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Planens hensikt 
 
Formålet med reguleringsplanen er å sikre arealer for friluftsliv, bevare et viktig natur- og 
friluftsområde for befolkningen, samt hindre ødeleggelse og slitasje på kulturminner. 
 

§ 1 Generelt 

 

1.1. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. 
 
1.2. Planen omfatter følgende formål og hensynssoner (bokstavkodene henviser til 
plankartet): 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
                SKV:       Atkomstvei til friluftsområdet 

o_P1:        Parkeringsplass i tidligere massetak 
o_P2:         Offentlig parkeringsplass i Gávesluokta/ Gavesluft 
o_P3:         Offentlig parkeringsplass ved Rievangárdi i Gávesluokta/ Gavesluft 
o_P4-6:      Parkeringsplass(er), Gálbenjárga/Kaldbakknes 
 

      Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
GTD:         Turdrag 
GT:            Turvei 
GF:            Friområde (fuglekikkerskjul) 

 
       Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr.5) 
       LNFR:       Landbruks, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR)  

LF:            Kaldbakknes friluftsområde 
 

Bruk og vern av av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr.6) 
VNV: Naturområde i sjø og vassdrag (6610) 

 

      Hensynssoner § 12-6:  
      BN560_(1-2):  Bevaring naturmiljø (560) 
      BN570_1:        Bevaring kulturmiljø (570) 
      H720_(1-7):     Båndlegging etter naturmangfoldloven (720)   
      H730_(1-12):   Båndlegging etter lov om kulturminner  (730) 
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§2 Fellesbestemmelser 

 

2.1. Naturvennlig tilrettelegging 
Plassering og utforming av bygg og tiltak skal best mulig underordnes naturpreget i området. 
Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en hensiktsmessig 
plassering av bygg og parkering.  
 
Retningslinje:  
Som støtte og veiledning ved utarbeidelse og godkjenning av alle typer tiltak i planområdet 
skal Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging for 
friluftsliv og håndbok 20-1995 Tilrettelegging for fritidsfiske, brukes. 
 

2.2. Krav til bevaring av vegetasjon (§ 12-7 punkt 6) 

Nødvendig inngrep i terrenget skal gjøres mest mulig skånsomt og naturvennlig. Skjæringer, 
fyllinger og øvrige berørte areal skal bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng.  
 
Kantvegetasjonen langs elvestrengen i en avstand på 30 meter fra vannkanten ved middels 
flomvannstand, skal bevares.  
 

2.3. Kulturminner (§ 12-7 punkt 6) 

2.3.1. Undersøkelsesplikt for tiltak i LNFR, GTD, GT og GF  
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er ikke oppfylt for planområdet. Tiltak 
innenfor Landbruks, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR), Turdrag (GTD), Turvei 
(GT) og Friområde (fuglekikkerskjul) GF skal derfor sendes kulturminnemyndighetene på 
høring. Ved endring av reguleringsplan og arealformål, skal § 9 undersøkelser gjennomføres.  
 

2.3.2. Aktsomhetsplikt  
Dersom det under arbeid i marka oppdages gjenstander eller andre spor som indikerer eldre 
tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding gis til Sametinget og 
Finnmark fylkeskommune, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal 
utføre arbeid i planområdet.  
 
2.4. Ubebygde arealer (§ 12-7 punkt 1) 
Ubebygde arealer skal holdes i ryddig og ordentlig stand som ikke virker skjemmende på 
omgivelsene.  
 
2.5. Universell utforming (§ 12-7 punkt 4) 
Prinsippet om universell utforming skal følges ved planlegging og etablering av alle nye tiltak 
i området, slik at området så langt det er mulig, kan benyttes av alle mennesker på en likestilt 
måte. Tiltak med krav om universell utforming skal følge gjeldende standarder.  
 
Retningslinje:  
Tiltak med krav om universell utforming skal følge NS 11005:2011.  
  

2.6. Skilting, informasjon og veifinning 
Skilting og annen visuell informasjon må fremstå på en klar og tydelig måte og være godt 
synlig. Skilt skal utformes på en solid og enkel måte, og være tilpasset omgivelsene. 
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Informasjonen skal bidra til å gi brukerne god oversikt over området. Reklame tillates ikke. 
Parkeringsareal skal være merket med P-skilt. 
 
Tiltak skal bidra til å ivareta opplevelseskvaliteter i planområdet. Byggverk skal oppføres i tre 
eller lignende stedegent materiale. Farge skal tilpasses området og vegetasjonen i området. 
Tak skal fortrinnsvis ha torvtekking eller annet naturmateriale som bio-tak, tre-shingel, 
shingel, steintak. 
 

2.7. Forvaltningsplan 
Det skal utarbeides en enkel forvaltningsplan for det offentlige friluftsområdet på land 
inkludert strandsonen. Forvaltningsplanen skal rulleres/ evalueres hvert 10. år. 
 

§3 Samferdselsanlegg, pbl §12-5, nr. 2 

 

3.1. Offentlig kjørevei (SKV) (§ 12-7 punkt 1) 

I forbindelse med veianlegg skal terrenginngrep skje mest mulig skånsomt med hensyn til 
eksisterende vegetasjon og bebyggelse. Skjæringer/fyllinger skal dekkes med stedegne masser 
så snart som mulig etter etablering, og revegeteres naturlig.  

3.2. Parkering (§ 12-7 punkt 1).  

 
3.2.1. Parkeringsplass P1 (§ 12-7 punkt 1, 2 og 10) 
 

1) I parkeringsområde P1 (tidligere massetak) kan minst fem parkeringsplasser for 
bobiler og campingvogner anlegges, merkes og skiltes. Området skal opparbeides i 
tråd med Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 27-2006. Søppeldunker kan 
plasseres ved parkeringsplassen. Det kan videre gis tillatelse til toalettbygning.  

2) Det er tillatt med langtidsparkering av bobiler og campingvogner i sommersesongen 
og frem til 1.oktober. 

3) Nødvendige inngrep i terrenget skal gjøres mest mulig skånsomt. Skjæringer, 
fyllinger og øvrige berørte areal skal bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng. 
Berørte områder skal revegeteres naturlig.  

4) Bruk av området til kommersiell virksomhet tillates ikke.  
5) Området kan ikke tas i bruk til parkeringsformål før massetaket er avsluttet og 

terrenget tilpasset områdene rundt. Arealene som ikke skal benyttes til parkering, skal 
om mulig dekkes med stedegne masser, og revegeteres naturlig. 

 

3.2.2. Parkeringsplass P2 og P3 
 

1) Overnatting i campingvogner og/eller bobiler på parkeringsplassen tillates ikke ved P2 
og P3. Søppeldunker kan plasseres ved parkeringsplassene. Det er tillatt med 
informasjonsskilt. 

2) I parkeringsområde P2 (Gávesluokta/ Gavesluft) kan opptil 20 parkeringsplasser for 
personbiler i to rader anlegges, merkes og skiltes.  

3) I parkeringsområde P3 (Rievangárdi, Gávesluokta/ Gavesluft) kan opptil seks 
parkeringsplasser for personbiler anlegges, merkes og skiltes.  
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4) Parkeringsplassene skal oppfylle krav til fast underlag etter gjeldende standarder (for 
tiden NS11005:2011 om universell utforming). 

3.2.3. Parkeringsplass P4, P5 og P6 i Gálbenjárga/Kaldbakknes 
 

1) Overnatting i campingvogner og/eller bobiler på parkeringsplassen tillates ikke ved 
parkeringsplassene på Gálbenjárga/Kaldbakknes.  

2) Nødvendige inngrep i terrenget skal gjøres mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger 
og øvrige berørte areal skal bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng. Berørte 
områder skal revegeteres naturlig.  

3) Det er tillatt å etablere mer parkeringsareal og snuplass for buss innenfor område som 
er avsatt til statlig sikring. 
 

§ 4. Grønnstruktur, pbl § 12-5 nr.3  

 

4.1. Turdrag (kode 3030) 
For stiene som er avmerket på plankartet tillates merking. Traséene følger i hovedsak 
eksisterende stier.  
 

4.2. Turveg (kode 3031) 
Det er ikke tillat med bruk av motoriserte kjøretøy på turveg for andre enn grunneier, eller de 
med tillatelse fra grunneier. 
 
4.3. Friområde (kode 3040) 
Innenfor friområdene kan det tillates bygging av fugletårn og/eller fuglekikkerskjul/- platting. 
Områdene hvor det tillates er ved Vieltegiehnjárga (18/41) og sør for Vieltegohppi (18/1). Det 
foreligger grunneiertillatelse på g/bnr. 18/41. For g/bnr. 18/1 må det inngås en festeavtale med 
FeFo. Detaljert prosjektplan må ligge til grunn før bygging kan tillates.  
 
- Byggverket (fuglekikkerskjul) bør bygges i samisk inspirert byggestil 
- Byggetillatelser skal behandles i planutvalget. 1 
 
 

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

5.1. LNFR (kode 5100) 
I natur- og friluftsområdet skal naturpreget bevares. Innenfor området tillates tilrettelegging i 
form av merking av stier og tiltak som hindrer forsøpling og slitasje på natur- og 
kulturminner, herunder informasjonsskilt og oppsetting av søppeldunker.  
 
Brukskrav etter § 12-7. 2 ledd 
Parkering utenom regulerte parkeringsareal, oppstilling av campingvogner og bobiler er ikke 
tillatt.  
 
Oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse er ikke tillatt.  
For laksehytter, næringshytter og naust skal opprinnelig funksjon ivaretas.  
 
                                                        
1 Kommunestyret viser i vedtaket til punkt 5.2 men innholdet er knyttet til punkt 4.3.   
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Retningslinje:  
Ruinene av det tyske forsvarsanlegget på eiendom 18/101 bør bevares.  
 

5.2. Offentlig friluftsområde (LF) 
I det offentlige friluftsområdet skal skog- og terrengbehandling ha som hovedhensikt å bevare 
landskapets utmarkskarakter og rekreasjonsverdi. Tiltak i området skal følge 
fellesbestemmelsene. Tiltak som kan virke privatiserende tillates ikke. 
 
Innenfor friluftsområdet tillates følgende tiltak: parkeringsplasser (jf pkt. 3.2.3), skilting, 
bålplasser, toalettbygning, søppelanlegg, gapahuk/ naturinformasjonsbygg, grillstue og 
eventuelt andre tiltak som kan fremme formålet til friluftsområdet, eksempelvis tiltak som gir 
bedre tilgjengelighet til fiskeplassene for alle brukergrupper. 
 
Retningslinje:  
Eventuelle tilretteleggingstiltak på arealer som berører Tanamunningen naturreservat krever 
tillatelse etter verneforskriften.  
 
Utforming, funksjonskrav og kvalitetskrav etter § 12-7. 1 ledd 
Tiltak skal bidra til å ivareta opplevelseskvaliteter i planområdet. Tiltak som kan virke 
privatiserende tillates ikke. Byggverk/tiltak i det offentlige friluftsområdet skal være åpne for 
allmennheten og utformet etter gjeldende standarder for universell utforming (NS 
11005:2011).  
 
Byggverk i friluftsområdet LF skal oppføres i en etasje, og skal ha samlet maksimum 
bruksareal: BRA = 20 m2 pr. enhet. Byggverk skal ligge lavest mulig i terrenget med størst 
tillatte grunnmur- eller pilarhøyde på 30 cm. Maksimal mønehøyde er 300 cm fra grunnmur-
/pilarhøyde.  
 
Brukskrav etter § 12-7. 2 ledd.  
Parkering og oppstilling av campingvogner og bobiler utenom regulerte parkeringsareal er 
ikke tillatt.  
Oppsetting av og overnatting i lavvo og telt utover 2 døgn tillates ikke. 
 
Bruk av friluftsområdet til offentlige arrangementer krever godkjenning fra Tana kommune.  
 
Lagring av båter på land er ikke tillatt.  
 
 

§6 Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone, pbl 12-5. nr 6  
 

6.1. Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  
Innenfor strandsonen tillates følgende tiltak: skilting og eventuelt andre tiltak som kan 
fremme formålet til friluftsområdet, eksempelvis tiltak som gir bedre tilgjengelighet til 
fiskeplassene for alle brukergrupper. Eksisterende molo og båtlandingsplass videreføres.  
 
Tiltak i området skal følge fellesbestemmelsene. Tiltak som kan virke privatiserende tillates 
ikke.  
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Retningslinje:  
Eventuelle tilretteleggingstiltak på arealer som berører Tanamunningen naturreservat krever 
tillatelse etter verneforskriften.  
 
Brukskrav etter § 12-7. 2 ledd 
Oppankring av båter i sjøen er ikke tillatt i bestemmelsesområde #1, dvs. sonen mellom 
moloen og båtlandingsplassen og 60 m ut i sjøen. Denne sonen er forbeholdt fisking fra land.  
 
Lagring av båter på land er ikke tillatt.  
 
Bruk av friluftsområdet til offentlige arrangementer krever godkjenning fra Tana kommune.  
 
Retningslinje:  
Båter som sjøsettes fra båtlandingsplassen må være registrert og merket for bruk i Tanaelvas 
fiskeområde på norsk side etter gjeldende båtforskrift (FOR-1996-05-07-539).  

§ 7 Hensynssoner  

 

7.1. Hensynssone- båndlegging etter naturmangfoldloven 
Området er båndlagt etter naturmangfoldloven. Arealene forvaltes etter gjeldende 
verneforskrift for Tanamunningen naturreservat (FOR-1991-12-20-936 per 03.03.2015). 
 
Ved Sandbukta er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller andre faste installasjoner av noen 
slag. 
 

7.2. Hensynssone- båndlegging etter lov om kulturminner 
Området er båndlagt etter lov om kulturminner.  
 

7.3. Hensynssone- bevaring av kulturmiljø 
Tiltak må utformes slik at det opprinnelige kulturmiljøet ivaretas. Nødvendige tiltak for 
landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 
tillates.  
 
 
 

 
 


