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1. BAKGRUNN  

1.1 Historikk  

Juovlajohka/Juleelvvassdraget i Austertana var tidligere en meget god sjørøyeelv. Etter at 
vassdraget ble regulert og erosjonssikret ble fisket dårligere.  

Øverste del av nedbørsfeltet i Juovlajohka/Julelvvassdraget, ca 25.5 km2 av totalt 338 km2, ble 
i 1952 overført til Kongsfjordvassdraget i forbindelse med vannkraftutbygging. I perioden fra 
ca 1950 og fram mot 1980-årene ble det gjennomført mange store flom- og 
erosjonssikringsanlegg langs Juovlajohka/Julelva. Sikringsanleggene den gang ble bygget for 
å få vannet raskt ut i sjøen. Elvebreddene ble rettet ut og erosjonssikret i jevne, fine svinger. 
Hastigheten på vannet steg og avrenningen til sjøen gikk fort. Oppvekst- og gyteområder for 
sjørøye ble ødelagt. Flere av sikringsanleggene ble bygget for å tilrettelegge for landbruket. 
Dyrka mark skulle sikres, men også dyrkbar mark, beiteland og skog ble sikret mot erosjon. 

Vassdraget ble i 1986 vernet mot videre kraftutbygging i Verneplan III for vassdrag.  

Sommeren 2008 tok Austertana bygdelag initiativ til å starte opp et prosjekt for å bedre de 
miljømessige forholdene i Juovlajohka/Julelvvassdraget og tilrettelegge for ferdsel og fiske 
langs nedre del av elva. Høsten 2008 ble de første befaringene i Austertana gjennomført. 
Representanter fra bygdelaget, fylkesmannen, FEFO, kommunen og NVE deltok på denne 
første befaringen. 

2011 ble det lagt fram en rapport om tilstanden for sjørøya i Juovlajohka/Julelvvassdraget fra 
Nordnorske ferskvannsbiologer ved Morten Halvorsen & Christoffer Aalerud. I rapport nr. 
2011-4, “Julelva, Tana. Fiskebestandene i ei regulert og forbygd elv”, opplyses det at 
Juovlajohka/Julelva har en av landets få elvebaserte gytebestader av sjørøye. Bestanden 
anslås til å bestå av mindre enn hundre gytefisk.  

Fra 2012 og framover er det gjennomført flere tiltak for å restaurere vassdraget. Dette er 
gjort på strekninger der ikke dyrka mark, bygninger, veier eller annen infrastruktur vil være 
truet. Arbeider har vært utført i hovedelven, side-elvene Hánájohka/Hanajohka og 
Basávžžejohka, og sideløpet Pettermorsobekken. Forbygninger har vært fjernet eller flyttet, 
sideløp er gjenåpnet, terskler er justert og kulper har blitt blitt gravd opp. I hovedelven er en 
ødelagt forbygning flyttet og gjenreist.  

Arbeidene er utført av NVE og er en del av tiltakene i Tana vannområde. Tiltakene er 
finansiert av NVE med delfinasiering fra Tana kommune. 

Inngrepene i Juovlajohka/Julelvvassdraget førte også til at rødlistearten polarvalmue fikk 
ødelagt naturlige habitater. I reguleringsområdet har det tidligere vært observert 
Polarvalmue. På folkemøtet i Austertana i mai 2017 ble det opplyst at planten som inntil nylig 
var å finne på det som tidligere var naturlig flommark, ikke lenger finnes der. 

1.2 Mål  

Fjerning og flytting av elveforbygninger i reguleringsområdet vil føre vassdragsmiljøet i 
denne delen av vassdraget tilbake til naturlige flommarker og habitater. Dette vil føre til 
bedre forhold for sjørøya ved at vannhastigheten reduseres, oppvekstarealet økes og 
forholdene blir bedre i flomperioder. Sammen med andre tiltak i Juovlajohka/Julelvvassdraget 



skal det bidra til at røyebestanden tar seg opp igjen. Tilbakeføring til naturlige flommarker vil 
også bedre forholdene for den sårbare arten Polarvalmue. 

Lokalbefolkningen forteller at det fra gammelt av har gått en sti gjennom området, og det ble 
årvist satt opp en gangbro over elva. Ved å legge til rette for bru over elva, legges det opp til 
at det igjen blir sti igjennom området. I områdene langs stien vil de gjenopprettede, naturlige 
flommarkene kunne være et område for rekreasjon.  

1.3 Planavgrensing  

 

Figur 1 Avgrensingen av planområdet 

Planområdet omfatter ca 2,2 km av Juovlajohka/Julelva i Austertana. Fra ca 300 m nedenfor 
tilløpet av Basávžžejohka til ca 800 m ovenfor Leirpollskogen bru. Området ligger sør for 
Gammelveien og nord for Austertanaveien. På det nærmeste ca 75 meter fra Gammelveien 
og ca 150 m fra Austertanaveien. På nordsiden strekker planområdet seg inntil 300 meter fra 
hovedløpet og på sørsiden ca 100 m fra hovedløpet. 

1.4 Forholdet til eksisterende planer  

1.4.1 Kommunale planer 

Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel for Tana kommune lagt ut til LNF-formål 
(landbruks-, natur- og friluftsliv). Ellers omfattes ikke tiltaket av kommunale planer.  



 

Figur 2 Utsnitt fra Planutsnitt (20) Austertana, Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002-2013, med 
planavgrensing inntegnet med svart strek.  

1.4.2 Vannforvaltningsplaner 

Kommunen skal etter Vannforskriften § 29 legge godkjente forvaltningsplaner til grunn for 
planlegging og virksomhet, jf. plan- og bygningslovens § 8-2. I denne reguleringsplanen 
følger Tana kommune opp tiltak i Regional plan med tilhørende tiltaksprogram- og tabell for 
Norsk-finsk vannregion 2016-2021 (vannforekomst 234-317-R) (TiltaksID er 1106-173-M).  

1.5 Vurdering av kravet til konsekvensutredning  

Tana kommune har vurdert planarbeidet i forhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 
og forskrift om konsekvensutredninger, og kommet til at planarbeidet ikke utløser krav om 
konsekvensutredning.  

Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel for Tana kommune lagt ut til LNF-formål 
(landbruks-, natur- og friluftsliv). Tiltaket kunne vært omfattet av forskrift for 
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven punkt 10 f) i vedlegg II: 
“Bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt kanalisering og 
regulering av vannløp”, men formålet med planen er å fjerne eksisterende regulering av 
vannløpet, samtidig som detaljreguleringen ikke omfatter nye områder til utbyggingsformål, 
og ikke innebærer noen endring av kommuneplanens arealdel, jf forskriftens §§ 2 og 3. Det er 
derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram og gjennomføre konsekvensutredninger 
etter forskriften. 



2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

2.1 Beliggenhet  

 

Figur 3 Kart som viser beliggenheten til planområdet (avgrenset med svart strek) i Austertana 

2.2 Planstatus  

Planområdet omfattes av Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002-2013, 
detaljutsnitt for Austertana. Arealet er lagt ut til LNF-formål. Detaljreguleringen er i tråd med 
overordnet plan.    

2.3 Eiendomsforhold  

10 grunneiendommer er berørt av reguleringsplanen. På nordsiden er det eiendommene 
med gårdsnummer 27 og bruksnummer 1, 18 og 131. ,  På sørsiden er det gårdsnummer 30 
og bruksnummer 24, 58, 19, 1, 4, 9 og 5. Fefo eier mye av arealet ved hovedløpet. De andre 
grunneiendommene er private. Både FeFo og private eier grunn i flommarkene som 
gjenåpnes.  

2.4 Grunnforhold 

Grunnen i Planområdet består av elveavsetninger. Utenom elvestrengen og forbygningene er 
det gammel flommark i området. I Randsonen er det noe dyrket mark på begge sider av 
elven.  

 2.5 Eksisterende bruk  

2.5.1 Skuterløype 

Det går skuterløype over elva ved foten av Várásnjunni. Det er et årvisst problem for denne 
løypa at elva ikke fryser skikkelig til. Mye av vannet i elva om vinteren er grunnvann. 
Skuterløypa følger traktorvei på begge sider av elven. 



2.5.2 Fiske  

Det fiskes etter sjørøye i hovedelven. Det ligger godt til rette for fiske flere plasser på 
strekningen i planområdet.  

2.5.3 Turvei på forbygning 

Forbygningen på sørsiden av hovedelven brukes til turvei.  

2.5.4 Traktorvei  

Det går traktorvei til elven fra begge sider gjennom planområdet. Ved lav vannstand kjøres 
det traktor over elven.  

2.5.5 Austertana skole 

Austertana skole har laget til bålplass med sitteplasser i flommarken på nordsiden av elven.  

2.5.6 Bålplasser 

Mellom forbygning på sørsiden av Juovlajohka/Juleelva og Ingabekken er det flere bålplasser.   

2.6 Tidligere bruk 

2.6.1 Gammetufter/historiske innslag 

Det er flere gammetufter i og like ved planområdet. Det ble drevet husdyrhold. Ingabekken i 
flommarken på sørsiden har sitt navn etter Inga som bløtet fjøsinnventar i en dam med 
tilknyting til sideløpet. 

2.6.2 Gangvei med bru  

Det ble tidligere årlig etter flommen laget gangbro over elven ved foten av Várásnjunni. Det 
er tilførselsstier på begge sider av elven til brupunktet.  

2.6.3 Sideløp 

Tidligere, før det ble bygget forbygninger, ble det fisket i sideløpene som går gjennom 
flommarkene på begge sider av elven.  

2.6 Arter av særlig interesse 

2.6.1 Polarvalmue – art av særlig stor forvaltningsinteresse 

Polarvalmuen Papaver dahlianum vokser i Norge bare på Varangerhalvøya. Et av 
voksestedene er i Austertana langs Juovlajohka/Julelva. Arten vokser primært i store 
rasmarker på noe baserik berggrunn, sekundært på grusete elveører. Arten er i tilbakegang 
og vurderes i rødlista som sårbar (VU).   

Flommarkene i planområdet gror til med småskog, busker og mindre vegetasjon, og 
marken/jordsmonnet hardner til i de gamle flommarkene som ikke lenger får tilført nytt 
løsmateriale. Dette gir dårligere vekstvilkår for Polarvalmuen.  

 



Polarvalmuen som etablerte seg på forbygningene som står i dag når de var nye, er i dag 
borte pga av at de har hardnet til og mere høyvokste planter har overtatt vokseplassene.  

2.6.2 Tanatimian – stedegen art 

En underart av småtiminan Thymus serpyllum, tanatimian ssp. tanaënsis vokser i området. 
Denne underarten er stedegen for Tana og nærliggnede områder. I rødlista er den betegna 
som livskraftig (LC).   

2.6.3 Sjørøye – elvegytende bestand 

Sjørøya i vassdraget er en av få elvegytende bestander i Norge. Bestanden har vært i 
tilbakegang og ble i 2011 beregnet til 100 gytefisk.  

Forbygningene som står i dag gir øket hastigheten på vannet i elven. Dette gir dårligere 
levevilkår for sjørøya. Samtidig gir det bedre konkurransevilkår for Laksen som tåler bedre 
høyere vannhastighet, og den fortrenger da røya. Forbygningene reduserer også beitearelaet 
i forhold til tidligere og hindrer også tilgang til bedre vilkår i flommarken ved høy vassføring.  

3 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  

3.1 Om planprosessen  

Flytting av forebygninger i reguleringsområdet er et av mange tiltak for å bedre forholdene 
for sjørøya i Juovlajohka/Julelvvassdraget (se pkt. 1.1). Bakgrunnen for at det utarbeides 
reguleringsplan for dette tiltaket, er at det omfatter mange grunneiere og at tiltaket vil få 
store konsekvenser for enkelte grunneiere. Gjennom reguleringsprosessen sikrer kommunen 
at alle berørte parter får informasjon og mulighet til å påvirke utfallet av saken.  

Oppstartsmøte ble holdt i utviklingsavdelingen 15. Mai 2017. Tana formannskap vedtok 
08.06.2017 å varsle oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva. Det 
kom innspill fra Varanger kraft, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og 
Sametinget. Sistnevnte befarte området høsten 2017, og identifiserte flere gammetufter.  

28. august ble det avholdt folkemøte i Austertana ved saksbehandler og Anders Bjordal, 
Senioringeniør ved Skred- og vassdragsavdelingen, NVE Region Nord. Det kom flere innspill 
vedrørende forebygning og flommark på nordsiden av hovedløp, og vedrørende flytting av 
forebygning på sørsiden. Man gikk inn for gangbro over elven til gangvei gjennom området.  

Fra 17. september til 15. November ble det avholdt høring og offentlig ettersyn. Det kom 
innspill fra Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, Statens vegvesen og 
Sametinget/Riksantikvaren.  

Det holdt et nytt folkemøte i Austertana 6. November. 

3.2 Medvirkning 

Medvirkning har vært ivaretatt ved varsel om oppstart, høring, offentlig ettersyn, folkemøter 
og samtaler med involverte. 



4 PLANFORSLAGET  

Tiltaket i Juovlajohka/Julelva omfatter eksisterende elveforbygninger på til sammen ca 2000 
meter, en lengre strekning på sørsiden av elven nedenfor tilløpet fra Basávžžejohka og en 
mindre på nordsiden av elven under Várášnjunni.  

  

Figur 4 Plankartet 

Eksisterende forbygninger skal fjernes og på sørsiden av elven flyttes lenger ut fra 
hovedelvløpet slik at naturlige flommarker kommer tilbake. Stein og grusmassene i 
eksisterende flomvoller utgjør ca. 20.000 m3. For oppbyggingen av den nye flom- og 
erosjonssikringsanlegget vil alle steinmassene og mye av grusmassene bli brukt. NVE anslår 
anleggskostnaden til kr 1 400 000.  

Forebygningen på nordsiden vil i første omgang åpnes med et v-formet flomløp for å få 
strøm over flommarkene bakenfor og nedenfor. Dette gjøres som en del av “11195 Miljøtiltak 
i Austertana” som vil bli utført høsten 2018. Erfaringen fra dette vil ligge til grunn for neste 
trinn: å fjerne forbygningen helt, et tiltak som er en del av denne planen.  

Ny forbygning på sørsiden av Juovlajohka/Julelva vil følge Ingabekken fra der den kommer 
inn i østlige del av området. Der gangveien krysser Ingabekken vil forbygningen trekkes 
lenger ut, slik at et parti av Ingabekken, som er hovedsideløpet, vil framstå som naturlig, og 
gjøre opplevelsen av flommarken større. 



 
Figur 3 Skisse over nytt sikringsanlegg 

Gangveien gjennom området over elva innebærer bru over hovedløpet og at det legges rør i 
flomløpet “Ingabekken” som gangveien går over. 

4.1 Planformålene  

4.1.1 Grønnstruktur pbl § 12-5 nr. 3 

     4.1.1.1 Turdrag 3030 

Traktorveier som leder til elven fra begge sider brukes som sti. På sørsiden av Ingabekken 
skiller de lag og mellom Ingabekken og forbygning sør for Juovlajohka/Julelva er sti og 
traktorvei adskilt.  

4.1.2 Landbruks, natur- og friluftsformål samt reindrift, LNF, pbl § 12-5 nr. 5 

4.1.2.1 Naturformål 5120 

Hele område er i kommuneplanens arealdel LNF-område. Flommarkene på begge sider av 
elven nord for ny forbygning på sørsiden er betegnet som Naturformål.  

4.1.2.3 Landbruksformål 5110 

Områdene som ligger mellom plangrense og naturformålsområde er regulert til 
landbruksformål. 

4.1.3 . Bruk og vern av sjø og vassdrag PBL 12-5 nr. 6 

 4.1.3.1 Naturområde i sjø og vassdrag  

Hovedløpet i Juovlajohka/Julelva er Naturområde i sjø og vassdrag. 



4.2 Hensynssoner (PBL 12-6) 

4.2.1 H560 Bevaring naturmiljø  

I hensynssonen H560_1 skal Ingabekken bevares som del av en naturlig flommark. 
Forbygningen skal legges i den sørlige delen av hensynssonen.  

4.2.2 H730 - Automatisk fredet kulturminne 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. 

Ved gammetuft i båndleggingssone H730_1 vil forbygning ligge delvis i sikringsonen. 
Forbygnigen skal ikke ligge nærmere kulturminnet enn 2 meter. Sikringssonen innen 2 meter 
fra kulturminne skal ikke røres under arbeidet. Det skal settes opp byggegjerde.  
Båndleggingssonene H730_2, H730_3 og H730_4 skal ikke berøres av anleggsarbeidet. 
Områdene skal merkes før arbeidene tar til. I anleggsperioden skal det settes opp 
byggegjerde. 

4.3 Planbestemmelser (PBL 12-7) sammendrag  

4.3.1 Før fjerning av forebygning på nordsiden av hovedløp utføres skal gamle løp som kan 
lede flomvann til bebyggelse stenges, og gjøres andre nødevendige sikringstiltak. Det skal 
foreligge samtykke fra berørte grunneiere.  

4.3.2 Gangvei med bru gjennom flommarken.  

Gangveien med bru gjennom flommarken skal stenges ved flom med vannstand som går 
over gangveien i flommarken. Om vinteren kan gangveien med bru brukes til skiløype. Det 
kan kjøres med snøskuter over brua.   

4.3.3. Kulturminner og aktsomhetsplikten.  

Jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd.  

4.3.4 Arbeid ved kulturminner 

Det er ikke krav om arkeologiske undersøkelser i forbindelse med at kan legges forbygning i 
del av sikringssone H730_1, bestemmelsesområdet “forbygning i sikringssone” #1.   

Det er tillatt å anlegge forbygging innenfor sikringssonen H730_1 inntil 2 meter fra selve 
kulturminnet id. 56672. Det skal settes opp byggegjerde i anleggsperioden. Det skal også 
benyttes byggegjerder omkring hensynssonene H730_2-4 sli at ikke kulturminnene id. 
236167, 236173, 236180 berøres av anleggsarbeidet. 

I god tid før tiltak i medhold av planen planlegges iverksatt skal sametinget kontaktes og det 
skal avtales hvordan merking av de fredete kulturminnene, id. 236167, 236173, 236180, 
56672, som er avsatt til hensynssone H730_1-4 i plankartet skal utføres.  



 

4.3.5 Polarvalmue 

Eventuelle forekomster av polarvalmue utenom ny og gammel forbygning skal tas hensyn til.    

4.3.6 Dyrka mark 

Tiltakene i planen skal ikke legge beslag på dyrka mark. 

4.3.7 Stolpepunkt for høyspentlinjer. 

Fundamenter for berørte stolpepunkt skal sikres. Det skal ikke legges forbyging nærmere enn 
1 meter fra dobbel 22kV linje. Ved stopepunkt for 66kV linje lages forhøyning. 

4.3.8 Kulturløype 

Det kan legges til rette for kulturløype i reguleringsplanområdet.  

4.3.9 Flommark 

I LNFR-Naturformål er det ikke tillat med tiltak som endrer områdets karakter fra å være 
naturlig flommark  

4.4 Bestemmelsesområde (PBL 12-7) 

4.4.1 Forbygning i sikringssone (#1) 

I sikringsonen H730_1 til kulturminne id56672 kan det legges forbygning. Forbygningen skal 
ikke ligge nærmere enn 2 meter fra kulturminne id56672. Det skal settes opp byggegjerde i 
anleggsperioden slik at ikke kulturminne skades. 

4.4.2 Anlegg- og riggområde (# 2-4) 

I anlegg- og riggområde fjernes gamle forbygninger på nordsiden og sørsiden av hovedløp, 
og ny forbygning lages på sørsiden.  Område er merket med stiplede lodrette streker. 

4.4.3 Bruområde (#5) 

Innenfor bestemmelsesområde 4 kan det bygges bro over Juovlajohka/Julelva.  

Under fjerning og flytting av forebygning på sørsiden gjøres grunnarbeider for bru over elven 
på begge sider av elven.  

4.5 Gjennomføring  

Arbeidet med flytting og fjerning av forebygninger utføres i regi av NVE.  



5 VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

5.1 Nærmiljø og friluftsliv  

Flommarkene som har vært i ferd med å gro igjen, vil bli åpnere og mer tilgjengelige for de 
som ikke krever stier å gå etter.  

På nordsiden av hovedløpet vil fjerning av forbygning føre til at 300 m turvei blir borte. Når 
bru over elva er bygd, vil denne turveien blir erstattet av turvei på sørsiden av elva. 

Med bru over elva vil man kunne følge stien gjennom flommarken. Man vil også kunne nå 
stien på forbygningen på sørsiden av elven fra nordsiden. Fra sørsiden av elven vil man kunne 
nå kjerrevei langs elva under Várásnjunni. Turmulighetene vil bli bedre.  

Skoleveien vil kunne bli opptil 1,7 km kortere med ny bru. Nærmeste broer over elven er ved 
Leirpollskogen 2 km lenger ned og 4 km lenger oppe der fylkesveien krysser elva. Fra der det 
går traktorvei/sti fra fylkesveien til Juovlajohka/julelva og til Austertana skole, er det 3,4 km. 
Følger man stien/traktorveien over planlagt bru og til Skolen, er distansen 1,7 km. Kortere 
distanse mellom steder på hver side av elva vil gjøre det å gå eller bruke sykkel til et mer 
attaraktivt alternativ for å komme seg til mål på andre siden av elven.   

Som følge av tiltakene i denne planen vil ventelig forholdene for sjørøya bli bedre. Det vil 
gjøre fisket mer attraktivt. Når det igjen strømmer vann gjennom sideløpene, vil det igjen 
kunne fiskes i disse. Det vil være særlig attraktivt for barn. Tidligere fisket barn ofte i disse 
sideløpene. 

Elven vil få et mer naturlig preg når forbygningene i området fjernes og flyttes lenger fra 
elven på sørsiden i planområdet. Dette vil øke opplevelsen for alle som ferdes i området. Den 
nye forbygningen på sørsiden vil også forekomme penere, da den vil bli dekket av jord på 
begge sider og bli dekket av vegetasjon. 

Ved gjenoppretting av flommarkene vil det ventelig komme flere voksesteder for 
polarvalmue. Det vil øke rekreasjonsverdien av området.   

5.2 Naturmiljø  

Reetablering av de naturlige flommarkene vil senke vannhastigheten i hovedløpet og gjøre 
flommarken tilgjengelig for sjørøye.  Dette gir bedre vilkår for sjørøye som er var for høy 
vannhastighet. Laksen, som tåler høyere vannhastighet, mister da et fortrinn i konkurransen 
med sjørøye. Leve- og beitearealet til sjørøye økes. Ved flom vil sjørøye lettere finne vern og 
bedre kunne ta til seg næring.  

Når det gjelder polarvalmuen, vil fjerningen av eksisterende forbygninger med 
gjenoppretting av de naturlige flommarkene gi bedre vilkår ved åpnere og løsere mark. 

5.2.1 Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

Kunnskapsgrunnlaget (§8), vurderes som godt.  

Siden områder skal tilbakeføres til sin naturlige tilstand, med ventede positive effekter for 
sjørøya og rødlistearten polarvalmue, er ikke §9 om føre-var-prinsippet aktuell.  

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 



Utenom kortvarige effekter av anleggsarbeid er det ikke noen økosystembelastning. Det vil 
være merker etter arbeid med anleggsmaskiner og noe farging av elvevann fra løsmateriale. 
Langvarige effekter vil være positive.    

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse ...)  

Det vil ikke være noen nye forringelser av dette tiltaket. Dette tiltaket er en reparasjon av 
miljøforringelsen som var et resultat av forbygningen av elva. 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

Tiltaket vil bli gjennomført slik at det gir minst mulig negativ effekt på naturmiljøet. NVE har 
HMS-planer som forebygger fare for forurensing og smitte.  

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Kravet om en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i plan- og bygningsloven § 4-3 gjelder 
planer for utbygging. Denne detaljreguleringen er ingen utbyggingsplan, men en plan som 
skal sikre hjemmelsgrunnlaget for et konkret tiltak: Fjerning og flytting av eksisterende 
forbygninger. Sikkerhets- og risikospørsmål skal imidlertid vurderes i alle typer planer, også 
denne planen, jf. plan- og bygningsloven § 3-1.  

Tiltaket som denne planen omfatter, vil bidra til å redusere faren for flom ved å gi vannet større 
områder å bevege seg på. Dermed vil tiltaket bidra til å hindre hendelser som i 2010, da 
flommen gikk over Leirpollskogen bru, og FV 282 var stengt i en periode.  

Kommunen har valgt å benytte en sjekkliste for risikoforholdene, jf. tabell 1 nedenfor. Tabellen 
viser at det viktigste risikoforholdet knytter seg til anleggsperioden, da anleggsmaskiner brukt 
andre steder, kan være smittekilde for gyro (jf. punkt 26). Dette vil bli ivaretatt av NVEs HMS 
plan. 

I flomperioder kan stien gjennom området bli oversvømt (jf. punkt 9). Når dette skjer, vil stien 
bli stengt. Bygg- og anleggsavdelingen vil følge opp dette.  

Tabell 1: Sjekkliste for mulige risikoforhold i planområdet. Det er ingen risikoforhold der sårbarheten 
ikke allerede er vurdert og ivaretatt. Aktualiteten er derfor satt til nei på alle punkter.  

Aktualitet  Merknad/ Nr. Risikoforhold 

Ja Nei Kommentar 

1 Snøskred  X Flatt område, Várásnjunni med bratt li 
ligger like ved planområdet. NVEs 
aktsomhetskart viser at lia og nærliggende 
område under (berører tilførselssti til bru, 
utenfor selve planområdet) merket som 
“snøskred aktsomhetsområde. Lia er 
skogkledd og det er ikke registrert at går ras 
i lia. 

2 Steinskred/steinsprang  X Planområdet er flatt, Várásnjunni ligger like 
ved planområdet. Det er ikke merket av for 
steinsprang hos NVEs aktsomhetskart.. 



3 Sørpeskred  X Planområdet er flatt, Várásnjunni ligger like 
ved planområdet. Det er ikke merket av for 
sørpeskred hos NVE aktsomhetskart 

4 Jord- og leirskred  X Planområdet er flatt med elveavsetning. 
Det er ikke merket av for 
aktsomhetsområde for jord- og flomskred 
hos NVE atlas i nærheten. 

5 Kvikkleire  X I planområdet er det elveavsetning. Det er  
ikke avmerket for kvikkleire i området hos 
NVE-atlas. 

6 Snø og is  X Det kommer snø hvert år. Sti og 
traktorveier til bru blir ikke brøytet om 
vinteren. Gangvei med bru gjennom 
området er tenkt brukt i 
barmarkssesongen.  Snø vil blåse av broen 
eller bli tråkket ned av skutere, viss det 
åpnes for det.  

7 Frost/ tele/ sprengkulde  X Ikke problem for sikringsanlegg og gangvei 
med bro. 

8 Erosjon  X Gangvei kan bli utsatt for erosjon av 
overflatelag ved brupunkt på sørsiden 
under stor flom når vannet renner over 
gangveien på sørsiden. Det må da legges på 
nytt dekke.  

9 Flom (inkl.isgang)  X Vann vil ikke gå utenfor forebygning på 
sørsiden og mindre sikringstiltak vil hindre 
vannet å nå utover flommarken på 
nordsiden. Bru vil prosjekteres med tanke 
på 200-årsflom og isgang. Se punkt over for 
mulig følge for gangvei på sørsiden av bru. 
Når vann går over gangvei i flomområdet vil 
den stenges.  

10 Store nedbørsmengder og 
overvannsflom 

 X Ikke problem for flommarken. Gangveien er 
beregnet for å kunne oversvømmes. Utsatt 
gangvei ved bru vil være forhøyet og ha god 
drenering i forhold til regn. 

11 Bølger/stormflo/havstigning  X Planområdet ligger 2 Km fra sjø. Nederste 
del av planområdet ligger 10 moh i 
hovedløpet.  

12 Sterk vind/ ekstremvær  X Innlandsklima med relativt sett lite vind og 
lite ekstremvær bortsett fra kulde, jf. punkt 
7. 

13 Radon  X Ikke aktuelt 



14 Skog og lyngbrann  X Ikke aktuelt 

15 Dårlig/usikker byggegrunn  X Ikke aktuelt  

16 Sprengingsskader  X Ikke aktuelt. 

17 Brann  X Ingen særlig risiko.  

18 Eksplosjon  X Ikke aktuelt 

19 Forurensing i vann/sjø  X Ivaretas av NVEs HMS plan i 
anleggsperioden. 

20 Forurensning i bunnsedimenter  X Ikke aktuelt. Ikke forurensing i elv.  

21 Forurensing i grunn  X Ingen påvirkning fra tidligere. 

22 Luftforurensning  X Ikke aktuelt 

23 Elektromagnetisk stråling  X Ike aktuelt  

24 Støy  X Ikke aktuelt 

25 Trafikkulykker  X Ikke aktuelt 

26 Smitte  X Ivaretas av NVEs HMS plan i 
anleggsperioden. 

27 Samferdselsårer  X Tiltaket vil føre til bedre forbindelse for folk 
som bor på de 2 sidene av elva. 

28 Infrastruktur for VA, energi og 
telekommunikasjon. 

 X Det går 3 høyspentlinjer gjennom området. 
Utsatte stolpepunkt for strømmende 
flomvann/isgang vil erosjonssikres  

 

29 Offentlige tjenestetilbud og 
sårbare grupper 

 X Gangveien gjennom området kan brukes av 
skolebarn vår og høst. Gangveien vil 
stenges når vann i flomområdet går over 
gangveien. 

30 Næringsvirksomhet  X Ingen næringsvirksomhet i området 

31 Forhold ved utbyggingsformålet  X Ingen særskilte risikoforhold 

32 Forhold til omkringliggende 
områder 

 X Fjellet Várásnjunni, med bratt li ned mot 
dalbunnen, ligger ligger nord for området. 
Sti/traktorvei til området går under lia. 
Området er merket som “snøskred 
aktsomhetsområde” hos NVE, men det er 
ikke registrert at går ras i lia. Se punkt 1. 

33 Forhold som påvirker hverandre  X Ikke aktuelt 

34 Annet  X Ikke aktuelt. 



 

VEDLEGG:  

VEDLEGG 1 Sammenfatning av innspill etter oppstartsvarsel 

Fylkesmannen i Finnmark (04.09.2017)  

“Fylkesmannen i Finnmark viser til tidligere uttalelser vedrørende prosjektet, da særlig vår 
uttalelse datert 9. mars 2012. Utover dette har vi ingen innvendinger mot tiltaket, og 
anbefaler at det gjennomføres etter planen. Vi forutsetter at kommunen foretar eventuelle 
nødvendige avklaringer etter plan- og bygningsloven og aktuelle særlover.» 

I uttalelse fra 9. Mars 2012 vises det til lokaliteter for Papaver Dahlianum (Polarvalmue) og 
naturmangfoldlovenes bestemmelser. En av lokalitetene ligger på elveør i planområdet men 
vil ikke bli direkte berørt anleggsarbeidene.    

I Naturbase er det også avmerket en annen lokalitet som ligger i planområde, men heller ikke 
denne vil bli direkte berørt av anleggsarbeid. 

Kommentar:  

Ved gjenoppretting av de naturlige flommarkene vil det igjen strømme vann over disse i 
perioder. Det vil hindre gjengroing og tilføre nytt løst materiale. Dette vil bedre forholdene 
for Polarvalmuen og være i trå med mål i naturmangfoldloven § 1 og § 5 om at artene og 
deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige 
bestander i sine naturlige utbredelsesområder.  

Varanger KraftNett (20.07.2017) 

“Varanger KraftNett AS har følgende anlegg som krysser Julelva: 66kV linje, dobbel 22kV linje 
og enkel 22kV linje. (...) Kostnader for evt. flytting/ombygging av våre linjer må dekkes av 
tiltakshaver. Dersom våre linjer blir berørt må Varanger KraftNett AS varsles om dette i god 
tid slik at flytting/ ombygging av linjer kan iverksettes.” 

Kommentar:  

Det blir ikke nødvendig med flytting eller ombygging av noen av linjene. Ved stolper som kan 
bli utsatt ved flomvassføring blir det laget erosjonssikring. Et stolpepunkt for dobbel 22kV 
linje ligger ved Ingabekken som ny forbygning vil følge. Ny forbygning vil ikke ligge nærmere 
enn 1 meter fra stolper.   

Finnmark fylkeskommune FFK (31.08.2017) 

Finnmark fylkeskommune støtter kommunens vurderinger av behov for 
konsekvensutredning, og ber om at reguleringsbestemmelsene må inneholde retningslinjer 
for gjennomføring av tiltak, slik at disse blir gjort på en mest mulig skånsom måte. Utover det 
har FFK ingen ytterligere planfaglige merknader. FFK minner om aktsomhetsplikten, som bør 
tas med i reguleringsbestemmelsene.  

Kommentar:  



Aktsomhetsplikten for kulturminner blir tatt med i reguleringsbestemmelsene med tekst som 
foreslått av FFK. Retningslinjene for gjennomføring av tiltaket sikrer skånsom gjennomføring 
av tiltaket. 

Sametinget (28.08.2017 og 28.12.2017) 

I brev av 28.08.2017 varsler Samtetinget befaring av planområdet pga kjennskap til 
gammetufter i planområdet.   

I brev av 28.12.2017 er det vist lokalitet for 5 tufter fra gammer og husdyrhold. Rundt disse er 
det 4 sikringssoner.  

«Kulturminnelokalitetene samt en 5 meter sikringssone, målt fra ytterkanten av 

kulturminnelokaliteten må avsettes 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 kulturminneloven § 
3 som omhandler forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner.» 

Sametinget sier det må vises aktsomhet for kulturminner som ligger nær tiltakene og at det 
bør benyttes byggegjerde. Sametinget sier også at den generelle aktsomhetsplikten bør også 
fremgå av planbestemmelsene.  

Kommentar: 

Siden befaringen er trasé for forbygning flyttet et stykke inn, til sideløpet Ingabekken. 2 av 
sikringssonene ligger nå innenfor planområdet, men vil ikke berøres av arbeidet med flytting 
og reising av forbygning. En ligger utenfor og vil heller ikke berøres. Disse områdene vil 
allikevel merkes for å være helt sikker på at de ikke berøres. En gammetuft med sikringssone 
kommer i konflikt med trasé for forbygning. Ved denne blir forbygningen plassert minst 2 
meter fra kulturminne. Sikringssonen innen 2 meter fra kulturminne skal ikke berøres av 
anleggsarbeidet. Det vil bli satt opp byggegjerde.  

Hensynssone med sametingets foreslåtte tekst er med blant planformålene.  

Aktsomhetsplikten for kulturminner er med i med planbestemmelsene.   

VEDLEGG 2 Innspill gjennom det offentlige ettersynet og folkemøte 

I løpet av høringen kom det fire uttalelser.  

Statens vegvesen  

Statens vegvesen ser det som positivt at Tana kommune i planbestemmelsene, kap.6 Risiko 
og sårbarhetsanalyse antegner at: 

«Tiltaket som denne planen omfatter, vil bidra til å redusere faren for flom ved å gi vannet 
større områder å bevege seg på. Dermed vil tiltaket bidra til å hindre hendelser som i 2010, 
da flommen gikk over Leirpollskogen bru, og FV 282 var stengt i en periode.» 



Fylkesmannen i Finnmark 

Merknader til planforslaget: 

Fylkesmannen ser det som viktig å bevare et belte med kratt og vegetasjon langs elva og 
viser til vannressursloven § 11 som pålegger at slike områder skal opprettholdes.  

Fylkesmannen opplyser at kommunen kan fastsette bredden på vegetasjonsbeltet i juridisk 
bindende arealplaner, jf. Pbl 12-7 første ledd nr. 9. 

Kommunen kan også gi bestemmelser for å sikre naturtyper og annen verdifull natur, jf. Pbl 
12-7 første ledd nr. 6. Fylkesmannen ser det som viktig at det gis bestemmelser om hvilke 
tiltak som er tillat eller ikke innenfor avsatt LNFR-naturformål og bruk og vern av sjø og 
vassdrag. 

Kommentarer:  

Vegetasjonsbelte er ivaretatt gjennom kommuneplanens arealdel: «Langs alle vassdrag i 
kommunen skal det opprettholdes en kantsone med naturlig forekommende vegetasjon. 
Kantsonen bør være på minimum 10 meter.» For øvrig vil ny forbygning på sørsiden hindre 
avrenning og verne mot flom. Forbygningen vil bli jorddekt på begge sider, og det vil komme 
vegetasjon på denne. I selve flommarken vil det være vegetasjon. På nordsiden vil det ved 
åpning av forbygning og senere fjerning av denne komme strømmende vann over 
flommarken. Det går i dag vann innover denne flommarken. Faren for avrenning vil ikke bli 
vesentlig endret. Før forbygning fjernes skal det vurderes nødvendige tiltak mot erosjon. Det 
er vegetasjon i flommarken. 

Det legges det inn en bestemmelse for LNFR-naturformål at «Det er ikke tillat med tiltak som 
endrer områdets karakter fra å være naturlig flommark.». For hele reguleringsplanen tas det 
inn at «Det kan legges til rette for kulturløype». 

Sametinget/Riksantikvaren 

Merknader fra sametinget: 

Anlegg- og riggområde #1 og hensynssone H560_1 for bevaring av naturlig del av flommark, 
vil ligge tett opp mot sikringssonene/hensynssonene H730_3 og H730_4. Ny forbygning vil 
legges på sørsiden av anlegg- og riggområde #1, og vil slik legges tett opp mot H730_4. 

Ved den vestligste sommerfjøsgammen H730_1 (id56672) vil forbygningen og anlegg og 
riggområde #1 komme delvis innenfor sikringssonen, og slik være i strid med kml. § 6 som 
omhandler sikringssonen og forbud mot inngrep jf. kml § 3. l planbestemmelsene under 
punkt 4.2.2 står det at det skal benyttes byggegjerde, og at forbygningen ikke skal ligge 
nærmere kulturminnet enn 2 meter. 

Sametinget tilråder at det innvilges dispensasjon etter kml. § 8 fjerde ledd for å kunne bygge 
forbygningen innenfor sikringssonen, under de vilkår som ligger i bestemmelsene under 



punkt 4.2.2; at det skal benyttes byggegjerde, og at forbygningen ikke skal ligge nærmere 
kulturminnet enn 2 meter.  

Riksantikvaren innvilger dispensasjon under forutsetningene: 

1.  Følgende tekst tas inn fellesbestemmelsene: 

«Det er ikke stilt krav om arkeologiske undersøkelser i forbindelse med inngrep i deler 
av sikringssonen til det automatisk fredete kulturminnet id.56672, gammetuft, som er 
markert som bestemmelsesområde #1.  

Det er tillatt å anlegge forbygging innenfor sikringssonen på id.56672, men ikke 
nærmere enn 2 meter fra selve kulturminnet. Det skal settes opp byggegjerde i 
anleggsperioden slik at kulturminnet ikke skades. Det skal også benyttes byggegjerder 
omkring kulturminnene id.236167, 236173, 236180, slik at hensynssonene H 730_2-4 
ikke berøres av anleggsarbeidet. 

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal de automatiskfredete 
kulturminnene, id.236167, 236173, 236180, 56672, som er avsatt til hensynssone H 
730_1-4 i plankartet, merkes tydelig. Det skal tas kontakt med Sametinget i god tid før 
tiltaket planlegges iverksatt og avtale hvordan merkingen skal utføres.» 

2. Den berørte delen av sikringssonen til det automatisk fredete kulturminnet, id.56672 
skal merkes i plankartet som bestemmelsesområde og gis nr. #1. 

Riksantikvaren påpeker også at Sikringssonen markert som H730_1 i plankartet er benevnt 
feil med H730_4 i planbestemmelsene. 

Kommentar: Riksantikvarens merknader innarbeides i planen. 

Finnmark fylkeskommune  

Finnmark fylkeskommune er fornøyd med planens formål og tiltak, og at deres innspill (om 
retningslinjer for gjennomføring av tiltak og aktsomhetsplikten) er ivaretatt. Ut over dette har 
de ingen ytterligere merknader. 

Folkemøte om gangbru over Julelva, Austertana 

6. november 2018 var det folkemøte om bru over Julelva i planområdet. Folkemøtet ønsket at  
det skal kunne legges skiløype over brua om vinteren, og at det skal kunne kjøres med 
snøskuter over brua om vinteren.   

Kommentar: Ønsket fra folkemøtet er tatt inn i planen og kommunen vil jobbe for å få 
løypetrase som omfatter brua inn i lokal skuterforskrift.   

 


