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Delplan for strandområdet langs Tanaelva, Utsjoki kommune: 
Høringsuttalelse 

 
Vi viser til oversendelse av 24.03.2014 med invitasjon til å komme med kommentarer til 
planarbeidet og problemstillinger som har betydning for planens virkninger for Norge. Det finske 
miljöministeriet har bedt om kommentarer til planens grenseoverskridende konsekvenser og 
vurderingen av disse konsekvensene.  
 
Tana kommune mener følgende forhold ikke er tilstrekkelig vurdert i utredningen: 

1) Virkningene på lakseressursen (naturressurser) 
2) Virkningene på landskapet 

For Tana kommune er det absolutt viktigste forholdet i den aktuelle delplanen antallet 
byggetomter i strandsonen utenfor sentrumsområdet (Utsjok tettsted). Dette påvirker fisketrykket 
i Tanaelva og bruken av utmarka på norsk side, samtidig som det bryter med det norske 
forvaltningsregimet om å beholde 100-metersbeltet ”intakt”.  
 
Virkningene på lakseressursen (naturressurser) 
Tana kommune ser på utviklingen av kirkestedet, Utsjok tettsted, og de nye boligtomtene 
innenfor planområdet, som nødvendige for å sikre bosettingen og utvikle tjenestetilbudene i 
Utsjok. Vi har kun merknader til plasseringen i forhold til elva, jf. nedenfor.  
 
Det vi opplever som særlig problematisk er alle de nye hyttetomtene, spesielt de som ligger 
mellom Tanaelva og hovedveien. Rammebetingelsene er heldigvis endret siden det forrige 
planforslaget var på høring. Reglene for flytting i Finland, som lå til grunn for vår uttalelse av 
14.03.2006, er endret, slik at det ikke lenger er mulig å foreta ”sommerflyttinger” til Utsjok for 
folk fra Sør-Finland. Tana kommune er tilfreds med denne endringen.  
 
Vi er allikevel sterkt bekymret for hyttebyggingen i vassdragsbeltet på finsk side. Den påvirker 
landskapet og naturmiljøet negativt og øker fisketrykket i elva.  I forhold til det tidligere forslaget 
er antall tomter for fritidsbebyggelse nærmest fordoblet i dette planforslaget. Det er lagt opp til 
91 nye hyttetomter langs Tanaelva på den aktuelle strekningen, i tillegg til de 161 eksisterende. I 
tillegg åpnes det i planforslaget for 95 nye hytter i Utsjokdalen.  



 
 Side 2 av 3 

I konsekvensutredningen fokuseres det kun på mulighetene dette økte markedet gir for 
inntjening, og ikke på hvordan det vil påvirke lakseressursen. Tana kommune mener derfor at 
den forventete økningen i fisketrykket på Tanalaksen fra finsk side som følge av planen, ikke er 
tilstrekkelig utredet. I utredningen er det sagt at det er ”Ingen betydelige negative virkninger” for 
biologisk mangfold og naturressurser. Tana kommune mener dette er en alt for enkel konklusjon. 
Det framgår ikke hvordan lakseressursen er verdsatt og hvordan et forventet, økt fisketrykk vil 
påvirke Tanalaksen. 
 
Virkningene på landskapet 
I oppsummeringen i planbeskrivelsen er det konkludert med at utbyggingen som arealplanen 
åpner for, ”vil endre Tanadalens landskap på en betydelig måte”. Tana kommune er enig i dette: 
Landskapet vil bli betydelig endret. Vi kan ikke se at verdien av landskapet, omfanget av 
endringene og vurderingen av konsekvensene, er fastsatt ut i fra objektive, målbare kriterier som 
det er vanlig å gjøre i Norge, jf. Håndbok 140 til Statens vegvesen.  
 
Vi mener det heller ikke er sammenheng i konklusjonene i utredningen. Den sier 
”Landskapsendringen i Tanadalen er betydelig på grunn av økning av byggeområder. Samtidig 
sies det om de nye byggeområdene for hytter at endringen forårsakes ”av de enkeltstående 
fritidsboliglokaliteter med en virkning som i hovedsak er lokal.” I denne sammenhengen er det 
nettopp summen av alle enkelthyttene og tilhørende anlegg som resulterer i de negative 
landskapsendringene.  
 
Vi registrerer samtidig at Utsjok kommune fortsatt åpner for nye hyttetomter i sterkt skrånende 
terreng. Enkelte av disse tomtene er dessverre allerede bebygd siden det første planutkastet var 
på høring. Atkomstveier i skrånende terreng blir svært synlige, og framstår ofte som skjemmende 
sår i landskapet, jf. skisse 1 nedenfor, som er hentet fra planbeskrivelsen til planen.  

 
 
 
 
 
 
 

Skisse 1: Bilde fra Utsjok kommune, der det er etablert en ny atkomstvei i skrånende terreng. 



 
 Side 3 av 3 

Konkrete merknader til plankartet 
Tana kommune er svært fornøyd med at de nye hyttene vis á vis Leavvajohnjálbmi er trukket 
langt fra elva og nær hovedveien. 
 
De områdene Tana kommune opplever som særlig problematiske, er følgende: 
 
Kartet Vetsikko– Karnjargan: 

 De 2 RA 2 områdene med totalt 3 nye hytter vis á vis utløpet av Gálgojohka. 

 RA 4 område med én ny hytte i skrånende terreng svært nær Tanaelva ved Uvllásavu. 

 De 5 RA 1 områdene v/ Luosnjárguoika, jf. skisse 1 ovenfor. 

Kartet Yläköngäs – Korsdamin: 
 RA 2, RA 3 og RA 4 v/ Aiteguoika og Ganegurra der de nye hyttene er plassert svært nær 

elva. 

 RA 4 området v/ Guošnjárga der hyttene er plassert svært nær elva og området på norsk 
side er et mye brukt friluftsområde (Borssejohka). 

 De to nye RA 2 områdene v/ Birehašmuotki der hyttene vil bli svært eksponerte (spesielt 
området lengst vest) 

Kartet Sparasuolu – Pahtavaaran: 
 A0 6 v/ Goatneljohka: De 4 nye boligtomtene ligger svært nær elva. 
 RA 1 v/ Vuovdenjársavu: 1 ny hytte som allerede er bygd  

Tana kommune har ønsket et tettere samarbeid om arealplanleggingen langs Tanavassdraget og 
fokuserte sterkt på dette i arbeidet med Flerbruksplanen for Tanavassdraget. Vi er glade for 
muligheten til å komme med innspill til planprosessene langs vassdraget på finsk side, slik som i 
dette tilfellet. Samtidig ser vi fortsatt behov for økt dialog og samarbeid i forhold til 
arealplanleggingen langs Tanavassdraget.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Frank Martin Ingilæ 
Ordfører 
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