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Uttalelse til delplan for strandområdet Tanaelven, Utsjoki kommune,
Finland

Vi viser til brev datert 24. mars 2014 med høring av delplan for strandområdet Tanaelva i
Utsjok kommune i Finland. Det dreier seg om en 60 km lang strekning av Tanaelva fra
Vetsiko til Nuvvus-Ailigas, samt hele Utsjok-dalen.

Varsel om planarbeidet er sendt til Klima- og miljødepartementet som nasjonalt kontaktpunkt
for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen.

Innledningsvis vil vi påpeke at Fylkesmannen er positiv til planer som har til hensikt å
regulere tiltak og aktiviteter langs Tanaelva.

Målet med delplanen er å få en rettskraftig delplan som kan gi grunnlag for byggetillatelser,
der utnyttingsgraden pa tomtene langs elva økes fra 2.1 til 3.4 per strandlinjekilometer. Det
legges opp til utbygging av minimum 506 tomter. Langs strandsonen utenom
sentrumsområdet vil antallet tomter ca. fordobles.

Fylkesmannen har tidligere uttalt seg til planer som legger opp til omfattende nedbygging av
strandområdene langs Tanaelva. Det ble gjort blant annet i brev datert 19.04.2005:
"Uttalelse til plan", i brev datert 03.04.2006: "Uttalelse til kommunedelplan for elvenære
områder i Utsjoki", og i brev datert 02.08.2006: "Uttalelse til kommunedelplan for elvenære
områder i Utsjok og for elvenære områder i Karigasniemi".

I alle uttalelsene har vi uttrykt stor bekymring for den omfattende nedbyggingen som
planforslagene legger opp til, da byggingen vil redusere Tanadalens uberørte preg. Den nye
bebyggelsen vil bli mest synlig fra norsk side av elva, og den vil øke presset på ressursene
både i og langs elva, særlig laksebestanden. Vi har gjentatte ganger gitt uttrykk for at
bebyggelsen ikke ma spres til nye områder, at nye bygg må trekkes vekk fra elva og at det
må bevares et belte med naturlig vegetasjon mellom elva og bebyggelsen.

Vi kan ikke se at disse momentene er vurdert eller tatt hensyn til i - planforslaget.
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I punkt 5 i kapittelet om "Virkninger på Norge av Utsjokis kommunedelplan for elvenære
områder" star det blant annet at landskapsendringene i Tanadalen er betydelige på grunn av
økningen av byggeomrader.

Sist i kapittel 5 er virkningene av planen for Norge oppsummert. Hovedkonklusjonene for alle
typer virkninger (bortsett fra siste punkt) er "Ingen betydelige negative virkninger".
Fylkesmannen er uenig i disse konklusjonene.

Ettersom konsekvensutredningen ikke er oversatt til norsk har vi ingen mulighet til å vurdere
opplysningene som konklusjonene er basert på. Vi mener imidlertid at konsekvensene av en
så omfattende utbygging vil være betydelige.

Fylkesmannen etterlyser en vurdering av alternative løsninger for lokalisering og omfang av
utbyggingen.

Med hilsen

Margareth W. Sundfør Gunhild Lutnæs
seksjonsleder overingeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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