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Ettersending av Finlands innspill til varsel om oppstart og forslag 
til planprogram for detaljregulering for farleden til Leirpollen  

 

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering med forslag til planprogram ble sendt ut 
på høring 13. mars 2017. Fristen for å komme med innspill var 2. mai 2017. Finland fikk 
utsatt frist til 7. juni med å komme med innspill.  

Nedenfor er innspillene fra Finland oppsummert og kommentert der det har vært aktuelt. 
Innspillene er i sin helhet oversendt separat.  

Denne innspillsbehandlingen er et tillegg til tidligere oversendelser.   

Miljøministeriet, datert 6. juni 2017 
Miljøministeriet har lagt til rette for at berørte parter i Finland kan uttale seg til varsel om 
oppstart av planarbeid og forslag til planprogram. De har mottatt fire uttalelser som er 
oppsummert i Miljøministeriet sin uttalelse. 
  
De er opptatt av at det i det videre arbeidet synliggjøres hvilken virkning planlagt tiltak vil få 
for vannkvaliteten i Tanaelva, for laksen, sjøørret og det biologiske mangfoldet som helhet i 
området. Videre er de opptatt av at det legges til rette for involvering av samiske brukere av 
området, herunder bruk av tradisjonell og lokal kunnskap i arbeidet med 
konsekvensutredningen. Det Finsk samiske parlamentet frykter at det planlagte tiltaket til å 
kunne true laksen i Tanaelva og dermed den samiske kulturen. 
  
Grenseoverskridende virkninger for Finland må også synliggjøres i 
konsekvensutredningen. 
 
Kommentar: 
Som grunnlag for detaljreguleringen utarbeides det nå konsekvensutredninger som blant 
annet omfatter tiltakets virkninger på laks, sil og fugl inkludert naturreservatet som helhet. 
Konsekvensutredningen for sil er basert på feltarbeid som blant annet skal se på hvor silen 
oppholder seg og hvor den ikke oppholder seg. Sil har stor betydning for hele økosystemet. 
Eventuelle konsekvenser for sil vil derfor også ha stor betydning for konsekvensene for 
blant annet laks. Dersom det er aktuelt vil det også bli foreslått avbøtende tiltak. 
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Side 2 

Det har så langt i prosessen vært gjennomført flere åpne møter om prosjektet. I tillegg har 
Kystverket gjennomført møter med brukerne av området, både enkeltpersoner og ulike 
grupperinger, underveis i prosessen. Møtene er gjennomført i forbindelse med generell 
informasjon om prosjektet, men også i forbindelse med utarbeiding av ulike utredninger. 
Tradisjonell kunnskap fra brukerne av området ivaretas i prosessen også gjennom dialogen 
med Tanavassdragets fiskeforvaltning. 
 
I planbeskrivelsen, i kapitlet om virkninger, vil det gjøres vurderinger av virkningene av 
tiltaket for Finland.  
 
Den videre informasjonsprosessen i detaljreguleringsfasen er ikke endelig fastlagt. I 
planprogrammet er det tatt høyde for en slik informasjonsprosess, og da er det også 
naturlig å legge til rette for ny informasjon/dialog på finsk side slik det også ble forsøkt i den 
nå avsluttede høringsfasen.  
 
Slik Kystverket forstår sammendraget av innspillene til Miljøministeriet, har forslaget til 
planprogram allerede tatt høyde for de innspillene som er framkommet på finsk side. 
Kystverket ser derfor ikke behov for å endre på forslaget til planprogram. Etter at 
planprogrammet er fastsatt, vil vi fortsette dialogen også med Finland slik at de 
utredningene som gjennomføres og planbeskrivelsen på best mulig måte svarer ut de 
spørsmål som stilles og de momenter som framheves i innspillene.  
 

 

 

 

 


