
Merknadsbehandling av innspill mottatt ved varsel om oppstart 

 

 

Fylkesmannen i Finnmark:  

Vannmiljø:                                                                                                                  

Fylkesmannen påpeker at vannkvalitet er utelatt fra forhold som skal utredes. Utvidelsen må 

vurderes etter de krav som stilles i vannforskriften. Det vises til veilederen 

Konsekvensutredninger: Anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data – 2015 og 

rapport fra 2014 som omfatter en av vannforekomstene i planområdet.  

Forurensning:                                                                                                          

Forurensning i grunnen og nærliggende vassdrag må redegjøres for. Eventuelle avbøtende 

tiltak må nevnes og tas inn i bestemmelsene.  

Støv og støy:                                                                                                        

Fylkesmannen forutsetter at retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

(T-1520) og retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges til grunn 

for arbeidet i planprogrammet.  

Reindrift:                                                                                                                         

Fylkesmannen påpeker hensynet til reinbeitedistrikt 7 sin virksomhet og beskriver bruken av 

nærområdene. Bruken av og betydningen av området må dokumenteres grundig gjennom 

konsekvensutredningen. Distriktet har hatt GPS-sendere på en del rein i noen år, og at data 

fra disse vil utgjøre et godt grunnlag for å dokumentere bruken. Konsekvensene av gruvedrift 

for reinens bruk av området må utredes (unnvikelseseffekter). Vurderingen må knyttes både 

til støy fra bryting og transport, og forstyrrelser i form av trafikk av folk og kjøretøyer. Også 

driftsmessige konsekvenser av unnvikelseseffekter må vurderes, og i den sammenheng må 

man også vurdere sumvirkningen av nye og tidligere inngrep.  

Innånding av kvartsstøv kan medføre silikose hos mennesker, og det er naturlig å tro at også 

rein kan være utsatt for dette. De helsemessige og forurensningsmessige konsekvensene for 

reinen av spredning av kvartsstøv både til luft og vann må utredes. Det er ønskelig at 

konsekvensutredningen også omfatter forekomsten sør for Stangnestind. Fylkesmannen 

forutsetter at personer med reindriftsfaglig kompetanse benyttes ved utredningen av 

konsekvensene for reindriften, og at reinbeitedistriktet trekkes med i arbeidet.  

Samfunnssikkerhet og beredskap:                                                                          

Fylkesmannen minner om at alle oppfølgende og avbøtende tiltak som identifiseres i 

forbindelse med ROS-analysen må inngå som en del av planbestemmelsene. Det er viktig at 

risiko- og sårbarhetsanalysen tar høyde for framtidige klimaendringer som sannsynligvis vil gi 

havnivåstigning, flere stormer, mer nedbør, økt fare for flom og skred. Det vises til veileder 

for ROS-analyser i arealplanlegging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB).  

Naturmangfold:                                                                                                         

Vedrørende behovet for feltbefaringer henviser fylkesmannen til DN-håndbok 13-2007. 

Dersom det blir aktuelt å samle inn data i forbindelse med konsekvensutredningene minner 

vi om § 8, siste ledd, i forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Den 

stiller krav om at innsamlet data skal systematiseres i henhold til gitte standardarder der 

dette foreligger. De skal også gjøres tilgjengelig for offentlige myndigheter slik at de kan 



legges inn i offentlige databaser. Forslagsstiller skal selv sørge for å legge inn innsamlede 

data i databaser, der det er lagt til rette for dette.   

Foreløpig kommentar til fylkesmannens innspill:                                                             

Vurdering av vannkvalitet etter vannforskriften tas inn. Forurensning i grunnen og 

nærliggende vassdrag vil redegjøres for. Herunder også eventuelle avbøtende tiltak. 

Retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) vil legges til grunn 

så langt denne er relevant. Støv og luftkvalitet vil vurderes både med hensyn til støvnedfall 

og svevestøv. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) vil legges til 

grunn for arbeidet i planprogrammet. Merknadene knyttet til reindrift vurderes som ivaretatt. 

Veileder fra DSB vedrørende ROS-analyser i arealplanlegging vil benyttes. DN-håndbok 13-

2007 «Kartlegging av naturtyper – verdsetting av biologisk mangfold» legges til grunn.    

 

Finnmark fylkeskommune:  

Planfaglig innspill:                                                                                                

Fylkeskommunen minner om plan- og bygningslovens § 1-1 vedrørende lovens formål og 

påpeker at hensynet til universell utforming og estetikk skal ivaretas i planleggingen. Det 

påpekes særskilt at det er viktig at bygninger og kontorlokaler blir tilgjengelig for flest mulig 

slik at flest mulig kan inkluderes i arbeidslivet.  

Kulturminnefaglig innspill – arkeologi:                                                                                      

Ut i fra Fylkeskommunens kjennskap til området finner de det sannsynlig at det finnes 

automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er påvist. Fylkeskommunen må derfor gjøre 

en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringen vil bli gjort i løpet av barmarksperioden 

2016.   

Kommentar til fylkeskommunens innspill:                                                                          

Eventuelle særegne krav eller bestemmelser knyttet til universell utforming og estetikk ut 

over de gitt i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift vurderes og beskrives så langt dette 

er relevant. Fylkeskommunens krav til kulturminnefaglig befaring tas til orientering. 

 

Sametinget 

Naturgrunnlag for samisk kultur og næringsutøvelse:                                                               

Sametinget er fornøyd med at Sametingets planveileder og retningslinjer for vurdering av 

samiske hensyn ved endret bruk av meacchi/ utmark vil legges til grunn for planarbeidet.  

Vedrørende reindrift påpeker Sametinget at de vektlegger den samla belastningen av 

eksisterende og planlagte inngrep og tiltak til det enkelte reinbeitedistriktet. Sametinget 

kommer med forslag til utredningsprogram for temaet reindrift i planprogrammet. Sametinget 

vurderer at forslaget til reguleringsplan kan medføre en del negative konsekvenser for 

eksisterende samisk fjordbosetting og utmarksbruk gjennom bl.a. inngrep i utmark. 

Sametinget kommer med forslag til utredningsprogram for temaet samisk fjordbosetting og 

utmarksbruk i planprogrammet.   

Samiske kulturminner:                                                                                                     

Innenfor planområdet og i nærområdet er det flere registrerte kulturminner. 

Utvidelsesområdet for kvartsittbruddet er ikke tidligere registrert for kulturminner. Her er det 

potensial for funn av fangstrelaterte kulturminner, og kulturminner etter husdyrhold på 

utmarksbeite, reindrift eller andre utmarksrelaterte kulturminner. Sametinget må foreta en 

befaring før endelig uttalelse kan gis. Tiltaket kan ikke iverksettes før vår endelige uttalelse 



foreligger. Sametinget påpeker flere momenter som de mener må med i 

konsekvensutredningen av samiske kulturminner og kulturmiljø. Videre er det i 

utredningsarbeidet viktig at tiltakshaver benytter seg av en institusjon/konsulent med 

nødvendig faglig og kulturell kompetanse i samisk kultur og samiske kulturminner. Om en slik 

kompetanse ikke benyttes, og Sametinget avdekker at utredningsprogrammet ikke er fulgt 

opp på vesentlige punkter, vil Sametinget nøye vurdere om det er nødvendig å be om 

tilleggsutredninger før utredningsplikten kan sies å være oppfylt.  

Foreløpig kommentar til Sametingets innspill:                                                                       

Krav om befaring tas til orientering. Konsulent med nødvendig kompetanse vil benyttes.   

 

Direktoratet for mineralforvaltning:  

DMF har ingen merknader til planprogrammet, men minner om at det ikke kan startes drift på 

utvidet området før det foreligger en godkjent driftskonsesjon iht. §43 i mineralloven. Det 

vises for øvrig til temaveileder; Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og 

bygningsloven.  

Foreløpig kommentar til DMF sitt innspill:                                                                                

Innspillet tas til orientering. 

 

Fiskeridirektoratet:  

Fiskeridirektoratet påpeker at de ikke mottok varselbrevet. De har ingen merknader til varsel 

om oppstart eller planprogrammet, men ber om at de blir lagt til som mottaker i den videre 

prosessen da planen berører sjøarealer.  

Foreløpig kommentar til Fiskeridirektoratets innspill:                                                

Fiskeridirektoratet legges til som mottaker i den videre prosessen. 

 

Reinbeitedistrikt 7 Rakkonjarga: 

Brev fra reinbeitedistriktet (RBD7) er datert 14.4.2016. RBD7 poengterer at beskrivelsen av 

reindriftas bruk av nærområdene gir et godt bilde av betydningen av områdene. Videre 

poengteres det at RBD7 har merket mye større press på beitehagen som et 

oppsamlingssted etter at utvinningen ble flyttet opp på brinken. Dette har medført behov for 

flytting av reingjerde. Erfaringer så langt viser at flyttingen av utgravingen har medført store 

utfordringer for reindrifta når reinen er på vår-, sommer- og høstbeite.  

Støy og støv påpekes som problematisk. Det registreres at reinen unnviker området.   

Betydningen av beitehagen og området rundt industriområdet av avgjørende med hensyn til 

Stjernevannanlegget. Konsekvensene av om det omsøkte området innvilges vil være at 

RBD7 må avvikle dagens virksomhet i Stjernevannanlegget. En eventuell ny lokalisering av 

anlegget vil redusere dagens produksjon, noe som kan bety tap av lønnsomhet og avvikling 

av en bærekraftig næring gjennom generasjoner.   

Etter en totalvurdering sier RBD7 klart nei til en utvidelse av industriområdet.  



RBD7 har i møte etterspurt hvorfor det ikke brukes reindriftsfaglig kompetanse for å vurdere 

hvilke konsekvenser en utvidelse vil ha for reindrifta i området. RBD7 mener videre at 

konsekvenser med hensyn til støv må undersøkes nærmere.   

RBD7 stiller spørsmål om hvorfor Elkem ønsker å regulere utvidelsesområdet nå da det er 

kommet frem at det kan drives utvinning i 30 år innenfor dagens godkjente område.   

Foreløpig kommentar til Reinbeitedistrikt 7 sitt innspill:                                                       

Elkem har uttrykt at de ønsker å drive sin virksomhet side om side med reindrifta. 

Konsekvensutredningen skal gi en faglig og objektiv vurdering av virkningene for reindrifta i 

området. Reindriftsfaglig kompetanse vil benyttes for å vurdere virkningene. Etter innspill fra 

fylkesmannen og RBD7 foreslås ytterligere vurderinger knyttet til støv. Herunder foreslås det 

å gjennomføre støvmålinger ved uttaksområder og ved transportvei for å bedre grunnlaget 

for vurdering av virkningene. Avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene vil 

være en del av vurderingen. Elkem ønsker å opprettholde dialog med RBD7, men vil 

samtidig avvente en faglig utredning før man tar stilling til konkrete bekymringer knyttet til 

beitehagen og bruken av anlegget ved Stjernevannet.   

 

Ellen Eide  

Eide er eier av hytte Kvartsittveien 231 Austertana og pensjonert intensivsykepleier ved 

hjerte/lunge overvåkning på ØSS. Eide opplever betydelige støvplager fra bruddet. Det 

legger seg et brunhvitt støv på alt utendørs. Eide påpeker at det gir fare for kroniske lidelser i 

lunger/luftveier (KOLS) og akutte astmaanfall, hvor det er fare for livet. Lang vei til sykehus 

påpekes. Støvet føres langt og utgjør helsefare for mange. Det ble tidligere drevet et 

eldresenter i nabolaget og det kan tenkes at det igjen tas i bruk. Tana kommune bør forlange 

at ny teknologi blir tatt i bruk så fort som mulig. Denne teknologien finnes allerede. Eide 

ønsker null toleranse for støvutslipp ved kvartsittbruddet.   

Foreløpig kommentar til Eide sitt innspill:                                                                        

Konsekvenser med hensyn til støv vil vurderes og beskrives både med hensyn til 

helseaspektet og med hensyn til trivsel/ubehag. 

 


