreas Basso 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 

 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker: 
Rambøll Norge AS Postboks 1077 9503 ALTA 

 

Kopiija / Kopi til: 
Deanu gielda - Tana 
kommune 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

 
Rådhusveien 24 9845 TANA 

 
Postboks 701 9815 VADSØ 

 

Mielddus / Vedlegg: 
Kulturminner - Gnr 27 Bnr 4, Stuorragieddi 



 

 

 



postmottak@tffk.no Tffk.no 

 

 

 
 
 
 

RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA 
 

9503 ALTA  

 
Deres ref. 

 
Vår ref. 
20/15400-3 

 
Saksbehandler 
Annbjørg Løvik 

 
Dato 
25.05.2020 

 
 
 
 

Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for småbåthavn - gnr 27/4, 
27/1 med flere - Tana kommune 

 
Troms- og Finnmark fylkeskommune viser til brev av 29.4.2020, hvor det varsles oppstart av 
detaljregulering for småbåthavn ved Čámmájohka i Austertana, Tana kommune. 

 
Plan, folkehelse og kulturavdelingen, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 

 
Planfaglig innspill: 
Planområdet ligger ved utløpet til elva Čámmájohka i Austertana, i Tana kommune, og omfatter arealer 
både på land og i elv/sjø. Gjeldende plan i og rundt planområdet er kommuneplanens arealdel. Området 
er i gjeldende plan avsatt til LNF-område og vannområde for allment flerbruk. Det er ingen gjeldende 
reguleringsplaner innenfor eller inntil varslet planområde. 

 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn. Det vil i forbindelse 
med tiltaket være behov for mudring og fylling, samt oppgradering av veg og avkjørsel mot fv. 8082. I 
tillegg vil man legge til rette for blant annet videreføring av eksisterende båtopptrekk og etablering av 
parkeringsplass. 

 
Troms- og Finnmark fylkeskommune vil minne om: 

 
Byggegrense mot sjø og vassdrag: 
I plan- og bygningslovens § 1-8 fremgår det at i 100-metersbeltet langs sjø/vassdrag skal det «tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser». 
I statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen åpnes det for at 
strandsonen i sone 3 (omfatter bla. de tre nordligste fylkene) i større grad kan tas i bruk til ulike formål. 
Forutsetningen for dette er at det skjer planmessig og at arealbruken vurderes konkret ut fra de 
interesser som gjør seg gjeldende i ulike deler av strandsonen. 
Det vises i denne sammenheng til retningslinjenes pkt 4.2, der bl.a følgende går frem: 

 
«Kommunene skal i kommuneplanen vurdere behovet for utvikling av eksisterende arealbruk, og 
behovet for tilpasning av eventuell ny utbygging. Kommunene skal vurdere om tidligere vedtatte, 
ikke utbygde områder for utbygging i strandsonen skal opprettholdes eller tas ut av 
kommuneplanen. I denne vurderingen skal lovens skjerpede krav og disse retningslinjene legges 
til grunn.» 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø 
E-post 

Besøksadresse 77 75 50 00 922420866 

mailto:postmottak@tffk.no


2 

 

 

For å fravike byggeforbudet i 100-metersbeltet må kommunen sette byggegrense mot sjø/vassdrag jfr. 
plan- og bygningslovens § 1-8, tredje ledd. Ved fastsetting av byggegrense nærmere enn 100 meter fra 
sjø/vassdrag må strandsonens betydning for landskap, naturmiljø og friluftsliv være vurdert og 
dokumentert. Byggegrense må vurderes både for nye områder, samt områder som er satt av til 
utbygging i gjeldende plan. Byggegrense langs sjø/elv må derfor fastsettes i detaljplanen for området. 
Dersom byggegrense ikke fastsettes, innebærer det at byggeforbudet gitt i plan- og bygningslovens § 1-8 
vil gjelde. 

 
Vannforvaltning: 
Etter plan- og bygningsloven må det utredes hvilke følger nye tiltak kan få for blant annet miljø. Dette 
inkluderer vannmiljøet, som blant annet forvaltes etter vannforskriften. Regionale 
vannforvaltningsplaner skal legges til grunn for virksomhet og planlegging i vannregionen og 
kommunen. Planene er tilgjengelig fra fylkeskommunen sine hjemmesider1. 

 
Etter vannforskriften § 22 har kommunene plikt til å samarbeide om å gjennomføre oppgaver som følger 
av vannforskriften, herunder delta i planlegging som berører kommunens virkeområder eller 
kommunale planer og vedtak, samt utrede forslag til tiltak og sette premissene for miljømål. 

 
Vurdering av vannforskriften i plansaker 
Vannforskriften § 12 skal vurderes når det fattes enkeltvedtak som tillater ny aktivitet eller nye inngrep 
som medfører forringelse i tilstanden til vannforekomsten eller at miljømålet for vannforekomsten ikke 
nås. Planområdet og tiltaket vil medføre inngrep i Čammajohka og Julelva/Juovlajohka vannforekomst. i 
den videre planprosessen må det innhentes kunnskap og gjøres en helhetlig vurdering om hvordan 
tiltaket vi påvirke vannforekomstenes miljøtilstand og fastsatte miljømål. Relevante spørsmål som det 
blant annet bør tas stilling til: 

 
• Finnes det alternative arealer som ikke medfører direkte inngrep i vannforekomstenes 

utløpsområde og kantvegetasjon? 
• Avbøtende tiltak for unngå forurensning under anleggsarbeid og i ettertid 
• Opprettholdelse av kantvegetasjon mot vassdrag 
• Tidspunkt for anleggsarbeid 

 
Med bakgrunn i dette er det ønskelig at Tana kommune retter seg etter de pliktene kommunen har etter 
vannforskriften, og ivaretar hensyn til vannmiljøet i sine kommunale planer og strategier. Mer 
informasjon om vannforskriften og veiledning til kommunens arbeid kan finnes på 
www.miljokommune.no, www.miljodirektoratet.no og hos rådgiver for vannregionmyndigheten hos 
Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 
 

Grad av utnytting: 
Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i planens bestemmelser. Det er kun kapittel 5 i 
forskrift om tekniske krav til byggverk som kan benyttes. 

 
Universell utforming: 
Vi minner om at universell utforming må kunne gjenfinnes i drøftingene i planens hovedmål, 
planbeskrivelse og bestemmelser. Det er særlig viktig at arealer som skal være avsatt for allmennheten, 
for eksempel leke- og oppholdsplasser, parkeringsplasser og andre offentlige rom blir vurdert opp mot 
kriteriet om universell utforming. Dette innebærer at det offentlige rom utformes ikke bare med tanke 
på personer med nedsatt funksjonsevne. Det må for eksempel også legges til rette for familier med barn 

 

1 https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/ 

https://vann-nett.no/portal/%23/waterbody/234-498-R
https://vann-nett.no/portal/%23/waterbody/234-317-R
http://www.miljokommune.no/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/vannmiljo/vannmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/
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i barnevogn og for eldre. Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99 B gir gode retningslinjer 
vedrørende universell utforming. 

 
Infrastruktur: 
Om det er aktuelt å bygge ut teknisk infrastruktur bør det stilles rekkefølgekrav i planen om at 
prosjektmaterialet/teknisk plan for dette blir forelagt planutvalget før anleggsarbeid blir satt i gang i 
området. Utbygging av adkomsttraséer (sti eller kjørbar vei), teknisk infrastruktur og parkering vil da 
finne sted omtrent samtidig. Det blir viktig å finne egnede traseer for samordning av tekniske anlegg, 
adkomstveier/ stier, og legger disse i felles grøft. 

 
Folkehelse/friluftsliv: 
Troms- og Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at nye tiltak og planer skal legge til rette for tiltak 
som kan bidra til bedre folkehelse. I tillegg skal befolkningens tilgang til friluftsområder/aktiviteter sikres 
noe som også kan bidra til bedre folkehelse. 

 
Medvirkning: 
Medvirkning til planarbeidet skal sikres gjennom folkemøte, men vi vil minne om at enhver som 
fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i 
planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal 
sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte jfr. plan- og bygningslovens § 5 – 1. 

 
Konsekvensutredning: 
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift for konsekvensutredninger, og det vurderes at tiltaket utløser 
krav om konsekvensutredning etter vurdering av § 10 i forskriften. 

 
Samferdsel - innspill: 
Planområdet har atkomst fra fylkesveg 8082. Fartsgrensen langs fylkesvegen i dette området er 80 km/t. 
Fylkesvegen har en ÅDT på totalt 272. I varslet om oppstart står det at det er behov for oppgradering av 
veg og avkjørsel mot fylkesveg 8082. 

 
Frisiktsonen bør angis i plankartet. Detaljreguleringen bør avgrenses slik at hele frisiktsonen, samt 
frisiktlinjen i tilstøtende veg er innenfor planen. Frisiktsonen og frisiktlinjen skal etableres i henhold til 
Vegvesenet sine håndbøker N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg- og 
gatekryss. Se mer informasjon om dette i kapittel 5.2.1 i reguleringsplanveilederen fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 

 
Kulturminnefaglig innspill – arkeologi: 
Plan, folkehelse og kulturarvavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle 
området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til planarbeidet. 

 
Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør tas med i et evt. vedtak. Vi foreslår følgende 
formulering: 
Kulturminner og aktsomhetsplikt: 

 
Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre 
tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark 
fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) 
§ 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre arbeidet. 
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Denne uttalelsen er gitt på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det 
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, Finnmark. 

 

Med hilsen 

Charles Petterson 
assisterende avdelingsleder 

for plan, folkehelse og kulturarvavdelingen 
 
 

Annbjørg Løvik 
seniorrådgiver 
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Småbåthavn 
i Austertana i Tana kommune. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 29. april 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Saken 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn. Det 
vil i forbindelse med tiltaket være behov for mudring og fylling, samt oppgradering av 
veg og avkjørsel. I tillegg vil man legge til rette for blant annet videreføring av 
eksisterende båtopptrekk og etablering av parkeringsplass. Det vil også vurderes om 
deler av planområdet kan benyttes til fritidsbebyggelse. Det vurderes at tiltaket 
utløser krav om konsekvensutredning. 
 
Uttalelse 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Småbåthavn i Austertana i Tana kommune. 
 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre 
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 

mailto:post@dirmin.no
http://www.dirmin.no/
http://www.dirmin.no/


 

 

 
Vennlig hilsen 

 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR SMÅBÅTSHAVN i 
AUSTERTANA 

 
FeFo viser til deres brev av 29.04.2020. 

 
FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til at det utarbeides reguleringsplan for 
området ved Čammajohka i Austertana. 

 
Vi legger til grunn at forslagsstiller vurderer planforslaget i forhold til Sametingets 
retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens § 4. Kommunen skal også 
vurdere dette ved sin behandling av planen. 

 
FeFo forutsetter at vi som grunneier blir involvert i planprosessen og gis anledning til å 
påvirke planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. Det minnes om at all bruk av 
Finnmarkseiendommen må avklares med FeFo som grunneier. 

 
Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Steinar Henriksen på telefon 90592273. 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 
 

Sverre Pavel Steinar Henriksen 
leder grunn og rettigheter Grunnforvalter/plankoordinator 

Tel: 90592273 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk signert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedkontor Lakselv Telefon/Telefovdna 78 95 50 00 post@fefo.no 
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RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA 
Postboks 1077 
9503 ALTA 
Att. Karianne Lund Heitmann 

Vår dato: Vår ref: 

27.05.2020 2020/4872 
 

Deres dato: Deres ref: 
 
 
 

Saksbehandler, innvalgstelefon 

Gaute Sletteland, 

 
 
 
 
 
 
 

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid – småbåthavn ved 
Čammajohka, Austertana. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til ovennevnte sak med høringsfrist 29.05.2020. 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn med plass til ca 20 
båter. Det vil i forbindelse med tiltaket være behov for mudring og fylling, samt oppgradering av veg 
og avkjørsel mot fv. 8082. I tillegg vil det legges til rette for blant annet videreføring av eksisterende 
båtopptrekk og etablering av parkeringsplass. 

 
Fylkesmannen har følgende innspill til varselet: 

 

Planprogram 
Som vi vil redegjøre for under mener Fylkesmannen reguleringsplanen kan få vesentlige virkninger 
for miljø. 

 
Det vises i denne forbindelse til plan- og bygningsloven § 4-1 som lyder: 

 
«For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om 
planprogram for reguleringsplaner. 

 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. 
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 

 
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer 
at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av 
uttalelsen til forslaget til planprogram. 

 
 
 
 

 

E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

Postadresse: 
9815 Vadsø 

Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 

 
Org.nr. 967 311 014 

mailto:fmtfpost@fylkesmannen.no
http://www.fylkesmannen.no/melding
http://www.fylkesmannen.no/tf
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Dersom planen kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende 
forslag til program for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse» 

 
Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredning. Regionale og statlige 
myndigheter skal så langt det er mulig ta stilling til om planforslag bør fremmes, hva som bør 
utredes og hvilke avbøtende tiltak som bør vurderes, jf. lovkommentaren til § 4-1. 

 
For berørte myndigheter skal planprogrammet danne grunnlag for vurderingen av om tiltaket kan 
komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser, jf. § 15 andre ledd i forskrift om 
konsekvensutredninger. Planprogrammet bør derfor kort redegjøre for forholdet mellom varslet 
planarbeid med konsekvensutredning og nasjonale miljømål. 

 
Fylkesmannen konstaterer at det ikke er utarbeidet planprogram i denne saken og savner en 
redegjørelse for hvorfor dette ikke har blitt ansett som nødvendig. Det ser heller ikke ut til å være 
foretatt noen vurdering av potensiell innvirkning på nasjonale miljømål. Det bes om at det 
redegjøres for disse forhold i det videre planarbeidet. 

 
Konsekvensutredning 
I likhet med forslagsstiller finner Fylkesmannen at det er krav om konsekvensutredning av 
miljøpåvirkninger. I dette tilfellet er det utarbeidet en konsekvensutredning tilbake i 2016* 

 
*Haugland, Ø, Johansen, K. S. og Arnesen, G: Utredning av konsekvenser for naturmangfold ved 
detaljregulering av Austertana havn. Ecofact rapport 533. 

 
Det vises i denne forbindelse til forskrift om konsekvensutredning med ikrafttredelse 01.07.17, hvor 
følgende fremkommer i § 39: 

 
«Planer og tiltak som ikke var omfattet av forskrift 19. desember 2014 nr. 1726 om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift 19. desember 2014 nr. 

1758 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover omfattes ikke av denne forskriften hvis 

saksbehandlingen av planen ble startet, jf. plan- og bygningsloven § 8-3, § 11-12 og § 12-8, 

verneforslaget ble kunngjort etter naturmangfoldloven § 47, eller søknad etter annen lov ble sendt 

på høring før 1. juli 2017. 

For planer og tiltak som er tatt opp til behandling etter de to tidligere forskriftene, skal denne 

forskriften legges til grunn i den videre behandlingen av saken» 

Fylkesmannen oppfatter etter dette at det er ovennevnte forskrift som gjelder ved krav om 
konsekvensutredning, herunder hva gjelder krav om metodikk og innhold. 

 
Fylkesmannen savner etter dette en vurdering av om konsekvensutredningen fra 2016 anses 
dekkende for någjeldende krav til slik utredning, eller om det vurderes å være behov for oppdatering 
av denne i henhold til ny forskrift. 

 
Konsekvensutredningen må være av en slik karakter at den kan danne et tilfredsstillende grunnlag 
for vurdering og vektlegging etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper. Det bør også 
synliggjøres hvordan muligheten til å nå forvaltningsmålene for naturtyper og arter i 
naturmangfoldloven §§ 4 og 5 blir påvirket. Vi ber om at disse føringene blir synliggjort i det videre 
planarbeidet på egnet sted. Dette innebærer bl.a. at det må beskrives hvilke virkninger planen kan få 

https://lovdata.no/forskrift/2014-12-19-1726
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for truede og prioriterte arter mv. og utvalgte naturtyper, truede naturtyper mv, jf. Klima- og 
miljødepartementets rundskriv T-2/16 «Nasjonale og vesentlige regionale interesser på 
miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis. Påvirkningen på disse artene 
og naturtypene skal vurderes ut fra den samlede belastningen de er eller vil bli utsatt for. 

 

Naturmangfoldloven mv. 
Innenfor planområdet er det registrert slåttemark av nasjonal verdi (A) og arter av stor 
forvaltningsinteresse, jf. ovennevnte utredning av konsekvenser for naturmangfold ved 
detaljregulering av Austertana havn. 

 
Etter Fylkesmannen syn vil planarbeidet kunne komme i konflikt med nasjonale og vesentlige 
regionale interesser på miljøområdet. 

 
Det vises i denne sammenheng til at «konvensjonen om biologisk mangfold» (1993) pålegger alle 
medlemslandene å jobbe sammen for å sikre naturmangfoldet på kloden. I «FNs bærekraftsmål nr. 
15» fremkommer det at alle land forplikter seg til å iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å 
redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede 
arter og forhindre at de dør ut. 

 
I «Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging (2019-2023)» trekker det videre frem 
at kommunene må identifisere og ta hensyn til viktig naturmangfold i sin arealplanlegging. 

 
Slåttemark 

Slåttemark er en utvalgt naturtype, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. 
Formålet med forskriften er å «ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige 
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den 
enkelte naturtype, jf. naturmangfoldloven § 4.» Naturtypen er oppført som kritisk truet i Norsk 
rødliste for naturtyper fra 2018. 

 
Inngrep i vassdrag 

Inngrep i vassdrag, som for eksempel graving, kan påvirke livet til fisk eller andre organismer. Slike 
inngrep krever i de fleste tilfeller tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Čammajohka er 
ikke satt som anadrom. En søknad om fysiske inngrep i vassdraget må rettes til Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 

 
Kantsoner langs vann og vassdrag 

Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold. Kantvegetasjon langs vann og 
vassdrag står her i en særstilling. De fungerer som viktige landskapselement, som levested for svært 
mange planter og dyr, særlig fugl, og dessuten som fangområde for avrenning fra landbruksarealer. 
Kantsoner langs vassdrag motvirker erosjon i elvebredden, er le mot kulturmark og vil være en 
naturlig flomdemper. Det er derfor viktig å bevare et belte med kratt og vegetasjon langs 
elvestrengen. 

 
Kommunene skal ivareta kantvegetasjonen gjennom sin planlegging etter plan- og bygningsloven. 
De skal også fastsette bredde på kantvegetasjon om noen legger frem krav om dette. Dette kan 
gjøres gjennom arealplan/reguleringsplan eller som ett enkeltvedtak etter vannressursloven § 11 
som pålegger at belter med kantvegetasjon skal opprettholdes. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6c0dd1b319454e8bb366b9ea37479a0a/t-2-16.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6c0dd1b319454e8bb366b9ea37479a0a/t-2-16.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468?q=forskrift%20om%20fysiske%20tiltak%20i
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En reguleringsplan som har satt det generelle byggeforbudet i 100-meterssonen til side, medfører 
ikke rett til å fjerne kantvegetasjonen i det regulerte området. Det er kun fylkesmannen som kan 
frita fra plikten til å opprettholde kantvegetasjon. 
Kommunens ansvar etter vannressursloven § 11 fremgår av NVEs Veileder nr. 2/2019, 
Kantvegetasjon langs vassdrag. 

 
Vannforskriften 

Vannforskriften setter rammen for forvaltning av vann i Norge. Ved inngrep i vann er 
dokumentasjon og vurdering av tiltaket etter vannforskriften § 12 en sentral del av kravet til 
kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldlovens § 8. Før det kan gis tillatelse til ny aktivitet eller nye 
inngrep må man derfor dokumentere eller sannsynliggjøre tilstanden i vannforekomsten(e) før 
inngrepet, samt sannsynliggjøre hvilke effekter man kan forvente at inngrepet vil medføre og om 
hvorvidt vannforekomsten(e) vil endre tilstand som følge av inngrepet. 
Hver enkelt vannforekomst har et miljømål som er fastsatt gjennom regional vannforvaltningsplan. I 
den grad det er mulig bør kommunal arealplanlegging legge til rette for at miljømålene nås 

 
Ny veileder til arealplanlegging i sjø 
Fylkesmannen bemerker at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.05.20 utga ny veileder 
for planlegging i sjøområdene. Formålet med veilederen er å gi råd og veiledning om hvordan 
kommunene kan planlegge helhetlig i sine sjøområder, og hvordan plan- og bygningslovens 
virkemidler kan anvendes i sjø. Veilederen anbefales brukt i det videre planarbeidet. 

 
Samordning 
Planen skal behandles etter rutine for «Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter 
plan- og bygningsloven» hvor Fylkesmannen skal samordne eventuelle innsigelser fra regionale 
statsetater og ev. avskjære innsigelser. I oppstartsfasen vil alle statsetater avgi sine innspill direkte til 
tiltakshaver. I høringsfasen vil uttalelser som kun inneholder merknader sendes direkte til 
kommunen. Uttalelser med innsigelser skal gå til Fylkesmannen som avgir en samordnet uttalelse, 
ev. avskjærer en innsigelse. 

 
Oppsummering 
Etter Fylkesmannen syn vil planen potensielt sett kunne komme i konflikt med nasjonale og 
vesentlige regionale interesser på miljøområdet. Som ovenfor beskrevet er det behov for ytterligere 
avklaringer om virkninger av planen i det videre planarbeidet. 

 
Fylkesmannen stiller seg til disposisjon ved behov for råd/veiledning i det videre planarbeidet. Ved 
henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer jf. vårt brev. 

 
 

Med hilsen 
 

Oddvar Brenna 
Fagkoordinator for areal 

 
 

Gaute Sletteland 
Seniorrådgiver 

 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Kopi til: 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Transport og samfunn Toril Iversen / 48014627 20/79671-2  29.05.2020 

 
 

Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering - gnr. 27 bnr. 4 og gnr. 27 
bnr. 1 - Småbåthavn i Austertana - Tana kommune 

Vi viser til deres varsel om oppstart av detaljregulering av småbåthavn i Austertana, datert 
29.04.20. 

 
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport. 

 
Som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport har Statens vegvesen ingen 
merknader til oppstartsvarselet. 

 
Transportforvaltning Troms og Finnmark 
Med hilsen 

 
 

Oddbjørg Mikkelsen 
seksjonssjef Toril Iversen 

seniorrådgiver 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 
 
 

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen 
Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 9800 VADSØ Regnskap 
Postboks 1010 Nordre Ål   Postboks 702 
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Postboks 427 Skøyen 
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Adm.enhet: Kyst- og havbruksseksjonen i region Nord 

Saksbehandler: Audun Århus 

Telefon: 91310717 

Vår referanse: 20/6636 

Deres referanse: 

Dato: 10.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 

Tana kommune Troms og Finnmark - Innspill til varsel om oppstart av 
detaljregulering for småbåthavn i Austertana 

Fiskeridirektoratet region Nord viser til ovennevnte oppstartsvarsel. 
 

 

Fiskeriinteresser 
Fiskeridirektoratet har over tid registrert kystnære fiskeridata (bruks- og 
ressursområder for fiskeriinteressene). Vi har ingen registreringer i planområdet. 
Sporing av fiskefartøy viser lite/ingen fiskeriaktivitet i planområdet. 
Fiskeriaktiviteten kan være større enn hva en sporingsanalyse vil vise. 

 
Samiske fiskeriinteresser 
I tillegg til å ivareta de tradisjonelle fiskeriinteresser har Fiskeridirektoratet også 
ansvar for å ivareta de samiske fiskeriinteressene. Med samiske fiskeriinteresser 
mener vi tradisjonell samisk fiskeri- og fangstaktivitet etter viltlevende marine 
ressurser i henhold til lov om viltlevende marine ressurser (havressurslova). 

 
Tana kommune, og dermed også planområdet, er omfattet av deltakerlovens §21 om 
retten til å fiske torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper for merkeregistrerte 
fartøy under 11 meter, som er begrunnet i sjøsamiske interesser. Området omfattes 
også av det geografiske virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger for 
næringsutvikling. Vi er kjent med at det er samiske fiskeriinteresser i området som 
må ivaretas. Det foreligger ingen særskilte registreringer eller kartlegging av disse 
interessene. Utøvelsen av dette fisket foregår oftest i de samme områdene som annet 
fiskeri, og inngår her i vurderingen vi gjør i forhold til fiskeriinteresser generelt. 

 
 
 
 

Fiskeridirektoratet region Nord har ikke innvendinger til det varslede 
planarbeidet, men legger da til grunn at hensynet til svært viktige 
bløtbunnsområder blir ivaretatt. 

mailto:postmottak@%EF%AC%81skeridir.no
http://www.fiskeridir.no/
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Marine ressurser og miljø 
Strandsonen i Leirpollen er del av et større bløtbunnsområde. Naturtypen utgjør et 
særegent habitat som kan ha høy artsrikdom og produksjon (Rapport l.nr. 7454-2020 
(NIVA, HI og NGU)), og er dermed en del av det marine miljøet og ressursgrunnlaget vi 
er spesielt opptatt av å ivareta. 

 
For ivaretakelse av bløtbunnsområdet forutsetter vi at det gjennom bestemmelser og 
retningslinjer gis føringer om avbøtende tiltak for å redusere miljøpåvirkningen på 
marine ressurser og miljø. 

 
Mudring, dumping og utfylling 
Det må utvises særlig aktsomhet ved mudring i forurensede sedimenter. Forurensede 
masser skal alltid deponeres på godkjent mottak for slike masser. Vi legger til grunn 
at det ved mudring, dumping og utfylling gjøres relevante avbøtende tiltak for å 
redusere spredning av partikler. Arbeidene må primært skje på høsten og tidlig 
vinter. Dette fordi det er den perioden av året det marine livet i strandsonen vanligvis 
ligger mest i ro. Tidspunkt for gjennomføring av arbeidene kan måtte tilpasses lokale 
forhold. Det må tas spesielle hensyn til gyteperiode dersom det er gytefelt for fisk i 
nærhet til tiltaksområder. 

 
Småbåthavn 
Småbåthavner medfører forurensning til grunnen og sjøbunnen, der spyling og 
vedlikehold av skrog er den største kilden til forurensningen (NGI-rapport” 
Kartlegging av forurensing i utvalgte småbåthavner i Norge” (TA-2751/2010)). 
Miljødirektoratet anbefaler at kommunene legger inn bestemmelser i 
reguleringsplaner om anlegning av fast dekke (asfalt/betong) og 
sedimenteringskummer der det skal spyles båter, eller hvor båter skal 
pusses/skrapes. Hjemmel for dette er forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå 
forurensning. 

 
CIENS-rapport: 2-2011” Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige 
småbåthavner. Kunnskapsstatus” gir en rekke råd om hvordan negativ 
miljøpåvirkning fra småbåthavner kan begrenses. Dette er bl.a.: 

 
Lokalisering 

• Småbåthavner må planlegges slik at de ikke begrenser naturlig sirkulasjon 
styrt av tidevann eller strøm. 

• Området bør ha god vannutskiftning og god vanndybde under bryggeanlegget. 
• Det må unngås plassering over/nær viktige marine naturtyper som 

ålegressenger eller andre sårbare naturtyper, viktige bløtbunnsområder i 
strandsonen, og lokaliteter med sårbare og trua arter på land. 

• Det bør være tilstrekkelig avstand til kjente gyteplasser og fiske/skjellanlegg i 
sjøen. 
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Utforming 
• Innløp og bryggeanlegg må planlegges slik at de opprettholder 

vannsirkulasjonen maksimalt. Det kan være nødvendig med mer enn et 
innløp. 

• Flytebrygger, bølgebrytere og molo må ha åpninger som sørger for 
vannsirkulasjon. Bryggene bør også ha en passasje mot land hvor vannet kan 
strømme forbi. 

• For nye båthavner eller ved utvidelser av eksisterende båthavner bør en åpen 
løsning velges. 

• Bølgedempere eller bølgebrytere bør benyttes fremfor å legge havnen i veldig 
beskyttede områder. 

 
Drift 

• Det må etableres rutiner for oppsamling av miljøfarlig avfall ved vedlikehold. 
• Det bør tilbys alternative metoder for miljøvennlig båtvedlikehold. 
• Det bør være et avgrenset område for båtvedlikehold og vask, med lukket 

vannsystem og oppsamlingskummer slik at miljøfarlige stoffer ikke kommer 
ut i det marine miljø eller avløpssystemet. 

• Større reparasjoner, sandblåsing etc. bør foregå innendørs i hall. 
• Vaskestasjon for båter slik at bruk av begroingshindrende midler kan 

unngås/reduseres. 
• Lett tilgjengelig tømmestasjon for båttoaletter. 

 
Fiskeridirektoratet Region Nord tilrår at ovennevnte anbefalinger følges i den 
utstrekning det er relevant. Dersom det for eksempel ikke skal åpnes for båtopplag, 
opptak og utsetting av båter på stedet, vil en del av punktene falle bort, da dette vil 
redusere den potensielle forurensningsfaren. Ved å følge disse anbefalingene vil de 
negative konsekvensene av småbåtanlegg i sjøen bli redusert. Det tilrås derfor at det 
knyttes bestemmelser til båthavnområdet som ivaretar disse anbefalingene. 

 
Vi beklager sent svar på høringen. Vi ber om å bli holdt oppdatert om videre 
planprosess. 

 

 
Med hilsen 

 
Otto Andreassen 
seksjonssjef 

 
Audun Århus 
rådgiver 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 
Rambøll Norge AS Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 



 

 

Karianne Lund Heitmann 
 

 

From: øystein magne Breivik <lillemolvik@outlook.com> 
Sent: tirsdag 12. mai 2020 14:32 
To: Karianne Lund Heitmann 
Subject: flytebrygge austertana 

 

Hei har et innspill på at dere må få lagt inn en liten kaistubbe på en 8-10 meter for bruk til og ta på land 
utstyr og fiskeutstyr på flo mål. 
det er nå registrert minst 2 sjarker på stedet og jeg er en av dem. 
uten en kaistubb er ikke muligheten til og ta på land utstyr (noe er tungt +-100kg) ikke mulig. 

 
Med hilsen 
Øystein Breivik 
Austertana 
tlf 98454689 
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Innkomne innspill – varsel om oppstart av detaljregulering for 
småbåthavn i Austertana 

 
Sametinget 

Referat (brev datert 20.05.20): 
De har befart planområdet i 2011 i forbindelse med den tidligere plansaken i området, hvor det ble 
påvist 19 strukturer, der 14 ble vurdert som automatisk fredet. 5 av strukturene ble vurdert som 
uavklart. For å få et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om de uavklarte strukturene, samt tidsdybden i 
kulturmiljøet, så må de forta en ny befaring for å ta ut dateringsprøver i løpet av barmarkperioden 
2020. Tiltaket kan ikke iverksettes før deres endelige uttalelse foreligger. 

Kommentar: 
Innspillet tas til orientering, betalingsaksept sendt og det avventes endelig rapport. 

 

Referat (brev datert 19.11.20): 
Sametinget har gjennomført kontrollbefaring av planområdet og tatt 4 kullprøver for 14C-datering for 
avklaring av to kulturminner, samt nærmere fastslå tidsdybden på kulturmiljøet. De legger ved 
kartutsnitt som viser status etter denne prosessen. Gammetufter som tidligere har hatt uavklart 
status er nå datert og har fått status som automatisk freda. Det er gjort noen nye funn av 
gammetufter som også er av en slik dato at de får status som automatisk freda. I tillegg har det blitt 
gjort noen små justeringer på minner som allerede var freda, samt at en lokalitet er avkreftet som 
minne og slettet. Det er registrert to hustufter fra mellomkrigsårene som ikke er fredet, men det bes 
om at disse tas hensyn til dersom mulig. 

Kulturmiljøet er mest sannsynlig fra mellom 1800 og 1900 tallet og har dermed ikke en lang 
tidsdybde. Kulturmiljøets visuelle kvaliteter er noe redusert ved utbygging av industriområdet i nord 
og vil ytterligere reduseres av småbåthavn. Det bes om at nye bygg plasseres nord og nordvest i 
planområdet, slik at utsynet mot fjordbotn ivaretas. 

De kommer med konkrete innspill for ivaretakelse av kulturminnene ved bruk av båndleggings- og 
hensynnsoner, samt bestemmelser. 

Kommentar: 
Innspillet tas til følge. Kulturminner er sikret ved bruk av båndleggings- og hensynssoner slik som 
foreslått, inkludert bestemmelser som ivaretar disse. Aktsomhetsplikten er tatt med som retningslinje 
for å gjøre oppmerksom på denne, den sikres i hovedsak gjennom eget lovverk. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Referat (brev datert 25.05.20): 
Ved fastsetting av byggegrense nærmere enn 100 meter fra sjø/vassdrag må strandsonens 
betydning for landskap, naturmiljø og friluftsliv være vurdert og dokumentert. Det må utredes hvilke 
følger nye tiltak kan få for blant annet miljø, inkludert vannmiljø. I den videre planprosessen må det 
innhentes kunnskap og gjøres en helhetlig vurdering om hvordan tiltaket vil påvirke 
vannforekomstenes miljøtilstand og fastsatte miljømål. 



 

 

Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i planens bestemmelser. Universell utforming 
må kunne gjenfinnes i drøftingene i planens hovedmål, planbeskrivelse og bestemmelser. Det bør 
stilles rekkefølgekrav til teknisk infrastruktur i planen om at prosjektmaterialet/teknisk plan for dette 
blir forelagt planutvalget før anleggsarbeid blir satt i gang i området. Befolkningens tilgang til 
friluftsområder/aktiviteter skal sikres. Medvirkning til planarbeidet skal sikres gjennom folkemøte. 
Det vurderes at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning etter vurdering av § 10 i forskriften. 

Frisiktsone ifm. avkjørsel fra fv. 8082 bør angis i plankartet. 

TFFK kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle området, men minner om den 
generelle aktsomhetsplikten. 

Kommentar: 
Det vil redegjøres for virkingene av planforslaget i planbeskrivelsen, både for landskap, naturmiljø og 
friluftsliv, i tillegg til en rekke andre temaer. Forhold som utnyttelsesgrad og universell utforming vil 
også fremkomme av planen. Bestemmelsene vil sikre rekkefølgekrav knyttet til relevant teknisk 
infrastruktur. Allmenhetens tilgang til strandsone skal opprettholdes der det ikke etableres havn. Det 
er tidligere utarbeidet KU Naturmiljø av Ecofact, denne vil som en del av planarbeidet vurderes om 
tilfredsstiller siste krav til slik utredning. Frisiktsoner vil fremgå av plankart. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning 

Referat (brev datert 26.05.20): 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Ingen merknader. 

Kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 

 

Finnmarkseiendommen, FeFo 

Referat (brev datert 26.05.20): 
FeFo har ingen merknader. Forslagstiller bør vurdere planen ift. Sametingets planretningslinjer. FeFo 
forutsetter at de som grunneier blir involvert i planprosessen og gis anledning til å påvirke 
planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. 

Kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Grunneiere involveres i prosessen dersom de blir direkte berørt av 
plantiltaket. 

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (tidligere Fylkesmannen) 

Referat (brev datert 27.05.20): 
Statsforvalteren mener at reguleringsplanen kan få vesentlige virkninger for miljø. De mener at 
planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredning og savner en 
redegjørelse for hvorfor det ikke er ansett som nødvendig med planprogram. 

De savner en vurdering av om konsekvensutredningen fra 2016 utført av Ecofact, anses dekkende 
for någjeldende krav til slik utredning, eller om det vurderes å være behov for oppdatering av denne 
i henhold til ny forskrift. 



 

 

Etter deres syn vil planarbeidet kunne komme i konflikt med nasjonale og vesentlige regionale 
interesser på miljøområdet, som slåttemark, inngrep i vassdrag og kantsoner langs vann og vassdrag 
samt vannforskriften. 

De viser til ny veileder for planlegging i sjøområdene av 25.05.2020. 

Kommentar: 
Da det er forskriftens § 8 og Vedlegg II pkt. 10 e) ii. som utløser behovet for vurdering av vesentlig 
virkning etter § 10 og dermed også konsekvensutredning, er det ikke krav til planprogram. Det er 
opplyst i brev sendt ut ifm. varsel om oppstart hvilken paragraf i forskriften som utløser kravet til KU, 
dette vurderes som tilstrekkelig informasjon mtp. hvorvidt det er krav til planprogram eller ikke. 

 
Ecofacts rapport om naturmiljø er vurdert nærmere som en del av planarbeidet, og er i nødvendig 
grad oppjustert ift. krav i gjeldende forskrift. 

 

Statens vegvesen 

Referat (brev datert 29.05.20): 
De har ingen merknader til oppstartsvarselet. 

Kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 

 

Fiskeridirektoratet region Nord 

Referat (brev datert 10.06.20): 
De har ingen innvendinger til det varslede planarbeidet, men legger da til grunn at hensynet til svært 
viktige bløtbunnsområder blir ivaretatt. De har følgende innspill: 

1. Fiskeriinteresser: De har ifølge sporingsanalyse ingen registreringer i planområdet, men 
fiskeriaktiviteten kan være større enn sporingen viser. De er kjent med at er samiske 
fiskeriinteresser i området som må ivaretas, disse er ikke registrert eller kartlagt særskilt og 
foregår ofte i de samme områdene som annet fisk. De inngår her i vurderingen av 
fiskeriinteresser generelt. 

2. Marine ressurser og miljø: Strandsonen i Leirpollen er del av et større bløtbunnsområde. De 
forutsetter at det gjennom bestemmelser og retningslinjer gis føringer om avbøtende tiltak 
for å redusere miljøpåvirkningen. 

3. Mudring, dumping og utfylling: Det må vises særlig hensyn ved mudring av forurensende 
sedimenter., disse skal deponeres på godkjent mottak. Relevant avbøtende tiltak må gjøre 
for å redusere spredning av partikler. Arbeidet må primært skje høst og tidlig vinter, da det 
marine livet da ligger mest i ro. Det må tas spesielle hensyn til gyteperioder dersom relevant. 

4. Småbåthavn: De anbefaler bestemmelser som sikrer at det anlegges fast dekke og 
sedmienteringskummer der båter skal spyles eller pusses/skrapes. I tillegg kommer de med 
flere råd ift. lokalisering, utforming og drift av småbåthavna, basert på rapport fra CIENS 2- 
2011. De ber om at disse rådene følges i den grad de er relevante for tiltaket og fastsettes i 
bestemmelsene, da vil de negative virkningene for sjøen redusert. 



 

 

Kommentar: 
1. Fiskeriinteresser er omtalt som en del av vurdering av virkninger i planbeskrivelsen. 
2. Det er sikret gjennom bestemmelsene at det skal tas hensyn til bløtbunn ved anleggsarbeid, 

ved å kun tillate anleggsarbeid i de minst sårbare periodene, jf. Ecofacts KU-rapport om 
naturmangfold. 

3. Dette ivaretas gjennom bestemmelser om når på året tiltak tillates satt i verk. 
4. Det tillates ikke spyling, pussing og skraping av båter ved småbåthavna. Detaljer for de 

interne plasseringene og bruken av området vil avklares i byggeplan. 
 
 

Øystein Breivik 

Referat (e-post datert 12.05.20): 
Ber om at det legges inn en kai på 8-10 meter, slik at det er enklere å ta blant annet tungt utstyr på 
land når det er flo. 

Kommentar: 
Det er sikret i bestemmelsene at det tillates etablert kai i enden av molo. Dette tiltaket er ikke 
tidfestet og det er ikke knyttet et skal-krav til dette. Når en ev. etablering skal skje, må avgjøres i 
senere prosesser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

  
    
  
  
  

Tana KOMMUNE    
  
6500 TANA  

  
  
  
  
Deres ref.:  Vår ref  Arkiv nr  Saksbehandler  Dato  
2020/3809  2021/8486-2    Jannicke Røren  29.09.2021  
  
  
Uttalelse fra Kystverket - Detaljregulering for småbåthavna i Austertana:  
Høring og offentlig ettersyn - Tana kommune - Troms og Finnmark fylke  
  
Vi viser til Deres brev datert 30.08.2021 vedrørende overnevnte. Forslag til detaljregulering for 
småbåthavn i Austertana sendes på høring og offentlig ettersyn.   
  
Tana kommune ønsker å tilrettelegge for etablering av småbåthavn i Austertana ved utløpet 
av Čámmájohka. I forbindelse med tiltaket vil det være behov for mudring og fylling, samt 
oppgradering av veg og avkjørsel mot fv. 8082. Det vil også etableres en molo for å beskytte 
mot vær og isdrift. I tillegg legges det til rette for blant annet videreføring 
av eksisterende båtopptrekk og etablering av parkeringsplass. På 
kommunens eiendom med gnr./bnr. 27/4, ønskes det at det tilrettelegges 
for fritidsboliger.   
  
Kystverket ga uttalelse til planoppstart 18.05.2020, uttalelsen ligger 
vedlagt.  
  
Kystverket har gjennomgått høringsforslag, og har ingen merknader. Vi 
minner om at tiltak i sjø er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven.   
  
  
Med hilsen    
    
    
    
Jan Morten Hansen  Jannicke Røren  
avdelingsleder  rådgiver  
  
Dokumentet er elektronisk godkjent  
  
  
  
  

874783242   
7694 05 06766   



 

 

Vedlegg:  
1  Uttalelse fra Kystverket - Varsel om oppstart av detaljregulering - Småbåthavn i Austertana - Tana kommune - 

Troms og Finnmark fylke  
  
  
  

          
Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,  Telefon:  07847  Org.Nr.:    
6025 ÅLESUND  E-post:  post@kystverket.no Bankgiro:  
  Internett: https://kystverket.no      
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Tana kommune - Deanu gielda  
Rådhusv. 3  
9845 TANA  
  

    
Vår dato: 06.10.2021           
Vår ref.: 202004531-4        
Arkiv: 323    Saksbehandler:  
Deres dato: 30.08.2021  Søren Elkjær 

Kristensen  
Deres ref.: 2020/3809  
    

22959291/sek@nve.no      
1  

NVEs innspill - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for småbåthavn ved Čámmájohka, 
Austertana - GBnr 27/4 mfl. og omfatter arealer både på land og i elv/sjø - Tana kommune, 
Troms og Finnmark  
Vi viser til høringsdokument for offentlig ettersyn datert 30.08.21, som gjelder utarbeidelse av 
reguleringsplan for småbåthavn ved Čámmájohka i Tana kommune.  
  

Bakgrunn  
Tana kommune ønsker å tilrettelegge for etablering av småbåthavn og fritidsbebyggelse i 
Austertana ved utløpet av Čámmájohka. Planinitiativet ble startet allerede i 2010, som en del av et 
større prosjekt som omhandlet reguleringsplaner for fire havneområder i Tana kommune.  

Om NVE  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i 
tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- 
og bygningsloven (pbl).  
  

NVEs innspill  

Kvikkleire  
Planområdet ligger i strandsonen under marin grense og det må derfor gjøres vurderinger knyttet 
til grunnforforhold og fare for kvikkleire-/områdeskred. Dette er spesielt viktig når det planlegges 
utfyllinger i sjø da det kan være vanskelig å forutse konsekvensene av en lokal overbelastning i 
sjø. På siste plannivå skal skredfaren være avklart og det skal fremgå hvordan tilstrekkelig 
sikkerhet iht. pbl. § 28-1 og TEK17 § 7-3 skal oppnås, ev. ved hjelp av risikoreduserende tiltak. 
For vurdering av skredfare  

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no  
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971  



 

 

Hovedkontor  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO  
  

Region Midt-Norge  
Abels gate 9  
  
7030 TRONDHEIM  
  

Region Nord  
Kongens gate 52-54  
Capitolgården  
8514 NARVIK  
  

Region Sør  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG  
  

Region Vest  
Naustdalsvegen. 1B  
  
6800 FØRDE  
  

Region Øst  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR  
  

  

 Side 2  
  

  
og stabilitet for tiltak i strandsonen, se kap. 2.8 – Aktsomhet i strandsonen i NVEs veileder 1/2019  
Sikkerhet mot kvikkleireskred.   

GeoNord har utført grunnundersøkelser innenfor planområdet. Det er ikke påtruffet 
sprøbruddmateriale/kvikkleire i det undersøkte området, og det konkluderes med at de planlagte 
tiltakene oppfyller kravene i TEK17 § 7-3. Vi tar det til etterretning.  

Flom  
Deler av planområdet inngår i en eksisterende flomsone. Dette er flom som skyldes stormflo.  
Bebyggelse innenfor planområdet må tilfredsstille kravene til sikkerhet mot flom og stormflo, jf. 
TEK17 § 7-2. I planbestemmelsene er dette hensynet ivaretatt ved å sette kote +3m som minste 
høyde for tiltak for bebyggelse og opphold.    

Oppsummering  
NVE har ingen ytterligere merknad til offentlig ettersyn av foreslåtte reguleringsplan.  

  

  

  

  

Med hilsen  

  

Øyvind Leirset  Søren Elkjær Kristensen seksjonssjef  senioringeniør  
  

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.  

                             

    

    
  

    
Kopi til:  

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK  

 

  

  

  

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf


 

 

    Vår dato:    Vår ref:  

   21.10.2021    2020/4872  
         
   Deres dato:    Deres ref:  

   30.08.21    2020/3809  
       

DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE   Saksbehandler, innvalgstelefon  
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Samordnet høringsuttalelse med innsigelse - detaljregulering - 
småbåthavn i Austertana - Tana kommune  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til høringen av detaljregulering for småbåthavn i 
Austertana med utsatt høringsfrist t.o.m 22.10.21.  

  
Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn med inntil 30 
båtplasser, båtopptrekk, veg og parkeringsplass. I tillegg til dette ønsker kommunen å regulere 
to tomter til fritidsbebyggelse rundt eksisterende bebyggelse på kommunens eiendom 27/4, 
samt avsette areal til adkomstvei for disse tomtene. Planområdet er i kommuneplanens 
arealdel, vedtatt 25.04.2002, avsatt til LNF-område og vannareal for almen flerbruk. 
Planområdet er ikke omfattet av reguleringsplan.  

  
 

Ingen regionale statsetater har fremmet innsigelse til planforslaget.  
  
Statsforvalteren fremmer imidlertid innsigelse til planforslaget grunnet følgende:  
  

• Planforslaget åpner for arealbruk innenfor slåttemarka Stuoragieddi ved Čámmájohka, Austertana, som i strid 
med nasjonale interesser på miljøområdet. Statsforvalteren fremmer derfor innsigelse mot de deler av planen 
som åpner for arealbruk som kan ha negativ innvirkning på slåttemarka.  
  

• Kommunen har ikke selv vurdert de miljørettslige prinsippene i nml. §§ 8 til 12 i planforslaget. Dette 
representerer en saksbehandlingsfeil og må gjennomføres før planvedtaket.  

  
For øvrig har Statsforvalteren flere faglige merknader til planarbeidet som vi ber kommunen ta hensyn til i det videre 
planarbeidet og som fremkommer under punkt 3 i dette brev.  
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1. Innspill fra regionale statsetater  
  

Ingen regionale statsetater har fremmet innsigelse. For merknader og innspill vises til de 
respektive etaters brev som er sendt til kommunen.  

  

2. Innsigelser  
  

2.1 Innsigelse til arealbruk som ikke er forenelig med arealtypen slåttemark  
Statsforvalteren fremmer innsigelse mot arealformålene SKV2 (veg) og BFF (fritidsbebyggelse) i 
det slike formål vil virke negativt inn på slåttemarka Stuoragieddi ved Čámmájohka,   
Videre mener Statsforvalteren arealformålet landbruk ikke i tilstrekkelig grad er egnet til å 
ivareta slåttemarka og dens verdi, og at slåttemarka som sådan må avsettes til arealformålet 
naturvern.  
  
Slåttemarka er i ulike rapporter verdsatt med svært høy verdi. I rapport utarbeidet av Ecofact i 
2016, har lokaliteten fått A-verdi etter kartlegging med DN-håndbok 13 (Haugland m.fl. 2016). 
Det er her nevnt at lokaliteten har ei silkenellik-utforming på grunn av de store mengdene som 
ble observert av den østlige arten. Andre arter funnet i tilknytning til slåttemarka er bl.a. 
sibirgrasløk, ballblom, mengder med marinøkkel og småengkall. Sibirgrasløk har særlig stor 
forvaltningsinteresse. I konsekvensutredningen er alle inngrep i dette området vurdert å ha 
meget stor negativ konsekvens.  
  
I rapport utarbeidet et par år seinere der slåttemarker i Austertana ble NiN-kartlagt, ble 
lokaliteten også utvidet, og de største delene av slåttemarka har fått høy lokalitetskvalitet og 
resterende middels (Arnesen og Sletten 2018). Slåttemarka ligger på sørsiden av Čámmájohkas 
utløp. Rapporten er publisert på Ecofacts hjemmesider.   
  
Slåttemark (CR) er en utvalgt naturtype, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven. Naturtypen er i tillegg oppført som kritisk truet i Norsk rødliste for 
naturtyper fra 2018.  Kritisk truede naturtyper med A-verdi har i verditabell for naturmangfold 
utarbeidet av Miljødirektoratet svært stor verdi eller høyeste forvaltningsprioritet 
(Miljødirektoratet 2021).   
  
Flere steder i Øst-Finnmark er det registrert slåttemarker som er etablert på opparbeidet 
jordsmonn på hevede strandterrasser. Dette gjelder også denne slåttemarka. Dette er slåtter 
som ikke er etablert på den vanlige måten som var rydding av skogsområder. I stedet har en 
brukt torv, tang og husdyrgjødsel til å etablere jordsmonn på hevede strandterrasser med grove 
strandsedimenter som er vanlig forekommende langs Finnmarkskysten. Dette er en helt spesiell 
utforming av slåttemark som ikke er kjent fra andre steder i landet, men med en unik 
kulturhistorie og særegne arter. Dette er også områder der det er ønskelig med mer forskning, 
slik at vi kan lære mer om hvordan slåtteengene ble skjøttet i den nordlige landsdelen opp 
gjennom tidene.   
  
Det er også registrert engelsk skjørbuksurt (VU) og ansvarsartene finnmarksbalderbrå, 
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eskimomure, polarkarse og østersurt i området (Artskart2). Artene har særlig stor 
forvaltningsinteresse.  
  
På eiendommen gnr.27 bnr.4, som utgjør en stor del av slåttemarken, står det alt to bygg og 
det er i tillegg etablert kjørespor i terrenget fram til det sørligste bygget.   
I matrikkelen er det nordligste bygget registrert som s «182-Garasjeuthus, anneks til fritidsbolig»,  og 
bygget i sør er registrert som «163-Våningshus, benyttes som fritidsbolig». Ut fra bilder av byggene som 
er å finne i konsekvensutredningen ser byggene ut til å være preget av langvarig manglende 
vedlikehold og langt framskredent forfall.   
Det er kommunen selv som står registrert som eier av byggene i matrikkelen.  
  
Kommunen ønsker gjennom reguleringen å legge til rette for at det kan etableres to 
eiendommer for fritidsbebyggelse og etableres en vei fram til disse. Planforslaget åpner for inntil 
150 kvm BYA fordelt på tre bygg per tomt. De øvrige delene av Slåttemarka foreslås avsatt til 
landbruksformål. Innenfor arealformålet landbruk er det tillatt med bygge- og 
anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til stedbunden næring. Dette vil si bygninger, 
anlegg eller bruk som det av hensyn til landbruksnæringen er nødvendig å plassere på stedet, 
men som etter Statsforvalterens oppfatning vil kunne være i konflikt med områdets verdi som 
slåttemark.  

  
Planforslaget                                                                   Flyfoto  

 
Deler av sjøarealer vest for slåttemarken skal etter planforslaget fylles ut. Selv om selve 
området som fylles ut ligger utenfor slåttemarken, fremstår det for statsforvalteren uklart 
hvordan en slik utfylling skal gjennomføres og om slåttemarken vil bli berørt, f.eks som atkomst 
til utfyllingsområdet.  
  

Konklusjon  
Statsforvalteren har vurdert planforslaget opp mot nasjonale og regionale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Statsforvalteren mener planforslaget i sin nåværende form vil forringe 
utbredelsen av naturtypen slåttemark og forekomstens økologiske tilstand, og at planen av den 
grunn ikke er i samsvar med den nasjonale interessen som er knyttet til den utvalgte og kritisk 
truede naturtypen.  
  
Hovedhensikten med planen oppfattes å være å få etablert en småbåthavn. Det understrekes at  
Statsforvalteren ikke fremmer innsigelse til selve havnen, men til de deler av planen som 
omfattet slåttemarken. Vi kan ikke se at samfunnsnytten av å tillate fritidseiendommer og 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

landbruk vil veie opp for de store negative konsekvensene tiltak innenfor slåttemarken vil kunne 
få for natur og miljø.  

  

Forslag til løsning  
For å imøtekomme innsigelsen må Tana kommune gjøre følgende:  

  
• Arealformålene SKV2 og BFF må tas ut av planforslaget.  

  
• For å sikre at det ikke forekommer tiltak som skader slåttemarka må denne, slik denne er 

kartlagt i Ecofact-rapport 592 av 2018, reguleres til arealformålet naturvern jf. plan- og 
bygningsloven § 12-5 nr.5.  
  

• For å sikre at nødvendig skjøtsel av slåttemarken kan skje må det inntas en bestemmelse 
om at tiltak for å ivareta slåttemarken er tillatt jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr.6.   
  

• For å unngå at slåttemarka blir tatt i bruk ved utfylling i sjø må det inntas 
rekkefølgebestemmelser om at vestvendt grense av slåttemarka gjerdes inn med midlertidig 
gjerde i anleggsperioden, og at slikt gjerde må være fjernet før ferdigattest kan utstedes.  

  
  

2.2 Innsigelse naturmangfoldloven  
Naturmangfoldloven (nml) miljøprinsipper i §7 (8-12) skal legges til grunn ved offentlig 
myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven og annen lovgivning. Det skal fremgå av 
beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert, jf. naturmangfoldloven § 7. Dette innebærer 
en noe utvidet begrunnelsesplikt enn det som følger av forvaltningsloven § 24 første ledd.   
  
Manglende vurderinger etter naturmangfoldloven kan medføre at et eventuelt vedtak i saken 
kan anses som ugyldig dersom feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Det samme 
kan bli resultatet dersom vedtaket for så vidt omtaler §§ 8-12, men det fremstår som åpenbart 
at vurderingene og vektleggingene ikke har blitt trukket inn i forberedelsene og den 
skjønnsmessige vurderingen av saken.   
  
Kommunen har ikke selv vurdert de miljørettslige prinsippene i nml §§ 8 til 12 i forslag til 
reguleringsplan for Austertana småbåthavn.   
  
Statsforvalteren fremmer på denne bakgrunn innsigelse til planforslaget.   
  

Forslag til løsning  
For å imøtekomme innsigelsen må Tana kommune vurdere de miljørettslige prinsippene i nml. i 
§§ 8 til 12. Kommunens vurderinger må tas inn i planbeskrivelsen.  

  

3. Faglige merknader  
  

3.1 Ivaretakelse av slåttemarken  
Slåttemarker er avhengig av skjøtsel dersom de på sikt ikke skal gro igjen og på den måten gå 
tapt.  I tidligere nevnte Ecofact-rapport 592 av 2018 ble det foruten kartlegging av slåttemarker 
i kommunen også utarbeidet forslag til skjøtselsplaner. Statsforvalteren anmoder kommunen 
om å få på plass skjøtselsplaner for kommunens slåttemarker, herunder skjøtselsplan for 
Stuoragieddi.  
Vi viser i denne forbindelse til at det finnes statlige støtteordninger for tilskudd til slik skjøtsel.   



 

 

Søknad om tilskudd sendes miljødirektoratet. For bistand og veiledning kan kommunen ta 
kontakt med enten miljødirektoratet eller Statsforvalteren v/miljøavdelingen.  
  

3.2 Mudring og utfylling i sjø   
Før slike tiltak iverksettes, må det undersøkes om sjøbunnen, som berøres, er forurenset. 
Dersom dette er tilfelle, er det fare for at forurensningen på sjøbunnen virvles opp, og 
miljøgifter spres. I tillegg kan utfylling med sprengstein medføre en fare for spredning av 
plastforurensning i sjøen, fordi sprengstein vanligvis inneholder en viss mengde plastavfall fra 
sprengledninger og andre sprengningselementer. Statsforvalteren i Troms og Finnmark minner 
om at mudring og utfylling i sjø krever tillatelse fra Statsforvalteren.   
  
Statsforvalteren ser det som nødvendig at det blir tatt hensyn til mulig forurensing av sjøbunn 
og plastforurensning i utfyllingsmasser i det videre arbeidet med planen.  
  
Mudring og utfylling i sjø og deponering av muddermassene i gruntvannsområdet krever 
tillatelse fra Statsforvalteren.  
  
3.3 Drivstofftank  
Det nevnes i dokumentene at det kan være aktuelt å etablere en drivstofftank på land. Her må 
bestemmelsene i forurensningsforskriften kap. 18 følges dersom tankene har et større volum 
enn 10 m3 (10 000 liter).  

  
3.4 Småbåthavn  
Ved etablering av småbåthavner vil det vanligvis være behov for å sette av et område på land 
for båtpuss og spyling av båter. Bunnstoff- og malingrester, som skrapes, pusses eller spyles av 
båtskrog, inneholder i de fleste tilfeller miljøgifter, og er å anse som farlig avfall. For å unngå 
risiko  
for spredning av miljøgifter, mener Statsforvalteren at det bør settes krav om fast dekke  
(betong/asfalt) på område for båtpuss. Da kan bunnstoff/malingrester enkelt samles opp. Det 
bør dessuten settes bestemmelser om at spylevann fra høytrykksspyling av båter skal samles 
opp og renses (for eksempel via sandfilter) før det kan slippes på sjøen.  
  
Båthavnansvarlige og båteiere plikt til å håndtere avfall og farlig avfall fra båtpuss og 
vedlikehold miljømessig forsvarlig for å unngå spredning av miljøgifter til naturen og unngå 
forsøpling. Det betyr at bunnstoff- og malingrester, spillolje, batterier, oljekluter og annet avfall 
skal samles opp og leveres til godkjent avfallsmottak. Dersom avfallet skal lagres ved 
småbåthavna, må det oppbevares i egnede beholdere, og dessuten stå under tak og være sikret 
mot lekkasje. Lager/beholdere for farlig avfall skal kunne låses når de ikke er i bruk.   
  
Det bør derfor settes bestemmelser om at det skal være fasiliteter for korttidslagring av farlig 
avfall ved småbåthavna, og rutiner for levering av farlig avfall til godkjent mottak.  
  
Statsforvalteren ber om at hensynet til forurensning fra småbåthavner ivaretas i 
reguleringsplanen.  

  
3.5 Innlegging av data i offentlige databaser  
Statsforvalteren ønsker å understreke at kartfiler (SOSI eller SHAPE) for naturtyper kartlagt 
etter DNhåndbok 13 eller NiN i konsekvensutredninger (som ikke er lagt direkte i Naturbasen), 
så snart som mulig må sendes inn til oss for innlegging i Naturbasen. I denne saken har vi vært 
i kontakt med konsulentfirmaet som nå vil oversende disse dataene for slåttemarken slik denne 
ble kartlagt i 2018.   

  
3.6 Oversending av planforslag i SOSI-format   
Vi ber om at plankartet sendes som SOSI-fil og PDF-utskrift til Kartverket på e-post  



 

 

planTRF@kartverket.no så snart som mulig. Den digitale planen lagres i en regional 
høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene benytter i sin saksbehandling. 
Dette forenkler saksbehandlingen og gir raskere og bedre høringsuttalelser.   
Vi ønsker Tana kommune lykke til med det videre planarbeidet. Vi er tilgjengelige for spørsmål 
og drøftinger om kommunen ønsker det.  

4. Avslutning og oppsummering  
  

Statsforvalteren fremmer innsigelse til de deler av planforslaget som etter vårt syn åpner for 
arealbruk som ikke er forenelig med ivaretakelse av den kritisk truede naturtypen slåttemark.   
  
Vi håper kommunen vil ta vårt løsningsforslag til følge, og er for øvrig tilgjengelig for spørsmål 
og drøftinger. Ved henvendelser hit oppgi vårt saksnummer 2020/4872.  
  
      
Med hilsen    
    
Per Elvestad (e.f.)    
assisterende justis- og kommunaldirektør                   Hans Kristian Rønningen  

                                                         leder for planseksjonen  
  

  
Dokumentet er elektronisk godkjent  
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Vedrørende anmodning om å trekke innsigelse til detaljregulering for Småbåthavn i Austertana  

  
Det vises til brev av 10.05.22 hvor Tana kommune ber Statsforvalteren trekke innsigelse dat.  
21.10.21 vedrørende planforslag for detaljregulering av småbåthavn m.m. i Austertana.  
  
Statsforvalteren vil innledningsvis beklage at henvendelsen ikke er besvart tidligere.  
  
Statsforvalteren opprettholder innsigelse knyttet til bruk av arealformålene SKV2 og BFF. Begrunnelsen for dette 
følger under.  
  
Kort historikk:  
Statsforvalterens innsigelse går i korte trekk på manglende vurdering av naturmangfoldloven § 8-
12 og at planforslaget ikke ble oppfattet å ivareta hensynet til den trua naturtypen slåttemark (CR) 
og dette verdifulle kulturlandskapet. Sistnevnte hovedsakelig på bakgrunn av at planen åpnet for 
to fritidsboliger og atkomstvei i slåttemarken.  
  
Statsforvalteren fremmet følgende løsningsforslag:  
  

Slåttemark:  
• Arealformålene SKV2 og BFF må tas ut av planforslaget. (dette er to fritidseiendommer og 
kjørevei til disse)  

• For å sikre at det ikke forekommer tiltak som skader slåttemarka må denne, slik denne er 
kartlagt i Ecofact-rapport 592 av 2018, reguleres til arealformålet naturvern jf. plan- og 
bygningsloven § 12-5 nr.5.  

• For å sikre at nødvendig skjøtsel av slåttemarken kan skje må det inntas en bestemmelse 
om at tiltak for å ivareta slåttemarken er tillatt jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr.6.  

• For å unngå at slåttemarka blir tatt i bruk ved utfylling i sjø må det inntas  
rekkefølgebestemmelser om at vestvendt grense av slåttemarka gjerdes inn med midlertidig 
gjerde i anleggsperioden, og at slikt gjerde må være fjernet før ferdigattest kan utstedes.  
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Sikker melding:  9815 Vadsø  Damsveien 1, Vadsø   www.statsforvalteren.no/melding  Org.nr. 967 311 014  
Vurdering i henhold til naturmangfoldloven:  
a) For å imøtekomme innsigelsen må Tana kommune vurdere de miljørettslige prinsippene i 
nml. i §§ 8 til 12. Kommunens vurderinger må tas inn i planbeskrivelsen.  

  
Kommunen mener å ha imøtekommet løsningsforslaget med unntak av kulepunkt 1, hvor det vises 
til at muligheten for salg av fritidseiendommer er viktige for økonomien i prosjektet. Kommunen 
har imidlertid redusert arealet som kan fradeles til frititidsboliger og lagt ytterligere begrensninger 
på bebyggelsen som kan tillates i området. På denne bakgrunn ber kommunen om at innsigelsen 
frafalles.  
  
Fra kommunens anmodning om frafall av innsigelse hitsettes følgende:  
  

«Slåttemark:  
Området som tidligere var regulert til LNFR-område er i nytt planforslag foreslått regulert til 
naturvern,jf. pbl §12-5, nr. 5. Innsigelsen imøtekommes.  

For å sikre at nødvendig skjøtsel av slåttemarken kan skje, er det i nytt forslag til 
planbestemmelser foreslått et punkt 2.5.4, hvor man tillater tiltak for å ivareta slåttemark, 
jf. plan- og bygningsloven §12-7, nr. 6. Innsigelsen imøtekommes.  

For å unngå at slåttemarka blir tatt i bruk ved utfylling i sjø, er det i nytt forslag til 
planbestemmelser foreslått et punkt 2.1.2, hvor man inntar rekkefølgebestemmelser, at den 
vestvendte grensen av slåttemarka gjerdes inne med midlertidig gjerde under 
anleggsperioden. Innsigelsen imøtekommes.  
  
SKV2 beholdes slik som i opprinnelig planforslag. BFF er redusert fra 1 daa. per tomt til 0,84 
daa. Det totale arealet er da redusert fra 2 daa. til 1,68 daa. Maks tillatt bebyggelse på 
tomten er også redusert fra totalt 150 m2til 130 m2. Maks BYA for fritidsboligene er 
redusert fra 120 m2til 100 m2. Der hvor det tidligere var tillatt med inntil to sekundære 
bygg per tomt, med et samlet areal på inntil 50 m2 er redusert til 40 m2.  

Det er i utgangspunktet viktig for kommunen å få beholde BFF, for å få delfinansiert tiltaket, 
ved å kunne fradele og selge to regulerte hyttetomter i et attraktivt område, med nær 
tilgang til skuterløype og småbåthavn. Det er i dag et etablert kjørespor til det sørligste 
bygget som allerede står på BFF. Dette kjøresporet går delvis over et automatisk fredet 
kulturminne (id145498). Med bakgrunn i Sametingets innsigelse er et større område rundt 
flere automatisk fredete kulturminner regulert til hensynssone H570_1, innenfor 
naturvernområdet. Dette for å bedre ivareta kulturminnene i området. SKV2 er derfor lagt 
utenfor H570_1, for å unngå kjøring etter det gamle kjøresporet. Området er forholdsvis 
flatt, og det vil være mulig for vanlige biler å kjøre ut av veien og parkere innenfor 
naturvernområdet. Derfor er kommunens vurdering at det må legges veier inn til området, 
for å unngå kjøring på innmark og i utmark, også etter det allerede etablerte kjøresporet.  

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven:  
Kommunen har gjort nødvendige vurderinger i henhold til naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. 
Vurderingene har blitt lagt til i planbeskrivelsen under kapittel 5.8 Naturmangfold.  

Med bakgrunn i endringene som er gjort i planbestemmelsene, planbeskrivelsen og 
plankartet anmoder Tana kommune om at innsigelser til Detaljregulering for Småbåthavna i 
Austertana, frafalles»  

  
Statsforvalterens vurdering:  
Statsforvalteren er glad for at kommunen har imøtekommet store deler av Statsforvalterens 
løsningsforslag.  
  



 

 

Statsforvalterens hovedmotforestilling til planforslaget er imidlertid at forlaget åpner for nye tiltak 
innenfor slåttemarken – fritidsbebyggelse og veg – som vil innvirke negativt på den trua 
naturtypen slåttemark (CR).  
  
Når det gjelder å regulere deler av området til fritidsboliger med mindre BYA enn foreslått, så vil 
dette etter vårt syn utgjøre liten forskjell fra opprinnelig plan hva gjelder negativ innvirkning på 
slåttemarka. Eventuell vegbygging og bygging av fritidsboliger som foreslått, vil ikke bare endre 
arealet der disse bygges, men vil trolig også endre dreneringsforholdene på marka og bruk av 
omkringliggende arealer.    
  
Det er videre registrert en rekke gammetufter og hustufter på slåttemarka.  
Det at også Sametinget har hatt innsigelse til området og foreslått båndlegging av kulturminner 
her, forsterker etter vårt syn Statsforvalterens innsigelse. Kulturminnene viser at slåttemarka er 
en viktig del av en gammel samisk bosetning, og sier mye om hvordan samene tradisjonelt drev i 
dette området.  Gammetufter og hustufter som er registrert i området er fra rundt 1900 og er 
automatisk fredet, jf. Økologisk grunnkart.   
   
Fra Ecofact Rapport 592 s. 7 hitsettes følgende:  
«Ofte finner en nemlig kulturmark på hevede strandlinjer som er etablert ved å transportere torv og jord til arealet og 
blande det med store mengder tang. På de mest utsatte boplassene var det åpenbart fiske og nærhet til gode fiskeplasser 
som gjorde at det var attraktivt å bosette seg. Det var likevel nødvendig å ha tilgang til et minimum av melk og andre 
jordbruksprodukter, og dette behovet ble løst ved å etablere slåttemark på dette viset.»  
   
Kulturminnene som er funnet vitner om samisk bosetning i tilknytning til denne verdifulle 
slåttemarka, som slik sett utgjør et helhetlig kulturlandskap – med svært viktige biologiske og 
kulturhistoriske verdier.  
  
Statsforvalteren opprettholder etter dette innsigelsen og krever fortsatt at arealformålene SKV2 og 
BFF må tas ut av planforslaget.  
  
Statsforvalteren har samtidig forståelse for at kommunen ønsker en plan som åpner for fradeling 
av to fritidstomter for å bringe midler inn i prosjektet. Under andre omstendigheter ville det da 
også vært hensiktsmessig at eventuell ny bebyggelse kom der det var/har vært bebyggelse 
tidligere. Statsforvalteren anser det imidlertid ikke kurant å akseptere et planforslag som åpner for 
ny bebyggelse innenfor slåttemarken.   
  
Dersom kommunen mener det kan være aktuelt å finne andre egnede områder for fritidsbolig 
utenfor slåttemarken gjennom den pågående reguleringen, er Statsforvalteren tilgjengelig for å 
drøfte dette.   
  
Konklusjon:  
Innsigelse knyttet til bruk av arealformålene SKV2 og BFF frafalles ikke. Som løsning krever 
statsforvalteren at arealformålene SKV2 og BFF tas ut av planforslaget og at Slåttemarken i sin 
helhet reguleres til naturvern.  
  
Øvrige innsigelsespunkter fra Statsforvalteren anses som løst gjennom endringer som foreslått av 
kommunen i brev datert 10.05.22.  
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av 
detaljregulering for småbåthavna i Austertana, 
Tana kommune  

 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
(DMF) viser til ovennevnte sak, datert 30. august 2021.  
  
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av 
mineralske ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet 
verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og 
bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av 
mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar 
for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og 
bygningsloven.  
  
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til 
mineralressursene i framtida og å hindre at viktige forekomster 
båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse.  
  

Om planen  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av 
småbåthavn, båtopptrekk, veg og parkeringsplass, i tillegg til å 
omdisponere eksisterende bebyggelse på kommunens eiendom 27/4 
til fritidsbebyggelse. Planen har også som intensjon å ivareta det rike 
kulturmiljøet med flere automatisk freda kulturminner på 
kommunens eiendom, ved bruk at båndleggingssoner og 
hensynssoner.  
Planprogram for planene ble fastsatt i 2012, og i 2016 utførte Ecofact 
en konsekvensutredning for naturmangfold.  
  

Uttalelse fra DMF  
Det foreslåtte planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
Leirpollen kvartsbrudd.1 DMF forutsetter at Elkem Tana AS er varslet 
i saken og får muligheten til å uttale seg om eventuelle konsekvenser 
planen får for drift av uttaket. Leirpollen kvartsbrudd driver uttak av 
forekomsten Gamasnes, som av NGU er vurdert til å ha internasjonal 
betydning som forekomstområde for kvartsitt.2    



 

 

                                                       
1DMFs 
kartinnsyn: 
https://minit.di
rmin.no/kart/ 
2 Faktaark: 
Gamasnes 
forekomsten 
(NGU: )  
http://geo.ngu.no/a
pi/faktaark/mineralr
essurser/visIndustri
mineraler.php?objid
=7075&lang= 
nor



 

 

  
 Utover dette har ikke DMF ytterlige kommentarer til høring og offentlig ettersyn av 
detaljregulering for småbåthavn i Austertana.  
  
  
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden 
vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig 
verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert 
med relevante kartdata fra andre etater.  
  
  
Vennlig hilsen  
  
  
Dragana Beric Skjøstad  Øyvind Wormdal 

Selboe  
seksjonsleder  rådgiver  

  
  
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Saksbehandler: Øyvind 
Wormdal Selboe  
  
  
  
Mottakere:  
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Tana kommune  

Marinarkeologisk vurdering: Oversendelse av detaljregulering 
for småbåthavn i Austertana Gnr. 27 bnr. 4, Tana kommune  
Vi viser til ovennevnte oversendt til Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø 
Museum – Universitetsmuseet, fra Sametinget 24.09.21 i forbindelse med 
dispensjonsbehandling for tillatelse til inngrep i et fredet kulturminne. Da ble det oppdaget at 
forslag til reguleringsplan har ikke vært oversendt UM til vurdering angående kulturminner 
under vann verken som varsel om oppstart i 2020 eller offentlig ettersyn med høringsbrev 
datert 30.08.2021. Etter kulturminnelovens § 14 er UM rette myndighet for forvaltning av 
kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. Vi minner Tana kommune om 
at alle saker som gjelder tiltak i sjø må oversendes UM til marinarkeologisk vurdering.   
Planforslaget vil legge til rette for etablering av småbåthavn, båtopptrekk, veg og 
parkeringsplass. Det planlegges tiltak i sjø tilknyttet småbåthavn med både utfylling, 
molobygging og mudring i Store Leirpollen ved utløpet til Ĉámmájohka. Selv om tiltaksområdet 
omfatter en god del sjøareal, er potensiale for bevarte marine kulturminner i gjeldende område 
begrenset på grunn av erosjon og stadig endring i bunnforholdet i elvemunningen. Gjeldende 
sjøarealet er ikke kjent for utbredt maritim aktivitet og sannsynligheten for konflikt med 
eventuelle kulturminner under vann vurderes som liten. Vi har derfor ingen merknader til 
planforslaget.  
Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over 
automatisk vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og 
UM varsles jfr. kulturminneloven § 8, 2. ledd.  
 
 
 
Vennlig hilsen  
  

Stephen Wickler   
forsker –  
stephen.wickler@uit.no  
77 64 50 81  
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur  
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  Plan, folkehelse og 
kulturarv  

DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE  
Rådhusveien 24  
9845 TANA  

Dato:  12.10.2021  
Dok.nr: 20/15400-11 Deres 
ref: 2020/3809  

  Saksbehandler: Lene Trosten  
Kaspersen  

        
  
  

Fylkeskommunens uttalelse til høring - Detaljregulering for småbåthavna i 
Austertana - Tana kommune  
Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. Ved 
utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta interesser som berører kulturminne-, kulturmiljø- og 
landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges 
interesser, universell utforming, fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter folkehelseloven har fylkeskommunen også et ansvar 
for å ivareta folkehelse i planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs bærekraftsmål og klimaloven legges til grunn for fylkeskommunens 
vurdering av plansaker.  
  
Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 30.08.2021, med frist  
12.10.2021. Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og 
Finnmark fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder.  
  
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn, båtopptrekk, veg og 
parkeringsplass, i tillegg til å omdisponere eksisterende bebyggelse på kommunens eiendom 27/4 
til fritidsbebyggelse.  
  
Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 25.04.2002, avsatt til LNF-område og vannareal 
for allmenn flerbruk. Det er ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor eller inntil planområdet.   
  
Det er utarbeidet en konsekvensutredning for naturmiljø etter vurdering i tidligere oppstart av 
planen i 2010.   
  
Vi har følgende merknader og kommentarer til planforslaget:  
  

Samferdsel Avkjørsel  
Det kommer frem av planbeskrivelsen at det vil være behov for oppgradering av avkjørselen mot 
fv. 8082, Kvartsittveien. For å sikre at avkjørselen oppgraderes før småbåthavna tas i bruk ber vi 
om at dette ivaretas gjennom rekkefølgekrav i planbestemmelsene. Vi forutsetter at avkjørselen 
utformes i henhold til kravene i vegnormalene.  
  
Byggegrense  
Veglovens byggegrense er 50 meter målt fra senter på fylkesvegen (§ 29). Fylkeskommunen kan 
for særskilt fastsett strekning sette byggegrensa til en mindre avstand, men likevel ikke mindre 
enn 15 meter. Vi kan ikke akseptere en byggegrense nærmer enn 15 meter fra midtlinjen på 
fylkesvegen. Parkering, opplag, gjerde o.l. skal løses utenfor byggegrensen. Byggegrensen må 
komme frem av planen, målsettes, samt beskrives i planbestemmelsene.  
  
Annen veggrunn  



 

 

Det må reguleres inn areal til «annen veggrunn – teknisk anlegg» ved at det avsettes et minimum 
3 meter bredt belte langs fv. 8082 på utsiden av vegformålet. Dette for å ivareta muligheten for 
drift/vedlikehold, skilting og eventuell framtidig vegutbedring.   

  

Friluftsliv   
Viktig friluftsområde   
Leirpollen (KF0025694) ble under kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Tana 
kommune i 2016 kategorisert som et viktig friluftslivsområde med middels brukerfrekvens 
(naturbase.no). Områdetypen er strandsone med tilhørende sjø og vassdrag.  
  
Det bør på generelt grunnlag unngås å gjøre vesentlige inngrep i viktige friluftslivsområder som 
kan forringe kvalitetene ved området, eller forhindre allmennhetens bruksmuligheter, både 
nåværende og fremtidige. Det skal ifølge plan- og bygningslovens §1-8 tas spesielt hensyn til 
natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser i 100-metersbeltet langs 
sjø/vassdrag. For de tre nordligste fylkene kan det i større grad åpnes opp for at strandsonen 
langs sjø kan tas i bruk til ulike formål, men forutsetningen for dette er at det skjer planmessig og 
vurderes konkret ut i fra de interesser som gjør seg gjeldene ved ulike steder.  
  
Tana kommune vurderer at tiltaket kan ha positiv effekt på stedsutvikling, folkehelse og friluftsliv 
da det tilgjengeliggjør området i større grad ved å tilrettelegge for bruk av småbåter. Strandlinjen 
rundt småbåthavna og moloen vil påvirkes noe pga. fylling, men det vil ifølge planforslaget 
tilrettelegges for videre bruk der det er mulig langs strandlinjen.  
  
Utarbeidelse av småbåthavn med mulighet for opptrekking og utsetting av småbåter, samt 
tilrettelagte parkeringsmuligheter vil etter Troms og Finnmark fylkeskommune sin vurdering kunne 
gjøre området og bruken mer tilgjengelig, noe som i sin tur kan øke verdien på området med 
tanke på friluftsliv, folkehelse og bolyst. I følge Tana kommune er den største andelen av bruken i 
området knyttet nettopp til småbåter.  
  
Troms og Finnmark fylkeskommune vurderer at omsøkt tiltak potensielt vil kunne fremme bruken 
av området, og muligens ha positiv effekt på det allmenne friluftslivet. Samtidig vil vi understreke 
viktigheten av å bevare muligheten for fri ferdsel i strandlinjen i så stor grad som mulig, og 
forutsetter at dette legges til rette for.  
  
Tillatelse til tiltak i ikke-anadrom vassdrag  
Elva Cammajohka er ikke registrert som anadrom. Det betyr at tiltakshaver må sende en søknad 
om fysiske tiltak i vassdrag til fylkeskommunen før igangsettelse av tiltak etter eventuell 
dispensasjonssøknad.  
  

Avslutning   
Våre innspill ved planoppstart synes ellers i det vesentligste ivaretatt i planforslaget og vi har 
ingen ytterligere merknader. Vi ønsker lykke til med planarbeidet, ta gjerne kontakt ved behov for 
avklaringer, råd og veiledning underveis.  
  
  
Med hilsen  
  
Anne Øvrejorde Rødven    
Fagleder  Lene Trosten Kaspersen  
Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging  arealplanrådgiver  
  99 26 58 66  
  lene.kaspersen@tffk.no   
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Svar på høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for småbåthavna i Austertana  

Vi viser til høring datert 30.08.2021 med forslag til detaljregulering for småbåthavna i  
Austertana i Tana kommune.  
  
Saken gjelder   
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn, båtopptrekk, veg og 
parkeringsplass. I tillegg skal eksisterende bebyggelse på eiendom 27/1 omdisponeres til 
fritidsbebyggelse.  
  
Vårt innspill  
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.  
  
Vi viser til Troms og Finnmark fylkeskommune når det gjelder forholdet til fylkesvegen.  
  
  
   
  
Transportforvaltning Troms og Finnmark  
Med hilsen  
  
  
  
Oddbjørg Mikkelsen  
seksjonsleder  Toril Iversen    seniorrådgiver  
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 Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 
 Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347 
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9845 TANA 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 
21/4139 - 8 21/36595 2020/3809 09.12.2021  

Uttalelse vedrørende høring og offentlig ettersyn av detaljregulering 
for småbåthavna i Austertana, Gbnr 27/4, Deanu gielda/Tana 
kommune - Innsigelse 

Sametinget viser til deres brev av 30.08.2021 vedrørende høring og offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplan for småbåthavn i Austertana, samt øvrig korrespondanse i saken. 
Høringsfristen i saken har vært utvidet, og er satt til 10.12.2021. 
 
Sametinget kontrollbefarte kulturminnene i planområdet feltsesongen 2020. Det ble i vår 
uttalelse etter befaring i brev av 19.11.2020 slått fast at det innenfor planområdet var 10 
automatisk fredete samiske kulturminner, derav 9 gammetufter og en hustuft. Disse er fordelt på 
5 kulturminnelokaliteter id149393, 149449, 149458, 149463 og 271208 og er fredet jf. Lov av 
9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml) § 4 annet ledd.  
 
Resultatet av ¹⁴C-prøvene viste at bosettingen og bruksfasen for de automatisk fredete 
kulturminnene i Stuorragieddi strekker seg fra slutten av 1600 til tidlig 1900, og sannsynligvis 
kan snevres inn til 1800 frem til rundt århundreskifte 1900. Folketellinger viser også at det har 
bodd inntil 3 samiske familiehushold samtidig i Stuorragieddi. Det store antallet tufter i et intakt 
uberørt kulturlandskap i Stuorragieddi, utgjør et kulturmiljø med høy bevaringsverdi. Sametinget 
stilte derfor krav om at de automatisk fredete kulturminnelokalitetene samt 5 meter sikringssone 
reguleres med hensynssone H730 – båndlagt etter kulturminneloven. For å bevare et intakt 
kulturmiljø skulle disse igjen omsluttes av hensynssone H570. 
 
Planforslaget fra kommunen er imidlertid ikke helt i tråd med våre krav til hensynssonene H730 
og H570, som vi nå vil komme nærmere inn på.  

Uriktig bruk av hensynssoner H730 og H570 – innsigelse 
Her vil Sametinget klargjøre at hver kulturminnelokalitet og sikringssone rundt lokalitetene er 
omfattet av kml. §§ 3 og 6, som gjelder forbud mot inngrep i automatisk fredet kulturminne og 
sikringssone. Både kulturminnelokalitet og sikringssone skal ha hensynssone H730. Dette ble 
også beskrevet under kravet til hensynssone H730 i vår brev av 19.11.2021. 
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Sametinget reiser innsigelse på bakgrunn av at kommunen har gjort feil bruk av hensynssone H570 på 
kulturminnenes sikringssoner, og er derfor ikke tilstrekkelig sikret slik kml. § 6 jf. § 3 krever.  

Sametingets hensikt med hensynssone H570 er for å bevare et intakt kulturmiljø i Stuorragieddi, 
der Hensynssone H570_1 omslutte de gjenværende automatisk fredete kulturminnelokalitetene 
id149449 (H730_1), id271208-0 (H730_2), id149393 (H730_3), id149458-1 (H730_4). Mens 
tuftene id149452-1 og id149466-1 får henholdsvis H570_2 og H570_3 (se vedlagt kart 
Stuorragieddi kulturmiljø). 
 
Bestemmelsen til H570 må endres til følgende: 

Bevaring kulturmiljø (H570_1-3) 
H570_1 skal være bufferareal for automatisk fredete kulturminner i H730_1-5. Innenfor 
H570_1-3 er det ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr, byggematerialer 
eller gjøre inngrep i grunnen. 

Vi har ingen merknader til bestemmelsen til H730. 
 
Vi ser at vår tidligere uttalelse ikke har vært tydelig nok, og vår benevnelse av H570 som 
«bufferareal» har blitt misoppfattet til å gjelde sikringssonen, og ikke bufferareal/kulturmiljø 
utenfor lokaliteter og sikringssoner slik intensjonen var. Denne innsigelsen er imidlertid av en 
teknisk karakter, og vår innsigelse på dette punktet vil frafalle dersom sikringssonene endres til H730, 
og Stuorragieddi kulturmiljø (jf. vedlagt kart) reguleres med H570_1, og tilhørende bestemmelse til H570 
endres i tråd med vårt tekstforslag.  

 

Vi bemerker at H570_1 i sør er avgrenset av eksisterende veg, men at hensynssonen til H730_1 
går 1 meter innenfor vegen. I planen er adkomstvegen lagt utenfor og rundt 
sikringssonen/hensynssonen, og vi forutsetter da at adkomstvegen ikke berører sikringssonen. 
  

- Sametinget har som vilkår her om at det ved justering/oppgradering av adkomstveg må benyttes 
byggegjerde mot sørlig avgrensning av H730_1 og H570_1. 

Ettersom det ovennevnte ikke medfører noen konflikt med arealformål i planen så burde dette 
etter vår oppfatning la seg ordne. Planen er imidlertid i konflikt med gammetuft id149463-1, som 
vi vil omtale videre i brevet. 

Konflikt med automatisk fredet kulturminne id149463-1 (gammetuft) og 
dispensasjonsbehandling etter kulturminneloven § 8 fjerde ledd 
Arealformålet VS2 -småbåthavn kommer delvis innenfor sikringssonen til automatisk fredet 
gammetuft id149463-1. Planforslaget må derfor anses som en søknad om tillatelse til å legge 
fylling innenfor kulturminnets sikringssone på sjøsiden. 
 
I henhold til kml. § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandling av 
detaljreguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep innenfor sikringssonen 
til automatisk fredete kulturminne, gammetuft id149463-1 som blir berørt av planen. Sametinget 
er rette myndighet til å fatte avgjørelse i slike saker, jf. Forskrift om fastsetting av myndighet 
mv. etter kulturminneloven § 3 andre ledd. 
 
Planforslaget legger opp til inngrep innenfor sikringssone som vil være i direkte strid med kml. §§ 
3 og 6. Tiltaket legges svært tett innpå kulturminnet, og aktiviteten i og rundt havneområdet vil 
kunne medføre at gammetuften og den øvrige delen av sikringssonen kan påføres skader.  

Kulturminnet må derfor vurderes som truet av tiltakene i planen, og vil slik være indirekte i strid 
med kml. §§ 3 og 6. Sametinget ser det derfor som nødvendig at planen behandler tillatelse til 



 

 

inngrep i kulturminnet, gammetuft id149463-1 og sikringssonen i sin helhet jf. kml. § 8 fjerde 
ledd.    

Faglig tilråding fra Norges arktiske universitetsmuseum 
Norges arktiske universitetsmuseum vurderer at ved å legge fylling inn i gammetuftas 
sikringssone, dvs. tett inntil gammetufta vil kulturminnet utsettes for utilbørlig skjemming og det 
er stor sannsynlighet for at tiltaket vil fremkalle fare for skade og ødeleggelse av gammetufta. De 
påpeker at «hverken Sametingets forslag H730 eller H570 vil kunne gi gammetufta beskyttelse/vern».  
Universitetsmuseet tilrår at det gis dispensasjon fra kml. § 8 fjerde ledd for legging av fylling 
innenfor sikringssonen til id149463-1. Museet anbefaler vilkår om at det foretas en arkeologisk 
utgravning av gammetufta. Museet påpeker at tiltakshaver skal bekoste den arkeologiske 
undersøkelsen.  
 
I prosjektbeskrivelsen bemerker universitetsmuseet følgende om kunnskapspotensiale ved 
utgravning av gammetuften: 
 
Tettheten og tidsdybden i kulturminnelokalitetene i området viser at dette er et sted med varige naturgitte 
forutsetninger for bosetting knyttet til bruk av båt og utnytting av marine ressurser, havet som transportåre 
inkludert. 

Lokaliteten kan gi oss verdifull informasjon om samisk gårdsdrift i denne regionen, som er en del av vår historie 
som er svært lite kjent. Bevaringsforholdene tilsier at kunnskapspotensialet er stort, både når det gjelder 
konstruksjon og bruk av ulike typer gammetufter, organisering av gårdsanlegg, og samhandling, handel og 
kontakter mellom samer og bumenn i Tanaområdet. 

Svært få gammetufter fra tidsrommet ca.1800-1900 har vært gjenstand for arkeologiske undersøkelser av noe 
omfang. I dette tilfellet er det potensiale til å finne bevarte gjenstander som kan gi informasjon om alder. En 
arkeologisk undersøkelse vil da kunne gi ny innsikt i konstruksjonsprinsipper og organisering av bygningen i et 
sjøsamisk samfunn fra et mye smalere tidsrom enn det vi i dag må forholde oss til av tidsrammer for denne 
typen kulturminner. Dette vil ha stor verdi både for kulturminnevern og forskning innenfor samisk arkeologi. 

Sametingets vurdering  
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner og kulturmiljø som en ikke-fornybar 
ressurs for samfunnet og fremtidige generasjoner. Tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de kulturminnefaglige verdiene veid opp mot 
private hensyn, og hensynet til samfunnet.  

I denne saken vil Sametinget legge vekt på at tilrettelegging for etablering av småbåthavn har en 
høy samfunnsverdi i Austertana og Tana kommune for øvrig. Men til tross for at planen 
tilrettelegger for veger og parkering, viser erfaring at det i Finnmark generelt foregår utstrakt 
kjøring utenfor veg med diverse motorkjøretøy og båthengere i og rundt strandsonen, noe som 
er en stor utfordring for arkeologiske kulturminner som ligger utsatt til. 
Realisering at tiltak iht. detaljreguleringsplanen vil medføre at strandsonen utfylles og legges 
innenfor sikringssonen til automatisk fredet gammetuft id149463-1, som vil bli utilbørlig 
skjemmet av tiltaket, og tiltaket vil komme svært tett på kulturminnet. Gammetufta vil også 
legges under et stort press fra aktivitet i og rundt havneområdet, og ligger slik svært utsatt til for 
at det vil kunne påføres skader på kulturminnet. Dette vil kunne forringe eller tape 
opplevelsesverdien og kunnskapsverdien i kulturminnet.  
    
Sametinget vurderer at en arkeologisk undersøkelse av den berørte automatisk fredete 
gammetuften id149463-1, vil ha betydelig vitenskapelig verdi og kunne frembringe ny kunnskap 
om den samiske bosetningshistorien og ressursutnyttingen i fjordområdene i Tana og Finnmark. 
Denne historien er i svært liten grad dokumentert gjennom arkeologiske undersøkelser. 
Sametinget vektlegger Norges arktiske universitetsmuseums tilrådning, der de anbefaler at det 
gis dispensasjon under vilkår om at det må gjennomføres arkeologisk utgravning av gammetuft 



 

 

id149463-1 før reguleringsplanen iverksettes  

Tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne id149463-1 og vilkår for 
dispensasjon  
Sametinget finner etter en samlet vurdering at detaljreguleringsplan for småbåthavn i Austertana 
kan godkjennes under forutsetninger om at følgende vilkår oppfylles: 

1. Sametingets tekniske innsigelse til bruken av hensynssonene H730 og H570 (som 
nevnt ovenfor) innfris. 

2. Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtak forutsetter at 
følgende tekst i kursiv, skal tas inn som en rekkefølgebestemmelse i 
reguleringsplanens bestemmelser: 

“Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av den berørte 
automatisk fredete gammetuften – id149463-1, som er markert som bestemmelsesområde #1 i 
plankartet. Det skal tas kontakt med Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget 
av den arkeologiske granskningen kan fastsettes.”  

Undersøkelsene bekostes at tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10. 
I følge universitetsmuseets forslag til budsjett er en arkeologisk utgravning av gammetuft 
id149463-1, beregnet til kr 1.000.000,- (2021-kroner og satser). 
 
Vedtak om omfang av den arkeologiske granskningen, herunder endelige kostnader og 
avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig 
vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at en arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i 
sommerhalvåret, og at tiltakshaver må ta hensyn til dette i planleggingen. 
 
Tiltakshaver må varsle Sametinget i god tid før tiltak etter reguleringsplanen ønskes realisert.  
Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske granskningen. 
Riksantikvarens vedtak vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
 
Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst i punkt 2 ikke vil bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene, så vil Sametinget reise innsigelse på dette punktet. 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

Andreas Stångberg Thor-Andreas Basso 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ Dette dokumentet er 
elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:   

Tana kommune 

Kopiija / Kopi til: 

Rådhusveien 24 9845 TANA 

Norges arktiske 
universitetsmuseum 

UiT Norges arktiske 
universitet 

9037 TROMSØ 

Riksantikvaren Postboks 8196 Dep. 0034 OSLO 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Mielddus / Vedlegg: 
Stuorragieddi kulturmiljø 



 

 

Brev av 29.11.2021 - Tilrådning fra Norges arktiske universitetsmuseum 
Budsjett Stuorragieddi 29.11.2021 
  



 

 

 Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 
 Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347 
9735 Kárášjohka/Karasjok váldde oktavuođa/ta kontakt Áššemeannudeadji Ole Mattis Siri 
saksbehandler 

 Tel: +47 78 47 40 22 

Tana KOMMUNE 
9841 TANA 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 
21/4139 - 11 22/25702 2020/3809 19.07.2022  

Vedrørende anmodning om å trekke innsigelser til detaljregulering for 
småbåthavna i Austertana, Deanu gielda/Tana kommune 

Vi viser til deres brev av 10.05.2022 samt øvrig kontakt i sakens anledning. Vi beklager at 
tilbakemeldingen har tatt noe tid, dette skyldes stor saksmengde, feltarbeid og avvikling av 
permisjon. 

Bruk av hensynssoner 
Etter det vi kan se av den reviderte planen, vedlagt deres brev av 10.05.22, så er både bruken av 
hensynssoner på plankartet og tekst i planbestemmelsene nå i tråd med det som Sametinget 
tidligere har uttalt. Vi er også fornøyde med at det er lagt inne en bestemmelse om at 
kulturminnene må avsperres fysisk i anleggsperioden. Vi trekker derfor vår innsigelse til planen på 
dette punktet. 

 

Forholdet til gammetuften med ID 149463 
Etter vårt syn er arealdisponeringene i planen i konflikt med sikringssonen til denne automatisk 
freda gammetuften, og vi har derfor tidligere gått inn for at det skal innvilges dispensasjon fra 
kulturminneloven § 8 fjerde ledd gjennom planen, men med vilkår om at gammetuften først skal 
undersøkes arkeologisk. Dette slik at gammetuften deretter kan fjernes, og ikke være til hinder 
for de ønskede arealdisponeringene. 
 
For å oppnå en dispensjon fra kulturminnelovens bestemmelser gjennom planvedtaket, må det tas 
inn en tekst om dette, med vilkår for dispensasjonen, i planens rekkefølgebestemmelser. Dette 
har imidlertid ikke blitt gjort, og derfor er vår uttalelse av 09.12.2021 å regnes som en innsigelse 
til planforslaget. 
 
I deres brev av 10.05.2022 foreslår dere å fysisk avsperre denne gammetuften under 
anleggsperioden, men utover dette ikke noen ytterligere tiltak for å sikre gammetuften om vi 
forstår det riktig. 
 
Sametinget er nokså usikre på om en midlertidig avsperring i anleggsperioden er en tilstrekkelig 
sikring av gammetuften for fremtiden. Vi tenker at det kan være nødvendig med en mer 
permanent sikring av gammetuften dersom den skal kunne bevares for ettertiden, og dermed ikke 
bli gjenstand for en arkeologisk undersøkelse på dette tidspunktet.  
 
 
 
 
Vi ber derfor Tana kommune om å se nærmere på om det er mulig gjennom arealdisponeringene i 

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974760347


 

 

planen og/eller planbestemmelsene, å sette inn en permanent hindring i planen slik at 
gammetuften ikke kommer i fare for å bli skadet, skjemmet eller ødelagt gjennom de kommende 
aktivitetene i planområdet. Sikringstiltaket kan for eks. være en type grøft, oppsetting av større 
permanente hinder som natursteiner eller lignende, eller ev. andre sikringstiltak. Det er samtidig 
viktig at det aktuelle sikringstiltaket ikke er skjemmende for gammetuften. Når vi får inn et nytt 
forslag på sikringstiltak vil vi vurdere dette nærmere. Om sikringstiltaket kan godkjennes, vil vi 
kunne trekke innsigelsen også på dette punktet. 
 
Ta gjerne kontakt om det er behov for ytterligere dialog rundt utformingen av sikringstiltaket. Nå 
er det imidlertid ferietid i Sametinget, og det er derfor vanskelig for oss å få besvart henvendelser 
i denne saken før etter 15.08.2022.  
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

Andreas Stångberg Ole Mattis Siri 
juogushoavda / seksjonssjef Vuosttaškonsuleanta/ 

Førstekonsulent 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ Dette dokumentet er 
elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker: 
Tana KOMMUNE 9841 TANA 



 

 

 

Deanu gielda - Tana kommune   
Utviklingsavdelingen  
  

  
  

  
 «MottakerNavn»    

«Adresse»  
«Postnr»  «Poststed»  
  
«Kontakt»  

  
  
  
 Deres ref.:  Vår ref.:  Saksbehandler:  Dato:  
 «Ref»  2020/3809  Ane Pedersen Røren, tlf.: +47 464 00 267  10.05.2022  

  

Anmodning om å trekke innsigelser til Detaljregulering for Småbåthavna i Austertana  

  
Tana formannskap vedtok i møte 26.08.2021 at forslag til Detaljregulering for Småbåthavna i Austertana skulle legges ut til 
høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 12.10.2021. På bakgrunn av anmodning fra Statsforvalteren og Sametinget 
ble høringsfristen satt til 30.11.21.     
  
Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn med inntil 30 båtplasser, båtopptrekk, 
veg og parkeringsplass. I tillegg til dette ønsker kommunen å regulere to tomter til fritidsbebyggelse rundt eksisterende 
bebyggelse på kommunens eiendom 27/4, samt avsette areal til adkomstvei for disse tomtene. Planområdet er i 
kommuneplanens arealdel, vedtatt 25.04.2002, avsatt til LNF-område og vannareal for almen flerbruk. Planområdet er 
ikke omfattet av reguleringsplan   
   
I høringsrunden mottok kommune følgende innsigelser:   

• Statsforvalteren i Troms og Finnmark:    
o Planforslaget åpner for arealbruk innenfor slåttemarka Stuoragieddi ved Čámmájohka, Austertana, som i strid 

med nasjonale interesser på miljøområdet. Statsforvalteren fremmer derfor innsigelse mot de deler av planen 
som åpner for arealbruk som kan ha negativ innvirkning på slåttemarka.   

o Kommunen har ikke selv vurdert de miljørettslige prinsippene i nml. §§ 8 til 12 i planforslaget. Dette 
representerer en saksbehandlingsfeil og må gjennomføres før planvedtaket.   

• Sametinget/Sámediggi:   
o Sametinget reiser innsigelse på bakgrunn av at kommunen har gjort feil bruk av hensynssone H570 på 

kulturminnenes sikringssoner, og er derfor ikke tilstrekkelig sikret slik kulturminnelovens § 6 jf. § 3 krever.   
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Innsigelser fra Statsforvalteren:    
  
Slåttemark:   
Statsforvalteren fremmer innsigelse mot arealformålene SKV2 (veg) og BFF (fritidsbebyggelse) i det slike formål vil virke 
negativt inn på slåttemarka Stuoragieddi ved Čámmájohka, Videre mener  
Statsforvalteren arealformålet landbruk ikke i tilstrekkelig grad er egnet til å ivareta slåttemarka og dens verdi, og at 
slåttemarka som sådan må avsettes til arealformålet naturvern.   
  
Statsforvalteren har vurdert planforslaget opp mot nasjonale og regionale hensyn innenfor våre ansvarsområder. 
Statsforvalteren mener planforslaget i sin nåværende form vil forringe utbredelsen av naturtypen slåttemark og 
forekomstens økologiske tilstand, og at planen av den grunn ikke er i samsvar med den nasjonale interessen som er 
knyttet til den utvalgte og kritisk truede naturtypen.    
  
Hovedhensikten med planen oppfattes å være å få etablert en småbåthavn. Det understrekes at Statsforvalteren ikke 
fremmer innsigelse til selve havnen, men til de deler av planen som omfattet slåttemarken. Statsforvalteren kan ikke se at 
samfunnsnytten av å tillate fritidseiendommer og landbruk vil veie opp for de store negative konsekvensene tiltak 
innenfor slåttemarken vil kunne få for natur og miljø.   
  
  
Vurdering i henhold til naturmangfoldloven:   
Naturmangfoldloven (nml) miljøprinsipper i §7 (8-12) skal legges til grunn ved offentlig myndighetsutøvelse etter plan- og 
bygningsloven og annen lovgivning. Det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert, jf. 
naturmangfoldloven § 7. Dette innebærer en noe utvidet begrunnelsesplikt enn det som følger av forvaltningsloven § 24 
første ledd.   
  
Manglende vurderinger etter naturmangfoldloven kan medføre at et eventuelt vedtak i saken kan anses som ugyldig 
dersom feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Det samme kan bli resultatet dersom vedtaket for så vidt 
omtaler §§ 8-12, men det fremstår som åpenbart at vurderingene og vektleggingene ikke har blitt trukket inn i 
forberedelsene og den skjønnsmessige vurderingen av saken.    
  
Kommunen har ikke selv vurdert de miljørettslige prinsippene i nml. §§ 8 til 12 i forslag til reguleringsplan for Austertana 
småbåthavn.    
  
Statsforvalteren fremmer på denne bakgrunn innsigelse til planforslaget.   
  
  
Statsforvalterens forslag til løsning:   
  
Slåttemark:   

• Arealformålene SKV2 og BFF må tas ut av planforslaget.   
• For å sikre at det ikke forekommer tiltak som skader slåttemarka må denne, slik denne er kartlagt i Ecofact-rapport 

592 av 2018, reguleres til arealformålet naturvern jf. plan- og bygningsloven § 12-5 nr.5.    
• For å sikre at nødvendig skjøtsel av slåttemarken kan skje må det inntas en bestemmelse om at tiltak for å ivareta 

slåttemarken er tillatt jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr.6.    
• For å unngå at slåttemarka blir tatt i bruk ved utfylling i sjø må det inntas rekkefølgebestemmelser om at 

vestvendt grense av slåttemarka gjerdes inn med midlertidig gjerde i anleggsperioden, og at slikt gjerde må være 
fjernet før ferdigattest kan utstedes.   

  
  
  
  



 

 

Vurdering i henhold til naturmangfoldloven:   
a)  For å imøtekomme innsigelsen må Tana kommune vurdere de miljørettslige prinsippene i nml. i §§ 8 til 12. 

Kommunens vurderinger må tas inn i planbeskrivelsen.   
  
  
Med bakgrunn i innsendte innsigelser, ble det avholdt et møte mellom Tana kommune og Statsforvalteren 17.02.22. I 
møtet presenterte Statsforvalteren sine innsigelser med tilhørende informasjon om blant annet slåttemark og dens 
betydning.  
  
  
Kommunens svar til Statsforvalterens innsigelser:   
  
Slåttemark:   
Området som tidligere var regulert til LNFR-område er i nytt planforslag foreslått regulert til naturvern, jf. pbl §12-5, nr. 5. 
Innsigelsen imøtekommes.   
   
For å sikre at nødvendig skjøtsel av slåttemarken kan skje, er det i nytt forslag til planbestemmelser foreslått et punkt 
2.5.4, hvor man tillater tiltak for å ivareta slåttemark, jf. pbl §12-7, nr. 6. Innsigelsen imøtekommes.   
  
For å unngå at slåttemarka blir tatt i bruk ved utfylling i sjø, er det i nytt forslag til planbestemmelser foreslått et punkt 
2.1.2, hvor man inntar rekkefølgebestemmelser, at den vestvendte grensen av slåttemarka gjerdes inne med midlertidig 
gjerde under anleggsperioden. Innsigelsen imøtekommes.   
   
SKV2 beholdes slik som i opprinnelig planforslag. BFF er redusert fra 1 daa. per tomt til 0,84 daa. Det totale arealet er da 
redusert fra 2 daa. til 1,68 daa. Maks tillatt bebyggelse på tomten er også redusert fra totalt 150 m2 til 130 m2. Maks BYA 
for fritidsboligene er redusert fra 120 m2 til 100 m2. Der hvor det tidligere var tillatt med inntil to sekundære bygg per tomt, 
med et samlet areal på inntil 50 m2 er redusert til 40 m2.   
  
Det er i utgangspunktet viktig for kommunen å få beholde BFF, for å få delfinansiert tiltaket, ved å kunne fradele og selge 
to regulerte hyttetomter i et attraktivt område, med nær tilgang til skuterløype og småbåthavn. Det er i dag et etablert 
kjørespor til det sørligste bygget som allerede står på BFF. Dette kjøresporet går delvis over et automatisk fredet 
kulturminne (id145498). Med bakgrunn i Sametingets innsigelse er et større område rundt flere automatisk fredete 
kulturminner regulert til hensynssone H570_1, innenfor naturvern-området. Dette for å bedre ivareta kulturminnene i 
området. SKV2 er derfor lagt utenfor H570_1, for å unngå kjøring etter det gamle kjøresporet. Området er forholdsvis 
flatt, og det vil være mulig for vanlige biler å kjøre ut av veien og parkere innenfor naturvernområdet. Derfor er 
kommunens vurdering at det må legges veier inn til området, for å unngå kjøring på innmark og i utmark, også etter det 
allerede etablerte kjøresporet.   
  
  
Vurdering i henhold til naturmangfoldloven:   
Kommunen har gjort nødvendige vurderinger i henhold til naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Vurderingene har blitt lagt til i 
planbeskrivelsen under kapittel 5.8 Naturmangfold.   
   
Med bakgrunn i endringene som er gjort i planbestemmelsene, planbeskrivelsen og plankartet anmoder Tana 
kommune om at innsigelser til Detaljregulering for Småbåthavna i Austertana, frafaller.   
  
  
  

 



 

 

Innsigelse fra Sametinget   
  
Uriktig bruk av hensynssoner H730 og H570:   
Her vil Sametinget klargjøre at hver kulturminnelokalitet og sikringssone rundt lokalitetene er omfattet av 
kulturminnelovens §§ 3 og 6, som gjelder forbud mot inngrep i automatisk fredet kulturminne og sikringssone. Både 
kulturminnelokalitet og sikringssone skal ha hensynssone H730. Dette ble også beskrevet under kravet til hensynssone 
H730 i vår brev av 19.11.2021.    
  
Sametinget reiser innsigelse på bakgrunn av at kommunen har gjort feil bruk av hensynssone H570 på kulturminnenes 
sikringssoner, og er derfor ikke tilstrekkelig sikret slik kml. § 6 jf. § 3 krever.   
  
Sametingets forslag til løsning:   

• Sikringssonene endres til H730, og Stuorragieddi kulturmiljø reguleres med H570_1, og tilhørende bestemmelse til 
H570 endres i tråd med vårt tekstforslag.   

• Bestemmelsen til H570 må endres til følgende: Bevaring kulturmiljø (H570_1-3) H570_1 skal være bufferareal for 
automatisk fredete kulturminner i H730_1-5. Innenfor H570_1-3 er det ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, lagre 
anleggsutstyr, byggematerialer eller gjøre inngrep i grunnen.   

  
  
Med bakgrunn i innsendt innsigelse, ble det avholdt møte mellom Tana kommune og Sametinget 02.02.22.    
  
  
Kommunens svar til Sametingets innsigelse:   
  
Uriktig bruk av hensynssoner H730 og H570:   
Sikringssonene endres til H730, og Stuorragieddi kulturmiljø reguleres med H570_1, og tilhørende bestemmelse til H570 
endres i tråd med Sametingets tekstforslag. Innsigelse imøtekommes.   
  
Bestemmelsen til H570 er endret til følgende (pbest. 4.3.1):    

a) H570_1 skal være bufferareal for automatisk fredete kulturminner i H730_1-4.    
b) H570_2 skal være bufferareal for automatisk fredete kulturminne i H730_5.     
c) Innenfor H570_1-3 er det ikke lov å kjøre med kjøretøy, lagre anleggsutstyr, byggematerialer eller gjøre inngrep i 

grunnen. Forbudet gjelder ikke snøscooter på snødekt mark og i godkjent scooterløype.     
  
Tana kommune har i tillegg lagt inn rekkefølgebestemmelser (2.1.1) hvor kulturminnene må fysisk avsperres i 
anleggsperioden.   
   
Sametinget kom også med en merknad hvor de anmodet Tana kommune å grave ut kulturminne id149463-1 (gammetuft):   
  
Arealformålet VS2 -småbåthavn kommer delvis innenfor sikringssonen til automatisk fredet gammetuft id149463-1. 
Planforslaget må derfor anses som en søknad om tillatelse til å legge fylling innenfor kulturminnets sikringssone på 
sjøsiden.   
  
Tana kommune foreslår i punkt 2.1.1 å også fysisk avsperre denne gammetuften under anleggsperioden.    
  
Med bakgrunn i endringene som er gjort i planbestemmelsene, planbeskrivelsen og plankartet anmoder Tana 
kommune om at innsigelser til Detaljregulering for Småbåthavna i Austertana, frafaller.   
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Innkomne innspill – høring og offentlig ettersyn  
 

Kystverket  
 
Referat (brev datert 29.09.21): 
Kystverket har gjennomgått høringsforslag, og har ingen merknader. De minner om at tiltak i sjø er 
søknadspliktig etter havne- og farvannsloven. 
 
Kommentar:  
Innspillet tas til orientering.  
 
 
NVE 
Referat (brev datert 06.10.21): 
NVE påpeker at planområdet ligger i strandsonen under marin grense og at der derfor må gjøres 
vurderinger knyttet til grunnforhold og fare for kvikkleire-/områdeskred. Dette er spesielt viktig i 
forbindelse med utfyllinger i sjø da det kan være vanskelig å forutse konsekvensene av en lokal 
overbelastning i sjø. På siste plannivå skal skredfaren være avklart og det skal fremgå hvordan 
tilstrekkelig sikkerhet iht. pbl. § 28-1 og TEK17 § 7-3 skal oppnås, ev. ved hjelp av risikoreduserende 
tiltak.  
 
NVE påpeker også at deler av planområdet inngår i en eksisterende flomsone.  Bebyggelse innenfor 
planområdet må tilfredsstille kravene til sikkerhet mot flom og stormflo, jf. TEK17 § 7-2.  
 
NVE har ingen ytterligere merknad til offentlig ettersyn av foreslåtte reguleringsplan.  
 
Kommentar:  
GeoNord har utført grunnundersøkelser innenfor planområdet. Det er ikke påtruffet 
sprøbruddmateriale/kvikkleire i det undersøkte området, og det konkluderes med at de planlagte 
tiltakene oppfyller kravene i TEK17 § 7-3. 
 
I planbestemmelsene er hensynet til den eksisterende flomsonen ivaretatt ved å sette kote +3m som 
minste høyde for tiltak for bebyggelse og opphold. 
 
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Referat (brev datert 21.10.21): 
Statsforvalteren fremmet to innsigelser til planforslaget: 

• Planforslaget åpner for arealbruk innenfor slåttemarka Stuoragieddi ved Čámmájohka, Austertana, som i 
strid med nasjonale interesser på miljøområdet. Statsforvalteren fremmer derfor innsigelse mot de deler 
av planen som åpner for arealbruk som kan ha negativ innvirkning på slåttemarka.  

• Kommunen har ikke selv vurdert de miljørettslige prinsippene i nml. §§ 8 til 12 i planforslaget. Dette 
representerer en saksbehandlingsfeil og må gjennomføres før planvedtaket.  

 
Statsforvalteren hadde også følgende merknader til planforslaget:  

1. Statsforvalteren anmoder kommunen om å få på plass skjøtselsplaner for kommunens slåttemarker, 
herunder skjøtselsplan for Stouragieddi.  

2. Før tiltak som mudring og utfylling i sjø kan iverksettes må det undersøkes om sjøbunnen, som berøres, er 
forurenset. Statsforvalteren minner om at mudring og utfylling i sjø krever tillatelse fra Statsforvalteren.  

3. Det kan være aktuelt å etablere en drivstofftank på land. Her må bestemmelsene i forurensningsforskriften 
kap. 18 følges dersom tankene har større volum enn 10 m3 (10 000 liter).  

4. For å unngå risiko for spredning av miljøgifter i forbindelse med båtpuss og spyling av båter på land, mener 
Statsforvalteren at det bør settes krav om fast dekke (betong/asfalt) på område for båtpuss. 

5. Kartfiler for naturtyper kartlagt etter håndbok 13 eller NiN i konsekvensutredninger må sendes inn til 
statsforvalteren.  



 

 

6. Plankartet skal oversendes Kartverket i SOSI- format og som PDF-utskrift.  
 
Kommentar:  
Kommunens kommentar på brev datert 21.10.21 ble sendt til Statsforvalteren i brev med 
anmodning om å trekke innsigelsene. 

• Slåttemark: Området som tidligere var regulert til LNFR-område er i nytt planforslag 
foreslått regulert til naturvern, jf. pbl §12-5, nr. 5. Innsigelsen imøtekommes.  

• For å sikre at nødvendig skjøtsel av slåttemarken kan skje, er det i nytt forslag til 
planbestemmelser foreslått et punkt 2.5.4, hvor man tillater tiltak for å ivareta slåttemark, 
jf. pbl §12-7, nr. 6. Innsigelsen imøtekommes.  

• For å unngå at slåttemarka blir tatt i bruk ved utfylling i sjø, er det i nytt forslag til 
planbestemmelser foreslått et punkt 2.1.2, hvor man inntar rekkefølgebestemmelser, at den 
vestvendte grensen av slåttemarka gjerdes inne med midlertidig gjerde under 
anleggsperioden. Innsigelsen imøtekommes.  

• SKV2 beholdes slik som i opprinnelig planforslag. BFF er redusert fra 1 daa. per tomt til 0,84 
daa. Det totale arealet er da redusert fra 2 daa. til 1,68 daa. Maks tillatt bebyggelse på 
tomten er også redusert fra totalt 150 m2 til 130 m2. Maks BYA for fritidsboligene er redusert 
fra 120 m2 til 100 m2. Der hvor det tidligere var tillatt med inntil to sekundære bygg per tomt, 
med et samlet areal på inntil 50 m2 er redusert til 40 m2.  

• Det er i utgangspunktet viktig for kommunen å få beholde BFF, for å få delfinansiert tiltaket, 
ved å kunne fradele og selge to regulerte hyttetomter i et attraktivt område, med nær 
tilgang til skuterløype og småbåthavn. Det er i dag et etablert kjørespor til det sørligste 
bygget som allerede står på BFF. Dette kjøresporet går delvis over et automatisk fredet 
kulturminne (id145498). Med bakgrunn i Sametingets innsigelse er et større område rundt 
flere automatisk fredete kulturminner regulert til hensynssone H570_1, innenfor naturvern-
området. Dette for å bedre ivareta kulturminnene i området. SKV2 er derfor lagt utenfor 
H570_1, for å unngå kjøring etter det gamle kjøresporet. Området er forholdsvis flatt, og det 
vil være mulig for vanlige biler å kjøre ut av veien og parkere innenfor naturvernområdet. 
Derfor er kommunens vurdering at det må legges veier inn til området, for å unngå kjøring 
på innmark og i utmark, også etter det allerede etablerte kjøresporet. 
 

• Vurdering i henhold til naturmangfoldloven: Kommunen har gjort nødvendige vurderinger i 
henhold til naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Vurderingene har blitt lagt til i planbeskrivelsen 
under kapittel 5.8 Naturmangfold. 

 
Statsforvalterens faglige merknader: 

1. Innspillet tas til orientering.  
2. Innspillet er lagt inn i rekkefølgebestemmelsene.  
3. Innspillet tas til orientering.  
4. Det tillates ikke spyling, pussing og skraping av båter ved småbåthavna. Detaljer for de 

interne plasseringene og bruken av området vil avklares i byggeplan. 
5. Konsulentfirmaet har oversendt filene til statsforvalteren.  
6. Innspillet tas til orientering. Filene vil bli oversendt Kartverket når de er ferdige.  

 
 
Referat (brev datert 21.07.22) 
I brev av 21.07.22 kommenterer Statsforvalteren brev fra Tana kommune datert 10.05.22 med 
anmodning om å trekke innsigelser. Der skriver de at de er glade for at kommunen har 
imøtekommet store deler av Statsforvalterens løsningsforslag, men at de opprettholder innsigelse 
nr. 1 og krever at arealformålene SKV2 og BFF må tas ut av planforslaget.  
 
Kommentar:  
Kommunen tar statsforvalterens svar til anmodning om å trekke innsigelser til orientering, og har 
valgt å ta arealformålene SKV2 og BFF ut av planforslaget.  
 
 



 

 

Direktoratet for mineralforvaltning 
Referat (brev datert 12.10.21): 
DMF viser til at en foreslåtte planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for Leirpollen 
kvartsbrudd. DMF forutsetter at Elkem Tana AS er varslet i saken og har fått mulighet til å uttale seg 
om eventuelle konsekvenser planen får for drift av uttaket. Utover dette har DMF ingen ytterligere 
kommentarer til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Småbåthavna i Austertana.  
 
Kommentar:  
Innspillet tas til orientering. Kommune vurderer ikke Elkem som part i saken og de er derfor ikke blitt 
særskilt varslet.   

 
 
UiT – Universitetsmuseet 
Referat (brev datert 12.10.2021): 
UiT Universitetsmuseet har ingen merknader til planforslaget da det gjeldende sjøarealet ikke er 
kjent for utbredt maritim aktivitet og sannsynlighet for konflikt med eventuelle kulturminner under 
vann vurderes som liten. Universitetsmuseet vil uansett minne Tana kommune om at alle saker som 
gjelder tiltak i sjø må oversendes UM til marinarkeologisk vurdering.  
 
Kommentar:  
Innspillet tas til orientering.  
 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Referat (brev datert 12.10.21): 
Troms og Finnmark fylkeskommune hadde følgende merknader til planforslaget: 

1. For å sikre at avkjørselen mot fv. 8082 oppgraderes før småbåthavna tas i bruk ber vi om at 
dette ivaretas gjennom rekkefølgekrav i planbestemmelsene. Fylkeskommunen forutsetter at 
avkjørselen utformes i henhold til kravene i vegnormalen.  

2. Byggegrensen må komme frem av planen, målsettes, samt beskrives i planbestemmelsene. 
Fylkeskommunen kan ikke akseptere byggegrense nærmere enn 15 meter fra midtlinjen på 
fylkesvegen.  

3. Det må reguleres inn areal til «annen veggrunn – teknisk anlegg» ved at det avsettes et 
minimum 3 meter bredt belte langs fv. 8082 på utside av vegformålet.  

4. Fylkeskommunen vil understreke viktigheten av å bevare muligheten for fri ferdsel i 
strandlinjen i så stor grad som mulig, og forutsetter at dette legges til rette for.  

5. Tiltakshaver må søke om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag før igangsettelse av tiltak etter 
eventuell dispensasjonssøknad.  

 
Kommentar:  

1. «Avkjørselen fra fv. 8082 må oppgraderes før småbåthavna tas i bruk» er lagt inn under 
rekkefølgekrav punkt 2.1.3 veg og parkeringsplasser.  

2. Byggegrensen mot fv. 8082 er satt til 15 meter fra midtlinjen på vegen.  
3. Areal regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg» er avsatt i planen.  
4. Kommunen anser ikke at planforslaget vil begrense fri ferdsel i strandlinjen i særlig stor grad, 

men heller bidra til økt ferdsel i området.  
5. Innspillet er tatt med i rekkefølgebestemmelsene.  

 
 
Statens Vegvesen 
Referat (brev datert 13.10.21): 
Statens vegvesen viser til Troms og Finnmark fylkeskommune når det gjelder forholdet til 
fylkesvegen. De har ingen andre merknader til planforslaget.  
 
Kommentar:  
Innspillet tas til orientering.  



 

 

 
Sametinget  
Referat (brev datert 09.12.21): 
Sametinget fremmet en innsigelse til planforslaget:  

• Sametinget reiser innsigelse på bakgrunn av at kommunen har gjort feil bruk av 
hensynssone H570 på kulturminnenes sikringssoner, og er derfor ikke tilstrekkelig sikret slik 
kml. § 6 jf. § 3 krever. 

 
Sametinget skriver videre at de har som vilkår at det ved justering/oppgradering av adkomstveg må 
benyttes byggegjerde mot sørlig avgrensning av H730_1 og H570_1. 
 
Sametinget viser også til gammetuft id149463-1, som kommer i konflikt med arealformål i planen. 
Her mener Sametinget at planforslaget må anses som en søknad om tillatelse til å legge fylling 
innenfor kulturminnets sikringssone på sjøsiden. Sametinget vektlegger Norges arktiske 
universitetsmuseums tilrådning, der de anbefaler at det gis dispensasjon under vilkår om at det må 
gjennomføres arkeologisk utgravning av gammetuft id149463-1 før reguleringsplanen iverksettes. 
Sametingets forlag til løsning er som følgende: «Dispensasjon fra den automatiske fredningen 
gjennom planvedtak forutsetter at følgende tekst i kursiv, skal tas inn som en 
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanens bestemmelser: “Før iverksetting av tiltak i medhold av 
planen skal det foretas arkeologisk utgravning av den berørte automatisk fredete gammetuften – 
id149463-1, som er markert som 4 bestemmelsesområde #1 i plankartet. Det skal tas kontakt med 
Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske 
granskningen kan fastsettes."» Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli 
innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, så vil Sametinget reise innsigelse på dette punktet.  
 
Kommentar:  
Kommunens kommentar på brev datert 09.12.21 ble sendt til Sametinget i brev med anmodning om 
å trekke innsigelse. 

• Uriktig bruk av hensynssoner H730 og H570: Sikringssonene endres til H730, og 
Stuorragieddi kulturmiljø reguleres med H570_1, og tilhørende Bestemmelse til H570 endres 
i tråd med Sametingets tekstforslag. Innsigelse imøtekommes. 

• Bestemmelsen til H570 er endret til følgende (pbest. 4.3.1):  
a) H570_1 skal være bufferareal for automatisk fredete kulturminner i H730_1-4. 
b) H570_2 skal være bufferareal for automatisk fredete kulturminne i H730_5. 
c) Innenfor H570_1-3 er det ikke lov å kjøre med kjøretøy, lagre anleggsutstyr, 

byggematerialer eller gjøre inngrep i grunnen. Forbudet gjelder ikke snøscooter på 
snødekt mark og i godkjent scooterløype. 

• Tana kommune har i tillegg lagt inn rekkefølgebestemmelser (2.1.1) hvor kulturminnene må 
fysisk avsperres i anleggsperioden. 

 
• Sametinget kom også med en merknad hvor de anmodet Tana kommune å grave ut 

kulturminne id149463-1 (gammetuft): 
• Arealformålet VS2 -småbåthavn kommer delvis innenfor sikringssonen til automatisk fredet 

gammetuft id149463-1. Planforslaget må derfor anses som en søknad om tillatelse til å 
legge fylling innenfor kulturminnets sikringssone på sjøsiden. 

• Tana kommune foreslår i punkt 2.1.1 å også fysisk avsperre denne gammetuften under 
anleggsperioden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Referat (brev datert 21.07.22) 
I brev av 21.07.22 kommenterer Sametinget brev fra Tana kommune datert 10.05.22 med 
anmodning om å trekke innsigelser. 

• Sametinget trekker innsigelse på feil bruk av henssynsoner.  
• Sametinget ønsker en permanent avsperring av kulturminne id 149463. Avsperring i 

anleggsperioden vil ikke være tilstrekkelig for fremtiden. Sametinget ber derfor kommunen 
om å se nærmere på om det er mulig gjennom arealdisponeringene i planen og/eller 
planbestemmelsene, å sette inn en permanent hindring i planen slik at gammetuften ikke 
kommer i fare for å bli skadet, skjemmet eller ødelagt gjennom kommende aktivitet i 
planområdet. Sikringstiltaket kan for eks. være en type grøft, oppsetting av større 
permanente hinder som natursteiner eller lignende, eller ev. andre sikringstiltak. Det er 
samtidig viktig at det aktuelle sikringstiltaket ikke er skjemmende for gammetuften. 
Sametinget reiser innsigelse på dette punktet.  

 
Kommentar: 
• Tana kommune tar Sametingets punkt 1 til orientering.  
• Det er i rekkefølgebestemmelsene lagt inn et punkt 2.1.6 Kulturminnelokalitet id149463: Før ferdigattest 

kan utstedes skal den midlertidige avsperringen rundt kulturminnelokalitet id149463 byttes ut med en 
permanent sikring. Sikringstiltaket kan for eks. være en type grøft, oppsetting av større permanente 
hinder som natursteiner eller lignende, eller ev. andre sikringstiltak. Det aktuelle sikringstiltaket skal ikke 
være skjemmende for kulturminnet. Sikringstiltaket skal godkjennes av Sametinget før det kan settes opp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

VEDLEGG: FORENKLET ROS-ANALYSE 

Naturbasert sårbarhet 
Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad 

Ja Nei 
Ekstremvær www.met.no 
Sterk vind  x På NVE Atlas er området markert med 

gjennomsnittlig vindstyrke 50 m over 
bakkenivå med 4-6 m/s. Det vurderes at 
området ikke er utsatt for sterk vind. 

Store nedbørsmengder  x Ikke utsatt for store nedbørsmengder. 
Store snømengder  x Ikke utsatt for større snømengder, enn det 

som er normalt for området. 
Annet  x Ikke kjent. 
Flomfare www.nve.no, 
Flom i elver/bekker x  På DSBs kartløsning er området delvis 

innenfor faresone for 200-årsflom. 
Čámmájohka ligger inntil planområdet. Se 
vurdering. 

Havnivåstigning og stormflo x  På DSBs kartløsning er området innenfor 
stromflo-området. Se vurdering. 

Historisk flomnivå  x Ikke kjent 
Annet  x Ikke kjent. 
Strålefare www.nrpa.no, www.alta.kommune.no 
Radon x  Deler av området er ikke kartlagt og har 

dermed en usikker risiko. Den delen som er 
kartlagt markert med moderat til lav 
aktsomhet. Se vurdering under. 

Skredfare www.skrednett.no, www.alta.kommune.no 
Jord- og leirskred  x Området er ikke utsatt, jf. DSBs kartdatabase. 
Kvikkleireskred  x Ingen funn ved grunnundersøkelse, jf. rapport 

fra GeoNord AS vedlagt planbeskrivelsen. 
Løsmasseskred  x Området er ikke utsatt, jf. DSBs kartdatabase. 
Snø- og isskred  x Området er ikke utsatt, jf. DSBs kartdatabase. 
Steinras, steinsprang  x Området er ikke utsatt, jf. DSBs kartdatabase. 
Historisk rasfare?  x Ikke kjent. 
Annet  x Ikke kjent. 
Dårlig byggegrunn 
Setninger  x Ingen indikasjoner, jf GeoNord ASs 

grunnundersøkelser, se vedlegg til 
planbeskrivelsn. 

Utglidninger  x Ingen indikasjoner, jf GeoNord ASs 
grunnundersøkelser, se vedlegg til 
planbeskrivelsn. 

Annet  x Ikke kjent. 
Skadedyr 

  x Ikke kjent. 
Annet 

  x Ikke kjent. 

http://www.met.no/
http://www.nve.no/
http://www.nrpa.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.alta.kommune.no/


Virksomhetsbasert sårbarhet 
 

 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad 
Ja Nei 

Brann/eksplosjon 
Brannfare x  Drivstoff i båter. Lagring av drivstoff muligens 

aktuelt i mindre skala, Se vurdering under 
Eksplosjonsfare x  Drivstoff i båter. Lagring av drivstoff muligens 

aktuelt i mindre skala, Se vurdering. 
Forurenset vann 
Drikkevannskilde   Ikke på området. 
Badevann, fiskevann, elver oa x  Iht. Miljøstatus sitt aktsomhetskart er 

vannkvaliteten i elva, Čámmájohka, god. Kan 
være en risiko for vannkvaliteten som følge av 
tiltaket. Se vurdering. 

Nedbørsfelt  x Området ligger delvis innenfor nedbørsfelt til 
hav, men vurderes å ikke være en risiko. 

Grunnvannsnivået  x Ikke kjent for Austertana, men tiltaket 
vurderes å ikke få konsekvenser for 
grunnvannet, da det ikke skal etableres tiltak 
under grunnen. 

Annet  x Ikke kjent. 
Forurensning – grunn 
Kjemikalieutslipp x  Som følge av tiltaket, vil det være en risiko for 

utslipp av kjemikalier. Se vurdering. 
Annet  x Ikke kjent. 
Forurensning – luft 
Støy  x Vurderes ikke aktuell, mengden støy vil ikke 

bli veldig stor, da omfanget av småbåthavna 
ikke er veldig stort. Lite støyfølsom 
bebyggelse som boliger i umiddelbar nærhet. 

Støv  x Tiltaket vurderes å ikke generere betydelig 
mengde støv. 

Lukt  x Tiltaket vurderes å ikke generere betydelig 
mengde lukt. 

Annet  x Ikke kjent. 
Lagringsplass farlige stoffer 

  x Vurderes ikke aktuelt. 
Skytefelt (militært/sivilt) 
Støy  x Ikke i eller i nærheten av området. 
Annen fare  x Ikke kjent. 
Smittefare 

  x Vurderes ikke aktuelt. 
Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 
Høyspentlinje  x Det er en 22 kV høyspentledning som går over 

planområdet. Vurderes som ikke risiko for 
tiltaket. Markeres med faresone i plankart. 

Trafo  x Ikke i planområdet. 
Andre installasjoner  x Ikke kjent. 
Fare i fht tidligere bruk 
Gruver, åpne sjakter, tipper?  x Ikke i eller i umiddelbar nærhet av 

planområdet 
Militære anlegg  x Ikke kjent 
Tidligere avfallsdeponi  x Ikke kjent 
Annet  x Ikke kjent. 

http://www.stralevernet.no/


Sårbarhet pga. infrastruktur 
 

 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad 
Ja Nei 

Forurensning 
Støy  x Vurderes ikke aktuelt. 
Støv/partikler  x Ifølge miljøstatus.no er det lite 

luftforurensning i området. 
Lukt  x Vurderes ikke aktuelt. 
Annet?  x Ikke kjent. 
Trafikkfare 
Trafikkulykker på vei  x Ingen registrerte ulykker i eller i nærheten av 

planområdet iht. NVDB. 
Annet?  x Ikke kjent. 
Ulykker på nærliggende transportåre 
Vann/sjø  x Det er ikke registrert ulykker i vann/sjø. Iht. 

kystverket sine kartdatabaser er 
sannsynligheten for ulykke i sjø liten. 

Luft  x Vurderes ikke aktuelt. 
Vei  x Vurderes lite sannsynlig, liten trafikkmengde. 
Damanlegg  x Ingen damanlegg i nærheten 
Bru  x Vurderes ikke aktuelt. 
Annet?  x Ikke kjent. 
Strategisk sårbare enheter 
Sykehus/helseinstitusjon  x Vurderes ikke aktuelt. 
Sykehjem/omsorgsinstitusjon  x Vurderes ikke aktuelt. 
Skole/barnehage  x Vurderes ikke aktuelt. 
Flyplass  x Ikke i området 
Viktig vei  x Fv. 8082 går forbi planområdet, men vurderes 

ikke å være en s¨rbarhet for tiltaket. 
Bussterminal  x Ikke i området. 
Havn  x Ingen havn i nærheten, men kai/brygge ligger 

i nærheten. Vurderes å ikke være en 
sårbarhet for tiltaket. 

Vannverk/kraftverk  x Ikke i området. 
Undervannsledninger/kabler  x Ikke kjent. 
Bru/Demning  x Bru i nærheten, men vurderes ikke som en 

sårbarhet for tiltaket. 
Sykehus/helseinstitusjon  x Tana Legesenter ligger 47 km fra planområdet 

og Kirkenes Sykehus 184 km unna. 
Annet?  x Ikke kjent 

 
 

Annet 
Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad 

Ja Nei 
Kriminalitet 
Fare/frykt for kriminalitet  x Det vil alltid være en risiko mot innbrudd og 

hærverk, ikke spesiell risiko på området. 



 

 

1. Flom i elver/bekker 
 

Ifløge DSBs kartløsning vil faresone for 200-års flom nå omtrent 2 moh. Faresonen berører ikke 
dagens bebyggelse. I bestemmelsene er satt begrensinger på tiltak under 3 moh. Flomfaren for 
bebyggelse og andre tiltak vurderes derfor som ivaretatt. 

 

 
Figur 1 Faresone for 200-års flom vises med blå skravur. Kilde: DSBs kartløsning 

 

2. Havnivåstigning og stormflo 
 

Lufttrykksendinger og vind påvirker vannstanden, og ved lavt lufttrykk stiger vannet og det kan 
oppstå stormflo. Dette i kombinasjon med stadig stigende havnivå, utgjør en risiko for tiltak på 
land. Ved dagens havnivå, vil en 200-års stormflo nå omtrent 2,5 moh ifølge DSB.no. Ved 
beregnet havnivåstigning i 2090 vil en 200 års stormflo kunne nå omtrent 3 moh ifølge samme 
kilde. I bestemmelsene for planen er det satt restriksjoner for tiltak under 3 moh og det vurderes 
dermed at risikoen ved stormflo er ivaretatt i tilstrekkelig grad. 



 

 

 
 

Figur 2 Faresone for 200-års stormflo vist i blått, ved dagens havnivå. Kilde: DSBs kartløsning. 
 
 

 
Figur 3 Faresone for 200-års stormflo vist i blått, ved beregnet havnivå i 2090. Kilde: DSBs kartløsning. 



 

 

3. Radon 
 

Ved langvarig eksponering av høye konsentrasjoner av radon i luft innendørs, kan det være risiko 
for sykdommer som lungekreft. I aktsomhetskart utarbeidet av NGU i samarbeid med Statens 
strålevern, viser det at innenfor planområdet er konsentrasjonen av radon usikker og moderat/lav. 
Disse kartleggingene baserer seg på innendørs målinger i eksisterende boliger og der det 
planlegges nye bygg. For planområdet vurderes det at risikoen er lav for forhøyede nivåer, og 
usikkerheten vurderes å komme fra mangelen på etablerte boligbygg i bruk, slik som i det gule 
området. Det tenkes heller ikke etablert boliger innenfor planområdet, kun fritidsbebyggelse. Det 
vurderes på bakgrunn av dette at tiltak ikke er nødvendig og at sannsynligheten er liten for at det 
finnes høye konsentrasjoner av radon innenfor planområdet som vil kreve tiltak. 

 

 
Figur 4 Radon, grå skravur er usikker og gul er moderat/lav faregrad. Kilde: DSBs kartløsning og NGU/Statens 
strålevern. 

 

4. Brannfare/eksplosjonsfare 
 

Ved småbåthavna skal det lagres båter som vil inneholde både drivstoff og andre kjemikalier. I 
tillegg åpnes det i bestemmelsene for å etablere enkel dieseltank. Dette vil alltid utgjøre en risiko 
for både brann og eksplosjon. Det forutsettes imidlertid at disse risikoelementene ivaretas 
tilstrekkelig av de ansvarlige for både båt og småbåthavn av gjeldende regelverk. Det foreslås 
dermed ingen planmessige tiltak som kan ivareta dette. Allikevel må tiltakene ivaretas på 
forsvarlig vis og sikkerhetsutstyr være tilgjengelig, særlig da nærmeste brannstasjon finnes ved 
Tana bru, som er i underkant av 5 mil fra Austertana. 

 
 

5. Kjemikalieutslipp 
 

Ved etablering av småbåthavn og lignende tiltak, vil det alltid være en risiko for utslipp i vann. Det 
gjøres ingen planmessige tiltak for å hindre dette, men det forutsettes at ansvarlige for driften av 
småbåthavna forholder seg til gjeldende regelverk for utslipp. 
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FORORD 

Ecofact Nord AS har på oppdrag fra Tana kommune utført en utredning av konsekvenser 
for naturmangfold i forbindelse med etablering av en småbåthavn ved utløpet av 
Čámmájohka i Austertana. Utredningen har fokusert på fiskebestandene i Čámmájohka 
og Julelva, de viktige fuglebiotopene i bunnen av Leirpollen samt verdier i naturmiljø 
på land i områder som kan bli berørt av arealbeslag og installasjoner på sørsiden av 
utløpet. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Frans Eriksen. 

I juli 2020 ble rapporten oppdatert med tanke på å gi et tilfredsstillende grunnlag for 
vurdering og vektlegging etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper. 

 
 
 

Tromsø Sandnes 
25. juli 2016 2. juli 2020 

 
 

Geir Arnesen Ulla P. Ledje 
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1 SAMMENDRAG 
 

 Beskrivelse av tiltaket  

Det er planer om en småbåthavn ved utløpet av Čámmájohka i Leirpollen. Det vil i forbindelse 
med tiltaket være behov for mudring og fylling, samt oppgradering av veg og avkjørsel mot 
fv. 8082. I tillegg vil man legge til rette for blant annet videreføring av eksisterende båtopptrekk 
og etablering av parkeringsplass. Disse fasilitetene vil bli lagt på et strandkantdeponi som 
skal etableres sør for munningen av Čámmájohka. Det vil også vurderes om deler av 
planområdet kan benyttes til fritidsbebyggelse. 

 

 Datagrunnlag  

Befaring av landområder som blir direkte berørt samt drivtelling av fisk i Čammajohka. 
Vurderinger av fugl og marine naturtyper ble utført på bakgrunn av eksisterende data. 

 

 Biologiske verdier og konsekvenser  

Plan- og influensområdet har stor verdi for naturtypene slåttemark, bløtbunnsområde i 
strandsonen og brakkvannsdelta. Deltaområdet ved utløpene av Čámmájohka og Julelva er 
et høyproduktivt område og dermed et viktig furasjeringsområde for vanntilknyttet fugl. Dette 
er spesielt gjeldende om våren som raste- og beiteområde for trekkfugler. Det er en liten 
bestand av røye i Čámmájohka, og sjørøye er påvist. Tall på gytefisk krever befaringer i 
september. 

Slåttemarken ligger på sørsiden av Čámmájohkas utløp. Den representerer en kritisk truet 
naturtype. Alle inngrep i dette området vurderes å ha meget stor negativ konsekvens. 

For anadrom fisk og marine bløtbunnsområder er det framfor alt forurensning i anleggsfasen 
som kan ha negativ påvirkning. Ved å styre anleggsperioden til den minst sårbare perioden 
(høst/tidlig vinter) samt å etablere gode rutiner for å begrense utslipp og partikkelspredning 
vurderes konsekvensnivået å ligge mellom liten til middels negativ for vannmiljø og marine 
naturtyper. 

I driftsfasen forutsettes at det etableres systemer og rutiner for innsamling av forurensende 
avfall fra drift og vedlikehold. Under disse forutsetningene vurderes driftsfasen å ha liten 
negativ konsekvens for vannmiljø og marine naturtyper. 

For fugl vurderes økt støy og tilstedeværelse av mennesker såpass nær viktige 
funksjonsområder å ha middels negativ konsekvens. 

. 
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2 INNLEDNING 

Tana kommune har igangsatt planarbeid for detaljregulering for småbåthavn ved 
Čámmájohka i Austertana. Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvens- 
utredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019. I den forbindelse ble det vurdert 
at tiltaket utløser behov for konsekvensutredning for naturmiljø. 

Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av naturmiljøet i plan- og 
influensområdet, en vurdering av omfang og konsekvens samt forslag til avbøtende 
tiltak. 

 
3 KORT OM PLANLAGT UTBYGGING 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av en småbåthavn ved 
Čámmájohka i Austertana, Tana kommune. Planområdet ligger ved elva Čámmájohkas 
utløp i Leirpollen, sørøst i Tanafjorden 

Planområdets lokalisering er vist på oversiktskartet i figur 3.1. En avgrensning av 
planområdet er vist i figur 3.2. 

 

 
Figur 3.1. Oversiktkart med planområdets lokalisering indikert med rød prikk. 
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Figur 3.2. Planområdet markert med stiplet linje 
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Det vil i forbindelse med tiltaket være behov for mudring og fylling, samt oppgradering 
av veg og avkjørsel mot fv. 8082. I tillegg vil man legge til rette for blant annet 
videreføring av eksisterende båtopptrekk og etablering av parkeringsplass. Disse 
fasilitetene vil bli lagt på et strandkantdeponi som skal etableres sør for munningen av 
Čámmájohka. Nord for strandkantdeponiet vil et areal på ca. 10.000 m2 mudres for å 
sikre tilstrekkelig dybde for etablering av en flytebrygge. 

Massene som graves ut i forbindelse med mudringen vil bli brukt for å bygge opp 
strandkantdeponiet. Dette er elveavsetting med blandet sand/grus og sannsynligvis rene 
masser da det ikke har vært aktivitet i forbindelse med de massene. Det må det 
sannsynligvis legges tilkjørt masse mot sjøsiden for å hindre erosjon fra bølger og is. 
Det er tilgang på store mengder sprengt berg i nærheten (kvartsitt). Det vil bli iverksatt 
tiltak for å forebygge forurensning fra sprengstein. 

Tiltakene er vist i figur 3.3. En grov avgrensning på flybilde er vist i figur 3.4. Tiltaket 
skal utføres ved lav vannstand (fjære sjø) og liten-middels vannføring i Čámmájohka. 

 

 
Figur 3.3. Foreløpig skisse med forslag til utforming av Austertana havn utarbeidet av Arne Pettersen 
AS. 
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Det vil også vurderes om deler av planområdet kan benyttes til fritidsbebyggelse, da det 
pr. i dag er to eksisterende hytter på området. 

I planprosessen vil lokalisering og utforming av de ulike aktivitetstypene vurderes 
nærmere. 

 
 
 

 
Figur 3.4. Grov avgrensning (markert med blå linje) av området som skal fylles ut/mudres. 

 
 
4 MATERIALE OG METODER 

Formålet med denne utredningen er å kartlegge eventuelle forekomster som er viktige 
for naturmangfoldet og å utrede konsekvenser av planlagte tiltak. Vurdering av verdi, 
påvirkning og konsekvens følger Statens vegvesens håndbok V712 (Statens vegvesen 
2014). Som grunnlag for klassifiseringen brukes spesielt Norsk rødliste for arter 2015 
(Henriksen & Hilmo 2015), Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018) 
og DN-håndbok nr. 13: Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 
mangfold (DN 2007) med utkast til nye faktaark fra 2014. 

 
4.1 Verdi og konsekvensvurderinger 

Vurderingene av verdi, omfang og konsekvens er basert på metodikk beskrevet i 
Vegvesenets håndbok V712 (tidligere håndbok 140) – Konsekvensanalyser, versjon 
november 2014. Dette systemet bygger på at en via de foreliggende data vurderer 
influensområdets verdi, samt tiltakets omfang i forhold til verdiene. Ved å sammenholde 
verdi og omfangsvurderingene i et diagram utledes passivt den totale konsekvens for 
biologisk mangfold. 
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4.1.1 Verdisetting 

Verdien blir fastsatt langs en kontinuerlig skala som spenner fra liten verdi til stor verdi, 
etter kriterier gitt Vegvesenets håndbok V712 –Konsekvensanalyser. DN´s håndbøker, 
samt norsk rødliste for arter og naturtyper er viktige hjelpemidler i verdisettingen. 

 
4.1.2 Omfang 

Dette trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger på de 
ulike verdisatte temaene dersom tiltaket gjennomføres. Omfanget blir blant annet 
vurdert ut fra påvirkning i tid og rom, og sannsynligheten for at virkning skal oppstå. 
Omfanget blir gjengitt langs en trinnløs skala fra stort positivt omfang til stort negativt 
omfang. 

 
4.1.3 Konsekvens 

Det siste trinnet i vurderingene består i å sammenholde verdi og omfang og utlede 
konsekvens fra disse ved hjelp av konsekvensvifta, se figur 4. 

 

Figur 4. Konsekvensvifte – hvor en finner konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og omfang. Fra 
Vegvesenets håndbok V712 
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4.2 Samlet belastning 

I samsvar med naturmangfoldlovens § 10 og §§ 4-12 er det gjort vurderinger av om 
tiltaket sammen med andre eksisterende eller planlagte tiltak samlet kan påvirke 
forvaltningsmålene for truede og prioriterte arter, samt verdifulle, truede og/eller 
utvalgte naturtyper. Det er også gjort en vurdering om tilstanden og bestandsutviklingen 
til disse arter/naturtyper kan bli vesentlig berørt. 

 
4.3 Datagrunnlag 

Feltkartleggingen ble gjennomført den 19. juli 2016. Det var pent vær og gode forhold 
for arbeidet som ble gjort. I tillegg er det innhentet informasjon fra offentlige databaser 
og relevant litteratur. 

Kartet i figur 4.1 viser områder som ble undersøkt i felt. 
 

 
Figur 4.1. Detaljert kart over undersøkelsesområdet. Strekning i Čámmájohka der det er utført drivtelling 
av fisk er indikert med oransje. Befaringsrute for undersøkelser av terrestrisk miljø er indikert med lilla 
stiplet linje. 

 

Det er gjort grundige befaringer av det terrestriske miljøet, og Čámmájohka er 
prøvefisket (elfisket) en gang og nå drivtelt. Datagrunnlaget vurderes som godt. Hvis en 
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imidlertid ønsker å få mer kvantitativ informasjon om fiskebestandene og særlig ørret 
bestandene i Čámmájohka er det nødvendig med undersøkelser i september. 

 
4.3.1 Registrering av fisk 

På grunn av bunn- og strømforholdene i elva ble drivtelling vurdert som den best egnede 
metodikken for å undersøke fiskebestandene i elva. Ved bruk av el-fiske vil det være 
stor sannsynlighet for at fisken ville forsvinne ut av syne med vannstrømmen og dermed 
unngå å bli fanget/observert. 

Drivtelling foregår ved at en person iført våtdrakt, maske og snorkel driver/svømmer 
med strømmen nedover elva (fig. 4.2). Antallet drivtellere må tilpasses bredden på og 
sikt i elva. I Čámmájohka var det hensiktsmessig med kun en drivteller. En medhjelper 
fulgte drivtelleren på land nedover elva. Etter hver kulp ble informasjonen om 
observasjonene i elva gitt til medhjelperen på land. Partier i elva med veldig lav 
vannstand, mye stein og sterk strøm ble forbigått på land. På grunn av drivtellerens 
kontakt med bunn og bunnvegetasjon, ble det regelmessig tatt pauser underveis slik at 
elva fikk renset seg og god sikt ble opprettholdt gjennom hele drivetellingen. 
Drivtelleren var også utstyrt med kamera med dykkehus. Det ble regelmessig tatt 
undervannsfilm og bilder av fisk og bunnforhold nedover i elva. Sikten under tellingen 
var god (5-10 meter). 

 

 
Figur 4.2. Drivtelling i Čámmájohka. Foto: Kristin Sommerseth Johansen. 
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4.3.2 Registrering av flora vegetasjon og naturtyper 

Det ble gjort registrering av alle karplantearter som ble observert under befaringene. 
Disse er presentert i artsliste til slutt i rapporten. Ellers er natur-og vegetasjonstyper 
vurdert i henhold til DN-håndbok 13, og de siste fakta-arkene som ble gjort tilgjengelig 
for kartleggere i 2014. 

 
5 STATUSBESKRIVELSE OG VERDIVURDERINGER 

 
5.1 Generell områdebeskrivelse 

Austertana er den østre utløperen av Tanafjorden. Indre deler av fjordarmen går under 
navnet Leirpollen (fig. 5.1). Innerst i Leirpollen renner Julelva ut, denne har sine kilder 
i de østre delene av Varangerhalvøya. I fjordbunnen er det et stort gruntvannsområde 
som kan karakteriseres som et delta. 

 

Figur 5.1. Et flybilde fra 1971 tatt på fjære sjø viser tydelig hvordan Julelva som kommer sørfra, og 
Čámmájohka som kommer fra nordøst renner ut i et deltalignende gruntvannsområde innerst i Leirpollen. 
Spesielt rundt Čámmájohka er det gjort betydelige inngrep i utløpsområdet som er mudret og fylt inn 
siden dette bildet ble tatt. 

 
Det er nå planer om å etablere en småbåthavn med flytebrygge (plass til ca. 20 båter) i 
utløpsoset til Čámmájohka samt et strandkantdeponi på sørsiden av utløpsosen. Disse 
planene kan ha betydning for eventuell fisk som vandrer mot Julelva og Čámmájohka. 
Det blir dessuten inngrep på land med arealbeslag i forbindelse med bygninger, 
adkomstvei, parkering med mer. Fjordbunnen med de store gruntvannsområdene 
tilknyttet utløpene til Julelva og Čámmájohka er også viktige områder for fugl. Det er 
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derfor aktuelt å få en avklaring på hvorvidt installasjonene kan påvirke hvordan ulike 
fuglearter bruker fjordbunnen og deltaet til Julelva. 

Når det gjelder fisk så har Julelva en liten men livskraftig røyebestand med middels 
andel av sjøvandrende fisk (Halvorsen 2012). Det har vært usikkerhet rundt hvor mye 
fisk som faktisk finnes i Čámmájohka og om denne bestanden kan ha noe å si for 
sjørøyebestanden i Julelva. Anadrom fisk fra disse elvene vil bruke samme fjordsystem 
til sommervandringer. En tidligere undersøkelse i Čámmájohka (Vistnes mfl. 2014) fant 
et lite antall røye i elva, men ingen sjørøyer. Denne undersøkelsen var imidlertid ikke 
egnet til å konkludere på hvorvidt det var anadrom røye i Čámmájohka. Vi utførte derfor 
en ny fiskebiologisk undersøkelse med fokus på å gi en vurdering på om det er 
produksjon av fisk i Čámmájohka, og hvilke arter/typer (stasjonær/anadrom) som er 
tilstede. Undersøkelsene ble med bakgrunn i dette gjort kvalitative, og uten beregninger 
av produksjonen i elva. 

 
5.2 Naturgrunnlaget 

 
5.2.1 Berggrunnsforhold 

Čámmájohka dalføre domineres av sedimentære bergarter (fig. 5.2). Det er snakk om 
slamstein, leirstein og fin sandstein, delvis med rødfiolett farge. Siden den er relativt 
utsatt for frostvitring dannes det rikelig med blokker i ulike størrelser som gir 
forskjellige substrater i elva. 

 

 
Figur 5.2. Berggrunnskart over influensområdet. Grønn farge indikerer leirstein, slamstein og fin 
sandstein i Vestertanagruppen. De hvite arealene er områder som er overdekket av betydelig mengde 
sedimenter. 



KU Naturmangfold, havn i Austertana Ecofact rapport 533 

13 

 

 

For det terrestriske miljøet som berøres av denne utredningen har berggrunnen liten 
betydning. 

 
5.2.2 Løsmasser 

De lavereliggende områdene rundt Leirpollen og Juleelva er dominert av ulike typer 
elveavsetninger (fig. 5.3). Det er typiske deltaavsetninger (silt, leir og sand) rundt 
utløpet av Juleva. Ellers er det grovere sedimenter med blokker og grov grus, det gjelder 
også rundt utløpet av Čámmájohka. Dette er egentlig elvesedimenter som senere er 
bearbeidet i strandprosesser og tidevann, og sammen med deltasedimentene bidrar til 
det store gruntvannsområdet. 

 

 
Figur 5.3. Kart som viser forekomst av løsmasser i Leirpollenområdet. Gul farge viser sedimenter av 
fluvial opprinnelse. Grønn farge er morenemateriale. 

 

5.2.3 Topografi og bioklimatologi 

Området på land som kan bli berørt av havneutbyggingen ligger på strandsedimenter og 
heller svakt mot sørvest. Det er gode solforhold. I henhold til Moen (1998) ligger 
området i nordboreal sone og i overgangsseksjonen mellom de kontinentale og 
oseaniske seksjonene. 
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5.3 Vannmiljø 

Influensområdet inkluderer tre vannforekomster: elvene Julelva (Id. i Vann-nett: 234- 
317-R) og Čámmájohka (Id: 234-498-R) samt Leirpollen (Id. 0423011602-C), som er 
definert som en ferskvannspåvirket beskyttet fjord. 

Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekomster. Det generelle 
målet er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd 
med nærmere angitte kriterier. Dette gjelder både den økologiske og den kjemiske 
tilstanden. Miljømålene skal nås i løpet av den første planperioden for den regionale 
vannforvaltningplanen, det vil altså si før utgangen av 2021. Hvis vesentlige kostnader 
eller andre tungtveiende hensyn vanskeliggjør oppfyllelse av miljømålene innen fristen 
i første ledd, kan det besluttes at fristen for å nå miljømålene utsettes til neste 
planperiode (2027). 

Informasjon hentet fra Vann-nett (www.vann-nett.no) angir at miljømålene er nådd for 
Leirpollen og Čámmájohka. Når det gjelder Julelva er den økologisk tilstanden satt til 
moderat basert på fysiske inngrep (erosjonsvern) og overføring av vann. Fysisk- 
kjemiske støtteparametere viser god tilstand. Det er imidlertid både gjennomført og 
planlagt gjennomført biotopforbedrende tiltak som vil føre til at god økologisk tilstand 
vil oppnås innen utgangen av 2021. 

Vannforekomster med god tilstand gis stor verdi. Da det er satt i gang tiltak for å nå 
denne statusen også for Julelva, vurderes alle vannforekomster i influensområdet å ha 
stor verdi. 

 
5.4 Fisk i Čámmájohka 

Čámmájohka er en smal elv med flere mindre kulper, til dels stri strøm og kun enkelte 
større kulper (fig. 5.4). På dagen for vår drivtelling var det pent oppholdsvær, og normal 
vannstand for årstiden. Det ble det registrert 200 røyer og 13 ørreter (fig. 5.5). Det ble 
observert 5 fisk ved utløpet som med sikkerhet er bestemt til sjørøye. Likeledes ble det 
observert 2 sjørøyer i kulp 100 meter oppstrøms broa. Den største sjørøya ble observert 
ved utløpet av broa og ble estimert til å være 35 cm. 

http://www.vann-nett.no/
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Figur 5.4. Typisk parti fra Čámmájohka. Foto: Kristin Sommerseth Johansen. 
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Figur 5.5. Antall fisk per størrelsesgruppe observert under drivtellingen i Čámmájohka 2016. 
 
 

 
Figur 5.6. Røye observert i en av kulpene i elva. Bunnen på stedet var godt begrodd. Foto: Øyvind 
Haugland 

 

Resultatene fra drivtellingen viser at det finnes røye tilstede i elva. Sjørøye ble kun 
registrert i nedre del. Mindre og yngre røye ble derimot registrert i hele den undersøkte 
delen. Under drivtellingene ble det registrert stor andel av fisk mindre enn 10 cm. 
Mindre fisk finner skjul i substrater og under steiner og oppholder seg på grunt vann 
nærme land. Dette gjør at de ofte er vanskelig å få øye på og det er sannsynlig at antallet 
yngel er større enn observert. Mengden registrert ungfisk indikerer likevel at elva har en 
egen produksjon av røye. 
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Under drivtellingen ble det også observert noen mindre ørreter. Ørretbestanden synes å 
være liten og ingen sjøørreter ble observert under drivtellingen. Røye trives generelt 
bedre i kaldt vann og har en lavere optimumstemperatur enn ørret. Den lave 
temperaturen og korte sommersesongen i Čámmájohka kan være en årsak til det lave 
innslaget av ørret. En annen mulig årsak til det lave antallet ørreter kan være at 
drivtellingen ble utført i juli og at sjøørretindivider på dette tidspunktet oppholdt seg i 
fjordsystemet eller i nærheten av utløpet. 

Oppvekstforholdene vurderes til å være middels til gode. Elva er jevnt begrodd på 
bunnen og har ellers mye store og mellomstore steiner for skjul. Gode gyteområder 
finnes derimot kun i de nedre delene av de største kulpene i elva, og tilgangen på gode 
gyteområder kan være en begrensende faktor for produksjon i elva. Røya ble observert 
på de stillere partiene i elva og oftest på brekket av kulpene. Det ble observert jevnt med 
fisk i så og si alle de undersøkte små og store kulpene under drivtellingen. Etter 
kriteriene i Haugland & Hjelle 2015 ble fyllingen ved brua over Čámmájohka vurdert 
til ikke å være noe vandringshinder for fisk. Det ble registret både røye og ørret også i 
kulpene nedstrøms brua. 

 

 
Figur 5.7. Røye (bilde til venstre) og ørret (bilde til høyre) i Čámmájohka. Bildene viser også hvordan 
bunnforholdene er i elva. 

 

Bestanden av røye i Čámmájohka er tilsynelatende liten, men livskraftig. Andelen 
sjørøyer tilhørende elva er vanskelig å anslå på nåværende tidspunkt. Sjørøyas 
hovedutvandring til sjøen skjer oftest i løpet av mai/juni hvor sjøoppholdstiden varierer 
fra 30 – 50 dager, og gytetidspunktet for sjørøye varierer fra midten av september til 
november (Svenning 2000). For å kunne gi et bedre anslag av antallet sjørøyer i elva, 
anbefales det at det gjennomføres en drivtelling i de største kulpene i nedre del av elva 
på høsten (september/oktober). 

Røye og sjørøye som ble registrert under tellingen må uansett antas å være tilhørende i 
elva. Røye vandrer i stor grad tilbake til hjemvassdraget (Svenning 2000). Det vurderes 
derfor at det er lite sannsynlig at bestanden i Čámmájohka har noen særlig betydning 
for bestanden av sjørøye i Julelva. En må likevel kunne anta at røyestammene i de to 
elvene er nærliggende genetisk, og kan fungere som reserve for hverandre. 
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Vi konkluderer med at Čámmájohka huser en bestand av røye, men mengden sjørøye 
antas å være liten. Som funksjonsområde for fisk oppnår Čámmájohka derfor kun liten 
til middels verdi. 

 

 
Figur 5.8. Sjørøye observert i utløpet av elva. 

 

5.5 Områdets verdi for fugl 

Deltaområdet ved utløpene av Čámmájohka og Julelva har høy produksjon, og er et 
viktig furasjeringsområde for vanntilknyttet fugl. Dette er gjelder spesielt om våren da 
området fungerer som raste- og beiteområde for trekkfugler. I Naturbase/artskart er det 
registrert flere rødlistede fuglearter som stjertand, krykkje og storspove (alle i kategorien 
VU, sårbar), og flere vanntilknyttede arter med stor forvaltningsinteresse (f.eks. havelle, 
teist, temmincksnipe, svartbak). 

Flesteparten av artene nevnt over er tilknyttet delta- og brakkvannssområdene. Artene 
bruker områdene både på land, i sjøen og i elvene som beite- raste- og hekkeområder. 
Området vurderes som viktig for disse og andre vanntilknyttede fuglearter som er 
registrert i området. 

 
Områdets verdi for fugl settes til stor på bakgrunn av forekomster av flere arter i 
kategorien VU i rødlista. 

 
5.6 Flora, vegetasjon og naturtyper 

 
5.6.1 Skog 

Strekningen nedenfor veien og mot sjøen langs sørsiden av Čámmájohka er dominert av 
skog i de øvre delene. Det er snakk om en høystaudepreget bjørkeskog. Det er dominans 
av turt, nyserot, kvitbladtistel, skogrørkvein og skogburkne. Det er stedvis fuktig miljø, 
men det er ikke flommarkspreg. Området har diffuse spor av at det har vært forstyrret av 
inngrep for mange år siden, men er nå i ferd med å gro helt igjen. Skogen har også 
kulturmarkspreg, og det er stedvis beitepreg med mye gressdominert feltsjikt, 
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og det er rester av gamle gjerder som vitner om at det har vært beitedyr i området. Et 
flybilde fra 1971 viser at det har vært en slåttemark i deler av det som nå fremstår som 
skog. En tomt i området har flere bygninger som virker relativt nye. 

Det blir gradvis tørrere på vei nedover mot sjøen, og skogen går etterhvert over til å 
domineres av smyle og lyngarter. Det er også mye einer. Beitepreget er her meget sterkt, 
og arealet er på grensen til å kunne karakteriseres som en seminaturlig eng. 

 
5.6.2 Kulturmark 

Skogen slutter svært brått på vei nedover mot sjøen, og grensen sammenfaller med et 
gammelt gjerde i hvert fall stedvis, så det antas at arealet nedover mot sjøen har blitt 
holdt åpent og blitt brukt til slått og evt. beite etter det. Det står også to eldre bygninger 
nede på dette området som ser ut til å ha vært brukt i forbindelse med gårdsdrift (fig. 
5.9). Arealet rundt bygningene ligger rett sør for utløpet av Čámmájohka i sjøen. 

 

 
Figur 5.9. Gammelt hus som ser ut til å være kombinert fjøs og bolig vitner om gårdsdrift. I forgrunnen 
sees seminaturlig eng som har slåttepreg. Foto: Geir Arnesen. 

 

Vegetasjonen her må betegnes som seminaturlig eng i klassifikasjonssystemet ”Natur i 
Norge”. Den er ikke preget av gjødsling eller jordbearbeiding og har en 
artssammensetning som er forenlig med tradisjonelt hevdede slåtteenger i Finnmark. 
Sterke indikatorer på dette er store mengder marinøkkel (Botrychium lunaria) i enga og 
nærmest dominans av silkenellik (Dianthus superbus) i visse soner. Store mengder 
småengkall (Rhinanthus minor) er også en slåttemarksindikator. Det betydelige 
innslaget av den østlige arten silkenellik gjør at enga kan klassifiseres som en 
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silkenellikutforming. Det er snakk om en tørr eng som egentlig har lite preg av 
gjengroing. Det er nok en god stund siden hevd har opphørt, men på grunn av de tørre 
forholdene går gjengroingen sakte. Artsmangfoldet fra slåttemarksperioden er derfor 
relativt intakt. 

Slåttemark er en utvalgt naturtype som det er satt inn spesielle tiltak for å ta vare på. 
Forekomsten ved Čámmájohka kan trolig være aktuell for skjøtselstiltak. Slåtteenger er 
vurdert som en kritisk truet naturtype iht. rødlista for naturtyper (Artsdatabanken 2018). 
I rapporten Truede vegetasjonstyper i Norge (Moen og Fremstad 2001) ble utformingen 
silkenellik-eng vurdert som sterkt til kritisk truet. I henhold til DN håndbok 13 er det 
ingen tvil om at arealet sør for utløpet av Čámmájohka må vurderes som svært viktig 
(verdi A), og den gis derfor stor verdi. 

En kartfestet avgrensning av naturtypen er gitt i faktaarket i kapittel 7. 
 
5.6.3 Bløtbunnsområde i strandsonen 

Tiltaksområde ligger innenfor naturtypen «bløtbunnsområde i strandsonen» 
(Tanamunningen-Austertana Id. BM00119649 i Naturbase). Naturtypen strekker seg 
over store deler Tanamunningens naturreservat (som ikke inkluderer Leirpollen) og 
videre mot sørøst langs hele strandsonen i Leirpollen (fig. 5.10). 

 

Figur 5.10. Avgrensning av naturtypen bløtbunnsområde i strandsonen. Innfelt kart nede til venstre i 
bildet viser hele naturtypeforekomsten (kilde: Naturbase). På det store kartet er tiltaksområdet indikert 
med blå oval. 

 
Bløtbunn i strandsonen er en naturtype som består av mudder og/eller fin, leirholdig 
eller grovere sand som tørrlegges ved lavvann. Naturtypen kan huse et stort antall arter 
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og produksjonen kan være høy. Flere arter lever nedgravd. Områdene er ofte viktige for 
overvintrende og trekkende fugler, og som næringsområder for stedegne fugler 
(Bekkeby m.fl. 2020). 

Forekomsten dekker et areal på 17.633.290 m2, og ligger beskyttet/svært beskyttet i de 
store deltaområdene i fjordsystemene. Bløtbunnsområde i strandsonen med et areal 
større enn 500.000 m2 vurderes å være svært viktige. 

Naturtypen gis stor verdi. 
 
5.6.4 Brakkvannsdelta 

Indre del av Leirpollen er definert som naturtypen «brakkvannsdelta» (Leirpollen, id. 
BN00051652 i Naturbase). Forekomsten omfatter deltaet der Juovlajohka renner ut i 
Leirpollen, og vurderes å ligge innenfor influensområdet for tiltaket (fig. 5.11). 

 

 
Figur 5.11. Avgrensing av naturtypen brakkvannsdelta i Leirpollen (kilde: Naturbase) 

 
Området er et brakkvannsdelta med elementer av elveør og brakkvannsdam. 
Juovlajohka har lagt opp svære grus og sandavsetninger innerst i Leirpollen. Her er det 
et nettverk av elveløp, urte- og grasrike elveører og en stor flomdam i vest. Det botaniske 
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artsmangfoldet er ganske rikt, og området er viktig for fuglelivet da dette gjerne er 
høyproduktive områder. 

Ettersom forekomsten representerer et velutviklet og intakt brakkvannsdelta som er lite 
berørte av inngrep er det gitt verdi svært viktig (A) i Naturbase. Naturtypen gis derfor 
stor verdi. 

 
5.7 Marin fisk 

 
Det er gjort søk etter gyte- og oppvekstområder for fisk gjennom Fiskeridirekoratets 
innsynsløsning. Det finnes ingen opplysninger om slike forekomster i Leirpollen her. 

 
5.8 Samlet vurdering av verdier for naturmangfold 

Čámmájohka huser en bestand av røye, men mengden sjørøye antas å være liten. Som 
funksjonsområde for fisk vurderes Čámmájohka å ha liten til middels verdi. 

Naturtypene slåttemark, bløtbunnsområde i strandsonen og brakkvannsdelta har alle stor 
verdi. Bløtbunnsområdet og brakkvannsdelta representerer dessuten funksjonsområder 
for fugl med stor verdi. 

Samlet sett vurderes plan- og influensområdet å ha stor verdi for naturmangfold. 
 

6 VURDERING AV OMGANG OG KONSEKVENS 
 
6.1 Vannmiljø og akvatiske organismer 

Problemstillinger 
 

Problemstillinger knyttet til akvatisk miljø vil framfor alt gjelde virkninger på anadrom 
fisk og forurensning av bløtbunnsområdene i influensområdet. I tillegg skal det gjøres 
en helhetlig vurdering om hvordan tiltaket vi påvirke vannforekomstenes miljøtilstand 
og fastsatte miljømål. 

I anleggsfasen vil anleggsarbeid som kjøring med maskiner, graving/mudring, 
etablering av deponi og liknende kunne føre til stor partikkelforurensning og støy. Det 
er også fare uønskede hendelser som kan føre til for utslipp av bensin, olje og andre 
kjemikalier fra anleggsmaskiner. 

Ved stabilisering av strandkantdeponiet på sørsiden av elvemunningen vil det bli brukt 
sprengstein. Avrenning fra sprengstein og oppvirvling av sedimenter som vil bli 
fortrengt ved dumping av sprengstein vil resultere i dårlig vannkvalitet og dårlig sikt i 
anleggsfasen. Videre kan utfylling med sprengstein føre til plastforurensning fra 
skyteledninger og plastslanger. 

Småbåthavner medfører forurensning til grunnen og sjøbunnen, der spyling og 
vedlikehold av skrog er den største kilden til forurensningen (NGI 2010). I driftsfasen 
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er det også fare for utslipp til fjorden av olje, kjemikalier og forsøpling fra daglig bruk 
av anlegget. 

Partikkelforurensning 
 

Naturlig eroderte steinpartikler er ikke like skadelig for fisk som partikler fra 
sprengstein. En del av steinstøvet som dannes under sprengning vil følge med 
sprengsteinen til fyllingen, og vaskes ut i vannet under dumping av massene. Masser fra 
tunneldriving og knusing består generelt av nydannede, flisige eller nålformede partikler 
(Bækken m.fl. 2011). Ulike typer av partikler har ulikt skadepotensial. Effektene av 
suspenderte partikler avhenger av flere forhold; konsentrasjon, eksponeringstid, 
kildebergart og alder/livsstadium hos fisken som blir eksponert. En sammenstilling av 
80 forskjellige studier av sammenheng mellom partikkelkonsentrasjon, varighet på 
eksponeringen og biologisk respons er lagt til grunn for å beregne grenseverdier for 
letale og subletale effekter på voksen og juvenil laksefisk (Newcombe & Jensen 1996, i 
Bækken m.fl. 2011). For korte eksponeringstider (1-7 timer), som er de mest relevante 
for laksefisk som skal vandre opp/ned i vassdragene, ga modellen følgende resultater: 

Letale effekter kan oppstå ved henholdsvis > 22.000 og >3.000 mg/l 

Subletale effekter kan oppstå ved henholdsvis >55 mg/l og >403 mg/l 

Dersom en sammenligner disse tallene med studier på laks, som viser at denne vil 
unnvike/flykte fra områder med høy turbiditet når partikkelkonsentrasjonene ligger i 
spennet 60-180 mg/l (Robertson m.fl. 2007, i Bækken m.fl. 2011), kan det tolkes om at 
anadrom fisk ikke vil utsette seg for skadelige nivåer dersom den har mulighet for å 
oppsøke vann med bedre vannkvalitet. Andre studier tyder på at høye konsentrasjoner 
av partikler ser ikke ut til å hemme laksefisk under vandring fra sjøen og opp i 
vassdragene. Flere undersøkelser tyder på at konsentrasjoner på opptil flere tusen mg/l 
kan passeres uten vanskeligheter (Grande 1986 i Sørensen 1998). 

Avrenning og forurensning fra sprengstein 
 

Sprengstein kan inneholde store mengder nåleformede partikler og udetonert 
sprengstoff. Sistnevnte kan føre til eutrofiering på grunn av nitratmengden. Ammonium 
og ammoniakk er giftig for fisk. Ammonium omdannes til ammoniakk ved en pH over 
8 —8,5. Sjøvann har en pH på omtrent 8,3 og sjelden over 8,5. Hvordan pH-forholdene 
i brakkvannssonen i tiltaksområdet er, er ikke kjent. Ettersom det vil bli et begrenset 
bruk av sprengstein i forbindelse med etablering strandkantdeponiet, antas 
konsekvensene for fisk likevel å bli begrensede. Utslippet av nitrogen vil skje suksessivt 
samtidig som det vil skje en fortynning i vannmassene. Udetonert sprengstoff anses 
derfor ikke som en umiddelbar fare for fisk i området. Eutrofiering som konsekvens av 
nitrogenutslipp fra utfyllingsarbeidene er dermed også usannsynlig. 
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Vurdering av omfang og konsekvens 
 

Fisk 
 

Tiltaket vil i liten eller ingen grad påvirke forholdene på gyte- og oppvekstplasser i 
Čámmájohka eller Julelva. Det kan ikke utelukkes at anleggsarbeidet i perioder vil 
kunne føre til partikkelforurensning og støy i slikt omfang at anadrom fisk unngår 
området, og at dette dermed kan utgjøre et temporært vandringshinder. Dette vil til viss 
grad forringe elvemunningenes funksjonsområde for fisk, og vurderes å ha lite-middels 
negativt omfang. I driftsfasen antas det videre at utbyggingen ikke vil hindre 
fiskevandringer. 

Vannmiljø 
 

Vannforskriften fastsetter at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse. 
Forskriftens § 12 åpner imidlertid for at ny aktivitet eller nye inngrep kan gjennomføres 
i en vannforekomst, men tilstand må fortsatt ikke være dårligere enn god. I tillegg skal 
det gjennomføres tiltak for å begrense negativ utvikling i tilstanden. Samfunnsnytten av 
de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av miljøkvalitet. 

Forurensning av bløtbunnsområdene i influensområdet bør i stor grad kunne forebygges 
ved bruk av siltgardiner og at arbeidene utføres under den minst sårbare perioden, dvs. 
høst-tidlig vinter. Dette er, ifølge høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet (datert 
10.06.20), den perioden av året det marine livet i strandsonen vanligvis ligger mest i ro. 

Videre antas at det implementeres rutiner for miljøovervåking og stans av anleggsarbeid 
ved situasjoner som kan føre til stor partikkelspredning samt tiltak for å forebygge 
forurensning fra sprengstein slik som beskrevet i kapittel 7. 

Under disse forutsetningene vurderes det samlede omfanget for akvatisk miljø i 
anleggsfasen å være lite-middels negativt, med liten til middels negativ konsekvens. 

I driftsfasen forutsettes det også at det etableres rutiner for å forebygge forurensning fra 
drift og vedlikehold (se kap. 7). Omfanget for akvatisk miljø vurderes til lite negativt i 
driftsfasen. Konsekvensen for driftsfasen settes dermed også til liten negativ. 

De største inngrepene knyttet til tiltaket er mudring med tilhørende deponering av 
muddermassene i et strandkantdeponi. Den forurensning som dette vil kunne medføre i 
anleggsperioden kommer dermed stort sett fra massene i vannforekomsten. Efter 
avsluttet anleggsperioden vurderes derfor tiltaket ikke å endre tilstanden i 
vannforekomstene. Dette forutsetter som nevnt ovenfor at det iverksettes rutiner for å 
forebygge annen forurensning. 

 
6.2 Fugl 

Det antas at fugler vil unngå områder som påvirkes av støy og partikkelforurensning i 
anleggsperioden. Etablering av strandkantdeponi og flytebrygge vil medføre et 
permanent arealbeslag av viktige bløtbunnsområder. 
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I driftsfasen vil støy fra båtmotorer, motorisert ferdsel og mer menneskelig aktivitet i 
området vil virke forstyrrende på fuglene i deltaet. Dette gjelder spesielt om våren når 
trekkfuglene ankommer. 

Sett i forhold til de store forekomstene av bløtbunns- og deltaområder vurderes 
omfanget å være middels negativt (området funksjon for fugl bli forringet, men ikke 
ødelagt). 

Tiltakets konsekvenser for fugl vurderes dermed å bli middels negativt. 
 

6.3 Naturtyper, vegetasjon og flora 

Slåttemarken 
 

I planbeskrivelsen er det lagt opp til at en i den videre planprosessen vil vurdere om 
deler av planområdet kan benyttes til fritidsbebyggelse, da det pr. i dag er to eksisterende 
hytter på området. Dette vil medføre betydelig arealbeslag på den verdifulle 
slåttemarken sør for utløpet til Čámmájohka. Det vil kunne føre til at hele eller deler av 
naturtypen blir ødelagt. Omfanget vurderes dermed som stort negativt. Ettersom 
området har stor verdi vil en utbygging på slåttemarken føre til meget stor negativ 
konsekvens. 

Bløtbunnsområder i strandsonen 
 

Strandkantdeponiet og mudringen vil til sammen beslaglegge 24-27.000 m2 (mindre enn 
2 promille) av det store bløtbunnsområdet som strekker seg fra Tanafjordens munning 
og videre inn langs Leirpollens strandsone. Med utgangspunkt i at tiltaket kun vil berøre 
en begrenset del av naturtypen vurderes omfanget å være lite-middels negativt. 
Konsekvensen blir dermed også liten-middels negativ. 

Brakkvannsdelta 
 

Brakkvannsdeltaet vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. Forutsatt at det implementeres 
tiltak som hindrer omfattende partikkelspredning mot deltaet, vurderes omfang, og 
dermed også konsekvens, til lite/liten negativ. 

 
6.4 Samlet konsekvensvurdering 

Forutsatt at det legges opp til hyttebygging/arealinngrep på naturtypen slåttemark er den 
samlede konsekvensen for tiltaket satt til meget stor negativ. 

Dersom en velger å la denne slåttemarken være intakt er konsekvensen satt til middels 
negativ. Det er framfor alt de forventede virkningene som anleggsarbeidet vil ha for 
fuglefaunaen som er begrunnelsen for denne konsekvensvurderingen. 
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6.5 Samlet belastning 

Forskrift om konsekvensutredninger krever at samlede virkninger av planen eller tiltaket 
sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i 
influensområde også skal vurderes. Naturmangfoldlovens § 10 setter spesifikke krav om 
å vurdere dette på økosystemnivå. Vurderingen etter naturmangfoldlovens § 10 kan føre 
til at hensynet til naturmangfoldet veier tyngre enn det ville ha gjort ved en vurdering 
som kun er basert på kunnskap om forekomster og verdifulle områder i plan- og 
influensområdet (lovens § 8). Dette fordi konsekvensene for naturmangfold kan være 
større når en ser den samlede belastningen på natur enn når en ser effekten fra bare 
tiltaket. 

Det bør også synliggjøres hvordan muligheten til å nå forvaltningsmålene for naturtyper 
og arter i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 blir påvirket. 

Nedenfor gis en vurdering av tiltakets konsekvenser relatert til de aktuelle paragrafene 
i naturmangfoldloven. 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 
 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

Vurdering: Tiltaket innebærer et begrenset inngrep i naturtypen bløtbunnsområder i 
strandsonen. Bløtbunnsområder i strandsonen er utsatt for flere forstyrrelser, f. eks. 
mudring, utbygging eller avrenning/utslipp fra land, som alle kan bidra til en gradvis 
ødeleggelse av sammenhengende områder. Det foreligger imidlertid ingen ytterligere 
planer som vil medføre nye inngrep i denne naturtypen i Leirpollen. Mesteparten av det 
store bløtbunnsområdet ligger dessuten innfor Tanamunningens naturreservat, og gis 
hermed en god beskyttelse mot nye inngrep. Tiltaket vurderes derfor ikke å være et blant 
mange, mindre inngrep som sammen vil utgjøre en vesentlig samlet belastning. 

Det nevnes likevel at det foreligger planer om detaljregulering for farleden til Leirpollen 
i Tana kommune. Dette gjelder utbedring (mudring og merking) av farleden til inn til 
Elkem Tana kvartsittbrudd som ligger nord for planområdet for småbåtshavnen. 
Farleden vil gå gjennom Tanamunningens naturreservat, men vil ikke direkte påvirke 
bløtbunnsområder her eller i Leirpollen. 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 
 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Vurdering: Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold er overveiende bra, 
men med en del mangler. Det er for eksempel ikke kjent om planområdet har verdier 
utover de generelle som gjelder for naturtypen bløtbunnsområder langs strandsonen. 
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Forekomsten er avgrenset ved hjelp av ortofoto og terrengmodeller, og er ikke undersøkt 
i felt (kilde: Naturbase). Kunnskapsgrunnlaget for fisk er også noe begrenset. 

§ 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) 
 

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelses- 
område og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den 
enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet 
ivaretas så langt det anses rimelig. 

Vurdering: Tiltaket vil føre til arealbeslag i naturtypen bløtbunnsområde i strandsonen, 
men vil likevel ikke føre til at det store, sammenhengende naturtype-arealet brytes opp. 
Området funksjon, struktur og produktivitet vil i stor grad opprettholdes. 

Naturtypen slåttemark, som inkluderer hele engen øst for det planlagte strandkant- 
deponiet, er trolig en av de best bevarte gamle slåttemarkene i Austertana. Slåtteeng er 
i kategorien kritisk truet (CR) på rødlista for naturtyper fra 2018. Det styrker verdien at 
to eldre bygninger tilknyttet driften av området står igjen og er relativt intakte. Det er 
foreløpig ikke avklart i om, eller i hvilken grad, engen vil bli berørt av tiltak, men 
muligheter for å bygge hytter på området kan bli vurdert. Ettersom engen representerer 
en kritisk truet naturtype, vurderes alle inngrep (bortsett fra rettet skjøtsel) å være i strid 
med målet om å ivareta mangfoldet av naturtyper. 

§ 5.(forvaltningsmål for arter) 
 

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene 
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er 
nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og 
de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. 

Vurdering: Tiltaket vurderes ikke å være av et slikt omfang at det vil ha vesentlig 
påvirkning på økologiske funksjonsområder for arter. Anleggsperioden kan derimot 
medføre temporære forstyrrelser for anadrom fisk og fugl. 

 
7 AKTUELLE AVBØTENDE TILTAK 

 
7.1 Akvatisk miljø 

Anleggsfasen 
 

En anleggelse av flytebrygge i sjøen må plasseres slik at det ikke utgjør noe hinder for 
oppvandrende fisk. 

Det bør utarbeides en risikoanalyse og miljøoppfølgingsplan for anleggsarbeidene. 
 

For å forebygge unødvendig partikkelspredning bør det brukes siltgardin ved etablering 
av strandkantdeponiet. Ved stor partikkelspredning, flom eller høyvann bør anleggs 
arbeidene stansen. 
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Sprengstein som brukes bør være ren for plastrester og miljøgifter. 

Kantvegetasjon og annen vegetasjon som må fjernes i anleggsfasen må erstattes. 

Anleggsarbeid som berører elveutløpet bør unngås i vandringsperioden for anadrom 
fisk, dvs. juni til september. Arbeidene utføres under den minst sårbare perioden for 
bløtbunnsområdene, dvs. høst-tidlig vinter. 

 
 

Driftsfasen 
 

Flytebryggen må plasseres slik at den ikke begrenser naturlig vannsirkulasjon 
 

Det bør etableres systemer for mottak av farlig avfall, inklusive materiale fra spyling og 
puss av skrog, for levering til godkjent mottak. 

Det bør tilbys alternative metoder for miljøvennlig båtvedlikehold. 
 

Det bør være et avgrenset område for båtvedlikehold og vask, enten med lukket 
vannsystem og oppsamlingskummer slik at miljøfarlige stoffer ikke kommer ut i det 
marine miljø eller avløpssystemet, eller med fast dekke med drenasje til system for 
utseparering av fast materiale. Da kan i tillegg være behov for ytterligere rensning av 
utgående spylevann for å unngå negative miljøeffekter. 

Større reparasjoner, sandblåsing etc. bør foregå innendørs i hall. 
 

Vaskestasjon for båter slik at bruk av begroingshindrende midler kan unngås/reduseres. 

Det bør finnes lett tilgjengelig tømmestasjon for båttoaletter. 

 
7.2 Fugl 

Anleggsarbeid må unngås under trekk- og hekkeperioden om våren og sommeren. 
 

7.3 Naturtyper, vegetasjon og flora 

Negativt omfang for terrestrisk miljø er betydelig på grunn av arealbeslag i en sjelden 
slåttemarkstype. Eneste aktuelle avbøtende tiltak er å unngå inngrep i området. 
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8 FAKTA-ARK FOR VERDIFULLE NATURTYPER 
 
8.1 Stuorragieddi 

 

 

 

Figur 8.1. Verdifull naturtypeforekomst er indikert med grønn farge 
 

Innledning 
 

Geir Arnesen fra Ecofact Nord AS, undersøkte og avgrenset området den 19. august 
2016 i forbindelse med KU for småbåthavn i Austertana 

Naturtype (100%): D01 – Slåttemark 

Utforming: D0109 – Frisk/tørr middels 
baserik eng i nordlige 
kontinentale strøk 

Supplerende 
naturtype (%) 

Utforming: 

Verdi: A 

Undersøkt dato: 19.07.2016 
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Beliggenhet/avgrensing, naturgrunnlag: 
 

Lokaliteten ligger på sørsiden av utløpet av Čámmájohka i sjøen. Lokaliteten er 
avgrenset av overgang til skog i øst og overgang til mer bearbeidet kulturmark i sør. 
Ellers er forekomsten avgrenset av sjøen og Čammajohka. Enga er etablert på strand og 
elvesedimenter fra Čámmájohka. Det er veldrenerende mark som delvis har spor av 
svært gamle løp som Čámmájohka har dannet. Forholdene er relativt tørre. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 

 
Naturtypen er gammel slåttemark (D01) med utformingen Frisk/tørr middels baserik 
eng i nordlige kontinentale strøk (D0109). Utformingen regnes som svært til kritisk truet 
av Moen og Fremstad (2001) og slåtteeng er i kategorien sterkt truet (EN) på rødlista 
for naturtyper 2011. 

 

 
Figur 8.2. Silkenellikeng ved utløpet av Čámmájohka. Foto: Geir Arnesen. 

 

Artsmangfold 
 

Engfrytle, blåklokke, skogstorkenebb, fjellgulaks, fjellkrekling, tyttebær, silkenellik, 
ryllik, marinøkkel, småengkall, engsyre, rødsvingel, smyle, gullris, harerug, einer, 
vanlig arve, grasstjerneblom, fjelløyentrøst, engsoleie, fjelltimotei. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning 
Enga er nå ikke hevdet verken med slått eller beite. Den er likevel relativt intakt fordi 
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den er tørr og gror sakte igjen. Vi klarer ikke se noen spesiell påvirkning av nyere dato. 
På flybilder fra 1971 ser området tilnærmet identisk ut som i 2016. 

 

 

Figur 8.3. Flybilde fra 2014 og 1971 (under). Slåttemarka ligger til venstre for veien midt i bildene og 
fremstår som relativt lik på begge bildene i stor kontrast til områdene rundt som er sterkt endret.. 
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Fremmede arter 
Vi registrerte ikke fremmede arter. 

 
Del av helhetlig landskap 
Enga er trolig en av de best bevarte gamle slåttemarkene i Austertana. Det styrker 
verdien at to eldre bygninger tilknyttet driften av området står igjen og er relativt intakte. 

 
Skjøtsel og hensyn 
Det anbefales at slått gjenopptas på området. 

 
Verdivurdering 
Lokaliteten får en klar verdi A. Dette er en godt bevart slåttemark som egner seg til 
bevaring og skjøtselstiltak. Naturtypen er rødlistet (EN) og dette er snakk om en nordlig 
kontinental utforming som er sjelden. 
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1 Innledning 
 

GeoNord AS er engasjert av Tana Kommune til å gjennomføre grunnundersøkelser for reguleringsplanen av Auster- tana 

småbåthavn. Som vist i Figur 1 er det planlagt å bygge en småbåthavn med molo og parkeringsplass på en fylling 

i sjøen. I denne rapporten er grunnforholdene tolket fra grunnundersøkelser og en geoteknisk vurdering 

gjennomført basert på reguleringsplanen. 
 

Figur 1: Forprosjekt laget av Rambøll.[1] 

 
 
2 Områdebeskrivelse 

 
Reguleringsområdet befinner seg på en sedimentvifte mellom Julaelva og Moselva. Terrenget på land er relativt 

flatt og varierer fra kote 0 til kote +3. Mesteparten av området er ikke dekt med vegetasjon. Det ligger en skog på 

den nordøstlige delen. 

 

Som vist i flyfoto (se Figur 2) fra 2018, ligger det en marbakke på den nordøstre delen av det undersøkte området. 

Det observeres mange kanaler i sedimentviften i sjøen, og det er en hovedkanal som er bredere og dypere enn de 

andre. 
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Figur 2: Flyfoto over området. (Finnmark 2018)[2] 

 
 
3 Kvartærgeologi 

 
Det undersøkte området ligger under marin grense. Løsmassekart fra NGU (Figur 3) antyder at området er dekt av 

elve- og bekkeavsetning (fluvial avsetning). Fluvial avsetning er materiale som er transportert og avsatt av elver og 

bekker. De mest typiske formene er elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert 

og rundet. 
 

Figur 3: Løsmassekart (NGU) 
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4 Sjøbunnskartlegging 

 
GeoNord har utført sjøbunnskartlegging av sjøområdet i perioden 07.06.2021- 08.06.2021. Detaljer av dybdedata er 

vist i http://gis.geonord.no/potree/21059/. Høydesystemet er NN2000. 
 

Figur 4: Dybdedata av området 
 
 

Figur 4 viser et skjermbilde av sjøbunnen av det undersøkte området. I henhold til disse målingene ligger sjøbun- 

nen hovedsakelig på 0 til kote -1. Dybde av hovedkanalen øker fra kote -1 til kote -3 mot nordvest. Toppen av 

marbakken er på kote -3 og marbakkens fot er på kote -14 i det nordvestlige hjørnet av området. Helning av mar- 

bakken er på 1:2 på det bratteste stedet. 

 

5 Grunnundersøkelser 
 

Det er utført totalt 8 totalsonderinger i området, 3 på land og 5 i sjø. 2 naverprøveserier og 1 trykksondering (CPTu) 

er utført. Boreplan er vist i Figur B2 i bilag 2. Dybdedata av sjøbunn er også vist i kartene av boreplanen. Resultatene 

av totalsonderinger er vist i bilag 3. Rutineundersøkelser for naverprøver er utført på alle 10 naverprøvene tatt fra 2 

prøvehull, og resultatene av laboratorieundersøkelser er vist i bilag 4. Data fra CPTu er vist i bilag 5. 

 

6 Grunnforhold 
 

Totalsonderingene utført i området har nådd 15-20 m under terrenget. Ingen av dem har påtruffet berggrunn. Alle 

borprofiler viser svært like resultater: relativt høy motstand fra toppen til bunnen av borehull. Det indikerer at 

løssmassene er friksjonsmaterialer. Et bløtt lag er funnet i totalsondering S1 i sjø som muligens består av veldig fin 

http://gis.geonord.no/potree/21059/
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sand eller finkornete materialer. Dette laget ligger fra 9-15 m under sjøbunnen. S2 viser også et bløtt lag, men det 

er tynnere (kun 2 m) og ligger på 13-15 m under sjøbunnen. 

 

Naverprøvene tatt fra P2 (nær S2) og P3 (nær T3) viser at løsmasser fra 0-5 m under terrenget hovedsakelig er 

sand/grus . Telefarlighetsklasse er fra T2 (litt telefarlig) til T3 (middels telefarlig). 

 

Trykksondering (CPTu) er utført nær totalsondering T3 på land. CPTu er utført på kote +2,12. Det er utført en en- 

gangsmåling av grunnvannstanden ved bruk av målebånd, grunnvannstanden var da på ca. 1 m under terrenget. 

Resultatene av CPTu er vist i Figur B13, B14 og B15 

 
6.1 Viktige forutsetninger 

 
Det gjøres oppmerksom på at grunnundersøkelsene kun avdekker lokale forhold i de utførte borpunktene. Dette 

benyttes videre til å gi en mer generell beskrivelse av grunnforholdene i området. Grunnforholdene mellom bor- 

punktene kan variere mer enn det som eventuelt kan interpoleres fra de utførte grunnundersøkelsene i området. 

 

7 Vurdering av områdestabilitet 

Grunnforholdene i området er hovedsakelig friksjonsmaterialer (grusig sandig materialer). Bløte materialer (mulig 

finkornete materialer) påvises bare i borehull S1 og S2 som ligger i det nordvestre hjørnet av det undersøkte om- 

rådet. I henhold til borprofilen av S1 (se Figur B6) øker motstanden med økningen av dybde i dette bløte laget. 

Dermed er det mest sannsynlig at dette ikke er sprøbruddmaterialer/kvikkleire. Siden det ikke er påvist sprøbrud- 

dmaterialer/kvikkleire i området, kan mulighet for kvikkleireskredfare utelukkes iht. NVEs veileder 1/2019 [3]. 
 
 

Hele det undersøkte området er relativt flatt. Det er kun stor høydeforskjell i marbakken. Mesteparten av de 

planlagte utfyllingene i sjø (iht. Figur 1) ligger unna kanten av marbakkens topp, noe som ikke skal påvirke om- 

rådestabiliet. Det eneste unntaket er den planlagte tuppen av moloen på det nordvestre hjørnet. Det er mulig at 

dette kan påvirke områdestabiliten negativt. Imidlertid på grunn av: 

• Grunnforholdene hovedsakelig er friksjonsmaterialer; 
 

• Marbakken har en helning på 1:2 på det bratteste stedet; 
 

• Foten av marbakken har helning på ca. 1:5 på foten, noe som fungerer som motfylling; 
 

• Det planlegges mudring på skråningstoppen av marbakken. 
 

Det kan konkluderes at den planlagte moloen skal ha tilstrekkelig områdestabilitet uten beregninger. Risiko av 

områdestabilitet kan derfor utelukkes, men lokalstabilitet av plastring og mudring må verifiseres i detaljprosjek- 

teringen. 
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8 Sluttkommentarer og anbefalt videre arbeider 

 
Det ligger et tykt løsmasselag i området, som hovedsakelig består av sandig grusig materialer. Det er registrert at 

det ligger et 2-5 m tykt lag med lav motstand på ca. 10-15 m under sjøbunnen på det nordvestre hjørnet av området. 

 

Ingen sprøbruddmateriale/kvikkleire er påtruffet i det undersøkte området. Kvikkleireskredfare utelukkes iht. NVEs 

veileder 1/2019 [3]. Ingen aktuelle naturfarer er identifisert i henhold til NVEs kart av aktsomhetsområder, to- 

pografiske data og observasjon av befaring under grunnundersøkelsene. Det konkluderes derfor at de planlagte 

tiltakene oppfyller kravet av TEK17 §7-3 sikkerhet mot skred.[4] 

 
 

Utfyllinger, plastringer og mudringer til bygging av småbåthavnen må detaljprosjekteres. Prosjekteringen plasseres 

i pålitelighetsklasse (CC/RC) 2 "kai- og havneanlegg" i nasjonalt tillegg NA (informativt) tabell NA. A1(901) av Eu- 

rokode 0 [5]. Det betyr at det plasseres i Geoteknisk kategori 2. 
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Bilag 2 Boreplan 
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Figur B2: Boreplan. 
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Bilag 3 Totalsonderinger 
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Figur B3: Borprofil av totalsondering T1. 
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Figur B4: Borprofil av totalsondering T2. 
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Figur B5: Borprofil av totalsondering T3. 
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Figur B6: Borprofil av totalsondering S1. 
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Figur B7: Borprofil av totalsondering S7. 
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Figur B8: Borprofil av totalsondering S8. 
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Figur B9: Borprofil av totalsondering S9. 
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Figur B10: Borprofil av totalsondering S
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Bilag 4 Laboratoriearbeider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 µm mm 
Pr.nr. 63 125 250 500 1 2 4 8 16 22.4 

1 0.4 1.1 4.1 10.4 21.9 36.3 53.2 73.6 91.8 97.9 
2 1.3 2.9 6.4 15.4 27.9 41.0 56.1 67.4 80.2 85.1 
3 3.5 6.1 8.8 19.0 31.0 44.5 61.6 78.9 96.7 97.5 
4 3.6 5.0 8.5 19.6 31.3 43.5 59.7 78.0 91.8 96.9 
5 4.1 5.7 8.6 22.4 37.8 50.5 64.9 79.9 91.0 97.1 

 
Leire Silt Sand Grus 
 Fin Middels Grov Fin Middels Grov Fin Middels  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøvenr. Vegnr Dybde Jordart Cu TG 
1  0.0 - 1.0 Grusig sandig matriale 10.6 T2 
2  1.0 - 2.0 Grusig sandig matriale 15.4 T2 
3  2.0 - 3.0 Grusig sandig matriale 13.8 T2 

4  3.0 - 4.0 Grusig sandig matriale 14.8 T2 
5  4.0 - 5.0 Grusig sandig matriale 11.8 T2 
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Figur B11: Resultatene av prøveserien tatt nær S2. 
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% <20µm av <delsikt    3.2 (22.4 mm) 4.5 (22.4 mm) 
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Maskevidde 
    16 22.4 31.5 

Sted:  
Labsys 2.1.1-30042021 - 28.05.2021 12:59 

Dato:  Signatur: 
Side 1 av 1 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 µm mm 
Pr.nr. 63 125 250 500 1 2 4 8 16 22.4 31.5 

1 5.2 9.4 14.0 25.4 36.4 45.5 56.7 69.3 85.0 96.5  

2 13.9 17.5 22.8 34.2 43.6 51.6 61.9 73.5 86.0 90.4  

3 8.0 12.4 27.3 47.9 56.2 61.0 66.5 73.0 80.3 81.6 90.8 
4 13.8 19.0 36.7 61.6 68.9 74.5 80.6 88.2 95.5 98.2  

5 6.8 9.2 16.8 31.9 44.1 54.4 66.6 81.2 91.1   

 
Leire Silt Sand Grus 
 Fin Middels Grov Fin Middels Grov Fin Middels Grov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøvenr. Vegnr Dybde Jordart Cu TG 
1  0.0 - 1.0 Sandig grusig matriale 34.9 T2 
2  1.0 - 2.0  *30.6  

3  2.0 - 3.0 Sandig grusig matriale 20.0 T2 
4  3.0 - 4.0 Grusig leirig sand 41.7 T3 
5  4.0 - 5.0 Sandig grusig matriale 20.5 T2 

 
 
 
 
 
 
 

Figur B12: Resultatene av prøveserien tatt nær T3. 
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Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent 

Laboratorium
: G

eoN
ord G

eoLab - I henhold til H
014 labprosess: 14.432, R

210.214, R
210.215 

Pa
ss

er
t (

%
) 

Prøvenr. 1 2 3 4 5 
Uttaksdato      

Analysetype Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt Våtsikt 
Humus (Glødetap)      

Vanninnhold (%) 10.9 6.6 14.9 18.8 16.1 
% <63µm av <delsikt 5.4 (22,4 mm) 15.4 (22,4 mm) 9.8 (22,4 mm) 14.0 (22,4 mm) 6.8 (22,4 mm) 
% <20µm av <delsikt   6.7 (22.4 mm) 12.0 (22.4 mm) 4.1 (22.4 mm) 
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Bilag 5 CPTu 
 
 

Sonde og utførelse 

Sondenummer 5324 Boreleder tom 
Type sonde Nova Temperaturendring (°C) 3,6 
Kalibreringsdato 04.12.2020 Maks helning (°) 5,5 
Dato sondering 21.05.2021 Maks avstand målinger (m) 0,02 
Filtertype Porøst filter   

Kalibreringsdata 
 Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk 
Maksimal last (MPa) 50 0,5 2 
Måleområde (MPa) 50 0,5 2 
Skaleringsfaktor 1234 3875 3973 
Oppløsning 212 bit (kPa) - - - 
Oppløsning 218 bit (kPa) 0,6183 0,0098 0,0192 
Arealforhold 0,8490 0,0000  

Maks ubelastet temp. effekt (kPa) 20,391 0,61 0,806 
Temperaturområde (°C) 5 
 

Nullpunktskontroll 
 NA NB NC 
Registrert før sondering (kPa) 7593,5 121,3 234,5 
Registrert etter sondering (kPa) -38,3 4,0 -0,5 
Avvik under sondering(kPa) 38,3 4,0 0,5 
Maksimal temperatureffekt (kPa) 14,7 0,4 0,6 
Maksverdi under sondering (kPa) 17844,6 299,1 206,2 
 

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 
 Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk 
 (kPa) (%) (kPa) (%) (kPa) (%) 
Samlet nøyaktighet (kPa) 53,6 0,3 4,4 1,5 1,1 0,5 
Tillatt nøyaktighet klasse 1 35 5 5 10 10 2 
Tillatt nøyaktighet klasse 2 100 5 15 15 25 3 
Tillatt nøyaktighet klasse 3 200 5 25 15 50 5 
Tillatt nøyaktighet klasse 4 500 5 50 20   

Anvendelsesklasse 2 1 1 1 1 1 
Anvendelsesklasse måleintervall 1 
Anvendelsesklasse 1 

Måleverdier under kapasitet/krav 
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur 

OK OK OK OK OK 
Kommentarer: 

Prosjekt Prosjektnummer: 21059 

Austertana småbåthavn 
Borhull 

CPTu3 
Innhold 

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet 
Sondenummer 

5324 
 

 

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse 1 

Divisjon 
Ekstern konsulent 

Dato sondering 
21.05.2021 

Revisjon Figur 1 
Rev. dato 

 

https://geonord-my.sharepoint.com/personal/fan_jia_geonord_no1/Documents/CPTu 2020_01 (11)2.xlsm CPTu v.2020.01 

25 
Figur B13: Måledata av nær T3. 
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5324 
 

 

Utført 
FJ 

Kontrollert 
TH 

Godkjent Anvend.klasse 1 

Divisjon 
Ekstern konsulent 

Dato sondering 
21.05.2021 

Revisjon Figur 3 
Rev. dato 

 

https://geonord-my.sharepoint.com/personal/fan_jia_geonord_no1/Documents/CPTu 2020_01 (11)2.xlsm CPTu v.2020.01 

 
Figur B14: Profil av CPTu nær T3. 
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NTNU 1 (a=10kPa, β=-10°) Schmertmann 1978: Well-graded fine sand (Dr4) 
 

Kleven et al. 1986 (Dr4) Robertson og Campanella 1983 
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https://geonord-my.sharepoint.com/personal/fan_jia_geonord_no1/Documents/CPTu 2020_01 (11)2.xlsm CPTu v.2020.01 

Figur B15: Friksjonsvinkel tolknet av CPTu nær T3. 
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1. INNLEDNING 

Rambøll har på oppdrag fra Tana kommune v/ Frank Ingilæ å utarbeide forslag til detaljregulering 
for etablering av flytebrygge i Austertana. I tilknytning til reguleringsarbeidene skal det leveres et 
kostnadsoverslag. 

 

2. OPPLYSNINGER OM OPPDRAGSGIVER 
 

OPPRAGSGIVER: Tana kommune 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 

 
Kontaktperson: Frank Martin Ingilæ 
E-post: frank.ingila@tana.kommune.no 
Tlf: +47 46 40 02 60 

 

RÅDGIVER 
ANLEGG: 

Rambøll 
Løkkeveien 115 
Postboks 1077 
9510 Alta 
E-post: firmapost@ramboll.no 
Tlf: 78 44 92 22 

 
Oppdragsleder: Ulla Sennesvik 
E-post: ulla.sennesvik@ramboll.no 
Tlf: +47 48 22 07 30 

Oppdragsmedarbeidere: 

Daniel Järnhäll 
E-post: daniel.jarnhall@ramboll.no 
Tlf: +47 95 82 20 82 

mailto:frank.ingila@tana.kommune.no
mailto:firmapost@ramboll.no
mailto:ulla.sennesvik@ramboll.no
mailto:daniel.jarnhall@ramboll.no
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3. FORUTSETNINGER, DIMENSJONERENDE  DATA 

3.1 Dimensjoneringsgrunnlag 

Den nye moloen vil få sin største påkjenning fra vest. Det vil være nødvendig å gjøre beregninger 
av blokkvekter for plastring i detaljfasen av prosjektet. Det vil også være nødvendig å gjøre 
undersøkelser i detaljfasen om det er et behov for å erosjonssikre fyllingen. 

 
Filterlaget vil utgjøre fraksjon 100-250 mm. Den legges ut i et ca 50 cm tykt lag over 
kjernefyllinga for å hindre utvasking av denne. 

 
Resterende av massene forutsettes brukt som kjernemasser. 

 
Det er dårlig kartdata i området hvor det skal mudres. Det vil være nødvendig med nærmere 
kartlegging i detaljfasen. 

 
Vegen og parkeringsplassen er dimensjonert som en L2 veg med veibredde 4,5 m inklusive 
skulder i henhold til Statens Vegvesen sine håndbøker. Parkeringsplassen er dimensjonert for 38 
parkeringsplasser, der 3 av dem er tiltenkt for forflytningshemmede. 

 
3.2 Utforming av molo 

Det er lagt til grunn at moloen bygges som en konvensjonell molo med kjernemasse, filterlag og 
ordnet blokklag (plastring) som bølgebeskyttelse. Bredde i toppen på 5 meter og sidehelninger på 
1:1,3. OK molo settes på kote +4,13 (landkote). 

 
Se tegning F120. 
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4. STØRRELSER, AREALER OG MASSER 

4.1 Mudring 

Det skal mudres ned til to forskjellige dybder, en del skal mudres ned til 1,5 meters dybde fra 
sjøkart null og den andre skal mudres ned til 2,0 meters dybde fra sjøkart null. Dybder regnes 
fra sjøkart null for at båter skal være sikret å kunne ferdes ved flytebryggen når vannet er som 
lavest. 

 
Tiltak Areal Volum 
mudring, innseilingsleiet 12 000 m2 40 000 m3 

 
Se tegning F120. 

 
 

4.2 Molo og fylling 

Moloen er 5 meter bred i toppen. Hele toppen på fyllingen og molen er ca 7300 m2. 
 

Tiltak Areal Volum 
Kjernemasse  14 000 m3 
Filtermasse 5000 m2 2500 m3 
Plastringsstein 5000 m2 5000 m3 

 
4.3 Veg og parkeringsplass 

Følgende mengder fremkommer: 
 

Tiltak Lagtykkelse Areal Volum 
Forsterkningslag 40 cm 3 000 m2 1 200 m3 
Bærelag 20 cm 2 8000 m2 560 m3 
Grusdekke 5 cm 2 500 m2 125 m3 

 
4.4 EL-belysning 

For det elektriske er det tenkt 6 lyspunkter langs vegen, 2 på parkeringsplassen og 1 ved 
landgangen. På flytebryggen vil det være 2 el-søyler med stikk og lys på hvert element, totalt 16 
stk. Det vil være nødvendig med nærmere beregninger i detaljfasen. 

 
4.5 Blokkvekt 

Det er ikke gjort spesifikke beregninger av blokkestørrelser, men det forutsettes at det 
gjennomføres beregning dersom man kommer til en detaljfase 
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5. KOSTNADSOVERSLAG 

5.1 Forutsetninger 
 

Vi har ved kostnadsberegningen benyttet priser fra andre sammenlignbare prosjekter justert for 
kjente forhold. Vi gjør midlertid oppmerksom på at kostnadene kan variere sterkt fra prosjekt til 
prosjekt. En rekke variable forhold påvirker de endelige kostnader, og gir betydelig usikkerhet i 
beregningen. I tillegg er det stor usikkerhet i geometri (sjødata). Kostnadsoverslaget må derfor 
benyttes og vurderes på denne bakgrunn. Beregningene som er gjort er basert på kartdata. 

 
Pga. ikke utført detaljprosjektering, usikkerhet i beregningene, kartdata og grunnforhold samt 
svingninger i markedet, er det tatt med en usikkerhetsmargin på 20%. 

 
Følgende kostnader er ikke medtatt: 

 
- Låneomkostninger, renter i byggetiden og andre finansieringskostnader. 
- Eventuelle grunnerverv 
- Det er ikke medtatt kostnader til avgifter. 
- Det er ikke tatt med priser på montering av flytebrygge og tilbehør. 

 
5.2 Avgiftsberegninger 
Alle kostnader og priser er eks mva. 

 
5.3 Enhetspriser 

 
Følgende enhetspriser er benyttet i beregningene: 

 
Gravearbeider, på land kr 50,- pr m3. 
Gravearbeider, i sjø kr 100,- pr m3. 
Kjernemasser kr 170,- pr m3. 
Filtermasser kr 270,- pr m3. 
Levering plastringsstein kr 300,- pr m3. 
Plastringsarbeider kr 400,- pr m2. 
Forsterkningslag veg kr 300,- pr m3. 
Bærelag veg kr 400,- pr m3. 
Slitelag av grus veg kr 380,- pr m3. 
Lyspunkt kr 40 000,- pr stk. 
El-søyle kr 14 200,- pr stk. 
Landgang 10m kr 50 000,- pr stk. 
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5.4 Kostnadsoverslag 

 
 
Beskrivelse 

  

Felleskostnader (rigg og drift) 10 % kr 1 320 000,00 
EL  kr 640 000,00 
Veganlegg  kr 1 100 000,00 
Mudring, molo, fylling og plastring  kr 11 400 000,00 
Entreprisekostnad  kr 14 460 000,00 
Prosjektering og byggeledelse 10 % kr 1 446 000,00 

   

Usikkerhetsprosent ca +20% for dette prosjektet  kr 3 181 200,00 
SUM FORVENTET MAKS ENTREPRISEKOSTNAD  kr 19 090 000,00 

   

Alle priser er eks. mva   

 
 
6. KOMMENTAR 

6.1 Kostnader 

Kostnader knyttet til prosjektet vil være avhengig av om det må mudres i sin helhet eller 
sprenges. 

 
Sjøbunnen er manuelt konstruert på antakelser og det vil være en del usikkerhet knyttet til 
mengdene. 

 
Det er ikke tatt med kostnader for montering av flytebryggen og utstyret som skal være på den. 
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6.2 Kartlegging 

Det er ikke foretatt noen kontroll på grunnforholdene. Grunnforholdene i sjøen er antatt å være 
sand og elveavsetninger. For veg er det antatt å være sand i grunnen og ikke telefarlig. 

 
Det er kulturminner i området, den nye vegen plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med 
kulturminner. 

 
 

 
 

6.3 Bølger 

Der er ikke tatt med kostnader for etablering av eventuelle bølgebrytere. 
 
7. VEDLEGG 

7.1 Tegninger 
 

7.2 Data for havnivå 
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Austertana 
Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier 

Nivå er hentet fra HONNINGSVÅG og justert med faktor 1,07. 

17. august 2020 

 

450 
 
 

400 
 
 

350 

 
418 Høyvann med 1000 års gjentaksintervall 
406 Høyvann med 200 års gjentaksintervall 
401 Høyvann med 100 års gjentaksintervall 
395 Høyvann med 50 års gjentaksintervall 
387 Høyvann med 20 års gjentaksintervall 
380 Høyvann med 10 års gjentaksintervall 
372  Høyvann med 5 års gjentaksintervall 

 
355  Høyvann med 1 års gjentaksintervall 
343 Høyeste astronomiske tidevann (HAT) 
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 176 Middelvann (1996-2014) (MSL1996-2014) 
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-50 

0 Sjøkartnull (CD) 
-7  Lavvann med 1 års gjentaksintervall 

-22  Lavvann med 5 års gjentaksintervall 
-34  Lavvann med 20 års gjentaksintervall 

 
 
 

Høyder er i cm over Sjøkartnull som er nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen. 



 

 

Lavvann med 20 års gjentaksintervall (20YMIN) 
Statistiske beregninger av hvor hyppig et ekstremt lavvann av en viss størrelse vil opptre. I gjennomsnitt når lavvannet dette nivået 
en gang i løpet av gjentaksintervallet. Det betyr at et ekstremt lavvann med for eksempel 50 års gjentaksintervall i gjennomsnitt vil 
opptre en gang per 50 år. Gjentaksintervall kalles også returperiode. 

Sjøkartnull (CD) 
Nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen. Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann 
(LAT). Langs Sørlandskysten og i Oslofjorden er tidevannsvariasjonene små i forhold til værets virkning på vannstanden (vind, 
lufttrykk og temperatur). Sjøkartnull er derfor av sikkerhetsmessige grunner lagt 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra 
svenskegrensen til Utsira og 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet). 

Middelvann (1996-2014) (MSL) 
Gjennomsnittlig høyde av sjøens overflate på et sted over en periode på 19 år. Middelvann beregnes som gjennomsnittet av 
vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall - fortrinnsvis over en periode på 19 år. Dagens middelvann er beregnet over 
perioden 1996-2014. 

Normalnull 2000 (NN2000) 
Nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000 

Middel høyvann (MHW) 
Gjennomsnittet av alle observerte høyvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann pluss amplituden til den harmoniske 
konstituenten M2 som en god tilnærming. 

Høyeste astronomiske tidevann (HAT) 
Høyeste mulige vannstand under midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og 
temperatur. I praksis bestemmes HAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det høyeste tidevannet. Tidevannet har 
blant annet en periode på 18,6 år. 
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