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Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette oppstart av

arbeid med ny detal jregulering for gnr.11 bnr.16 Riidonbákti , Tana kommune.

Formannskapet i Tana kommune vedtok 25.03.2021 oppstart av planarbeid for

hytteutleie og campingplass på g/bnr. 11/16, j f . plan- og bygningslovens § 12-1, 12-8

og 12-11.

PLANOMRÅDET

Planområdet grenser mot Tanaelva med nærhet ti l Polmak og Finskegrensa, ca. 15

km fra Tana bru. Planområdet innebefatter eiendommen med gnr.11 og bnr.16 som

er delt av E6. Hovedområdet l igger på oversiden av veien og skal videreutvikles ti l

hytteutleie og camping. På nedsiden utvikles området for å ivareta al lemannsretten

med bla. t i lkomst ti l Tanaelva.

PLANENS FORMÅL

Formålet med reguleringsplanen er å legge ti l rette for utvikl ing av hytteutleie med

helårshytter samt telt og oppsti l l ingsplass for camping og caravan. Innenfor

planområdet foreslås det hytter i ul ike størrelser, et servicesenter potensielt med

en mindre butikk, lekeplass, parkeringsplasser og ti lkomstvei . Planti ltaket innebærer

også utbygging av evt. mindre trafo samt vann og avløp i eget renseanlegg.

PLANSTATUS

Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel , vedtatt 25.04.2002 med plan

ID 2002002 regulert ti l spredt boligbebyggelse med tre boliger og LNFR område.
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Tomtemarkeringer for hytter ti l åremålsutleie

Punktmarkerte hytter ca. 35 - 100 kvm.

Servicesenter plasseres innenfor stiplet område i ti lknytning ti l
t i lkomstvei

Naust/gapahuk/båtlager, t i lrettelegging for sti .

Caravanoppsti l l ing plasseres mer mot vei mtp. evt. forstyrrelser ifbm.
ti l- og frakomst mm.

Teltplass plasseres noe lenger opp for å skjerme for lyd mm., men
holdes i forbindelse med caravan mtp. korte opphold.

Uteoppholdsareal , lekeplass i forbindelse med servicesenter.

Ti lkomst hyttepark samkjøres i nord-vestre hjørne ved nabos
innkjørsel om mulig for å unngå uforholdsmessige endringer langs E6.

Tilkomst ti l strandlinje så paral lelt som mulig ovenfor ti lkomst ti l
hyttepark av praktiske årsaker forbundet med trafikk, drift og tekniske
anlegg.

Parkering ifbm. servicesenter, informasjon, mm.

Parkering og ti lkomst strandsone og elv.

FORSLAG TIL PLANKART

Situasjonsplanen er utformet med fokus på terreng, kl ima, værforhold, siktel injer,

t i lkomst og forhold ti l omgivelsene samt natur. De ulike grepene i planen er gjort i

hovedsak for å etablere et mil jø som kan bidra posit ivt ti l den totale opplevelsen av

tomten i seg selv og området el lers.

Ti lkomst ti l enkelthytter legges ut fra ti lkomstvei for å skape mindre trafikk ti l og

begrense endringer i t i lknytning ti l E6. Forslaget forholder seg ti l de gjeldende

bestemmelser som foreligger og er samtidig f leksibelt i fht. forskjel l ige endringer, som

blant annet ti lkomst.
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UTREDNINGER

Planinit iativet er med tanke på utredninger vurdert opp mot plan- og

bygningslovens § 4-1 og 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger. Det vurderes

at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter vurdering av § 6, 8

og 10 i forskrift om konsekvensutredninger. Se tabeller under.

Ti l § 8 a)

Tiltaket vurderes å fal le inn under vedlegg II pkt. 12 c) i i . «Feriebyer,

hotel lkomplekser utenfor bymessige områder og ti lknyttet utbygging» og 12 d)

«permanente campingplasser»

Dermed skal det vurderes om planen får vesentl ig virkning etter § 10. Disse

vurderingene finnes i det etterfølgende for de punktene i § 10 som er relevante.

Til § 10 a)

Tanaelva som grenser mot planområdet er en nasjonal lakselv. Planti ltaket l igger

med god nok avstand ti l elven ti l at utbyggingen i selg selv vurderes ti l å ikke

vesentl ig påvirke elva. Fiske som følge av utbyggingen vil reguleres/foregå i tråd

med de ti l en hver tid gjeldene regelverk som gjelder for f iske i Tanaelva og det

vurderes derfor at effekten av planti ltaket ikke vi l påvirke laksen vesentl ig.

§ 6 Planer og ti ltak som allt id skal konsekvensutredes

a) Regionale planer, kommuneplanens arealdel ,

kommunedelplaner og områdereguleringer for ti ltak i

forskriftens vedlegg I og II

§ 10 Kriterier for å vurdere vesentl ige virkninger for mil jø

el ler samfunn

d) Større omdisponering av områder avsatt ti l landbruks-,

natur- og fri luftsformål, samt reindrift el ler områder

som er regulert ti l landbruk og som er av stor

betydning for landbruksvirksomhet

a) Reguleringsplaner for ti ltak i forskriftens vedlegg II ,

unntatt der ti ltaket er utredet i en tidl igere plan.

§ 8 Planer og ti ltak som skal konsekvensutredes dersom de

kan få vesentl ige virkninger for mil jø el ler samfunn.

Følgende planer og ti ltak skal konsekvensutredes hvis

de kan få vesentl ige virkninger etter § 10, men ikke ha

planprogram eller melding:

b) Reguleringsplaner for ti ltak i forskriftens vedlegg I ,

unntatt der aktuelt t i ltak er utredet i t idl igere plan

a) Verneområder etter nml eller markalovens § 11,

utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI),

prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale

laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og

kulturmil jø fredet etter kulturminneloven

e) Økt belastning i områder der fastsatte

mil jøkval itetsstandarder er overskredet

b) Truede arter el ler naturtyper, verdiful le landskap,

verdiful le kulturminner og kulturmil jøer, nasjonalt el ler

regionalt viktige mineralressurser, områder med stor

betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og

områder som er særl ig viktige for fri luftsl iv

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel

som følge av vann- eller luftforurensning

c) Statl ige planretningsl injer, statl ige planbestemmelser

el ler regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan-

og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller

rikspolit iske bestemmelser el ler rikspolit iske

retningsl injer gitt i medhold av plan- og bygningsloven

g) Vesentl ig forurensning eller kl imagassutsl ipp

h) Risiko for alvorl ige ulykker som en følge av naturfarer

som ras, skred eller f lom.

b) Tiltak i forskriftens vedlegg II som behandles etter

annen lov enn pbl.

Aktuelt

Nei

Aktuelt

Nei

Se påfølgende

vudering

Aktuelt

Nei

Se påfølgende

vudering

Se påfølgende

vudering

Se påfølgende

vudering

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei



marte@raunĳar.no
+47 45 05 10 27

Arkitekt MNAL
Marte Berge Fjeldsbø

Vennlig hilsen

Til § 10 b)

I områder mer enn en km fra planområdet er det i følge artskart registrert noen

sårbare og truede arter i 2002. Da funnene er gamle og området er preget av

bebyggelse og menneskelig aktivitet, vurderes det ti l at planti ltaket ikke vi l ha

vesentl ig innvirkning på disse artene.

Planområdet l igger innenfor områder markert som tidl ig vinterbeite for reindriften.

Planområdet l igger mellom allerede eksisterende bebyggelse inrammet av E6 og

kraftl inje. Det fremkom fra møte med reindriftsdistrikt 7 at reinen i utgangspunktet

ikke befinner seg innenfor selve planområdet. Reindriftsdistrikt 7 utrykte bekymring

for økt bruk av nærliggende terreng i perioden med vinterbeite på bakgrunn av

muligheten for fler besøkende. Her er det igangsatt dialog med reindriften med

tanke på muligheter for sameksistens mellom de to interessene.

Til § 10 d)

Eiendommen er på ca. 9 daa som i kommuneplanens arealdel satt av ti l LNFR-

formål og spredt boligbygging med tre boliger. Eiendommen består av kupert og ti l

dels bratt terreng som er dekket av steinrøys, noe lavtvoksende skog og lyng.

Landskapet på eiendommen egner seg ikke ti l jordbruk. Se punkt «ti l 10 b)» for

vurdering av områder ti lknyttet reindrift . Reguleringsplanen sikter på å bidra ti l økt

bruk av området på og rundt eiednommen for fri luftsformål. På bakgrunn av

planens begrensede utstrekning og vuderingene gitt i dette punktet vurderes det at

ti ltaket ikke er en «større omdisponering av LNFR-areal» som da heller ikke vi l

utløse krav om konsekvensutredning for landbruk.

Oppsummering

Basert på ovenstående vurderinger, konkluderes det med at ti ltaket ikke utløser

behov for konsekvensutredning iht. forskriftens § 8, vedlegg II pkt. 12 c) i i .

«Feriebyer, hotel lkomplekser utenfor bymessige områder og ti lknyttet utbygging»

og 12 d) «permanente campingplasser,» og påfølgende vurdering etter § 10.

Hovedgrunnen ti l denne vurderingen er at det er snakk om en mindre

reguleringsplan som ikke vil få vesentl ig virkning for de punkter som er nevnt i § 10.

Per dags dato er det ingen videre utredninger som er fastsatt.

FRIST FOR INNSPILL

De som har innspil l t i l planarbeidet bes sende disse skrift l ig t i l Raunijar AS, Øvre

Stadionveien 58, 5161 Laksevåg eller helst per e-post ti l post@raunĳar.no, innen

20.05.21. Det bes også om at det sendes en kopi av innspil let ti l Tana kommune v/

Utvikl ingsavdelingen, Rådhusveien 24, 9845 Tana ev. Til

postmottak@tana.kommune.no.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes ti l arkitekt Marte Berge Fjeldsbø per e-post

ti l marte@raunĳar.no eller telefon 450 51 027.

VIDERE PLANPROSESS

Etter offentl ig ettersyn vurderer ti ltakshaver, raunijar as og kommune hvorvidt

planforslaget skal endres og/el ler revideres, før det eventuelt fremmes for endelig

vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kungjort gjennom annonse i

lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev ti l

registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer ti l dette, når disse blir

direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist

for klage.

Dette varsl ingsbrevet er også å finne på Tana kommunes hjemmesider:

www.tana.kommune.no.
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MOTTAKERLISTE

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091, Majorstua,

0301 Oslo

E-post: nve@nve.no

Statsforvalteren i Troms og Finnmark,

Postboks 700

9815 Vadsø

E-post: sftfpost@statsforvalteren.no

Troms og Finnmark fylkeskommune

Postboks 701

9815 Vadsø

epost: postmottak@tffk.no

Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga

Ringvn. 43,

9845 Tana

E-post: reindrift@frode-utsi .no

Statens Vegvesen

Postboks 1010, Nordre Ål

2605 Lil lehammer

E-post: f irmapost@vegvesen.no

FeFo

postboks 133

9811 Vadsø

E-post: post@fefo.no

Varanger Kraft

Postboks 704

9815 Vadsø

E-post: f irmapost@varanger-kraft .no

Maret Alehtta Guhttor og Lars Erik Bønå

Deanugeaidnu 1879

9843 Tana

E-post: lerserikbona@gmail .com

Majja Smuk Solbakk

Deanugeaidnu 1823

9843 Tana

E-post: maja.solbakk@gmail .com
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