Saksprotokoll saksnr. 59/2019 i Formannskapet - 20.06.2019
Behandling
Ordfører ba om en vurdering av habilt for Liz Utsi (AP). Utsi sin søster har rein i området. Utsi
fratrådte møte. Formannskapet erklærte enstemmig Utsi som inhabil, jf. forvaltningsloven § 6,
særegne forhold.
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 12-10.
Planforslaget er svært omfattende. Høringsfristen settes derfor til 20.september 2019.
På grunn av de store, negative konsekvensene for reindriftsnæringa, kan det være et alternativ å
fjerne et eller flere av de nordvestligste områdene avsatt til råstoffutvinning i planforslaget. Tana
kommune ber høringsinstansene vurdere dette forholdet i sine høringsuttalelser. Vi ber også
høringsinstansene vurdere om det er grunnlag for å kreve tilleggsutredninger eller ytterligere
dokumentasjon, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 27.
Hartvik Hansen (uavh. repr.) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Utvidelse av gruvedriften ved Elkem AS i Austertana er et stort inngrep i naturen som vil
skape store problemer for reibeitedistriktet og kan ikke gjennomføres slik planforslaget
er i dag. Det er ikke fremforhandlet avtale om avbøtende tiltak med reinbeitedistriktet,
RBD 7. Partene er heller ikke blitt enige om avbøtende tiltak.
Slik situasjonen er nå må det vurderes om å fjerne et eller flere av de nordvestligste
områdene som er avsatt til råstoffutvinning i planforslaget.
2. Det vises her til konsekvensutredningen i 8.2.1 Reindrift side 28(34) som viser at det vil
skape store problemer som:
-Økende arbeidsinnsat/resursbruk for å ta flokken inn i anlegget ved Stjernevann i
forbindelse med kalvemerking og etter brunst-slakting (bruk av helikopter). Forsinkelse
av kalvemerkingen.
-Økende risiko for at reinen løper ned sperregjerdet mellom Austertana og Sjernevann,
eller svømmer over Leirpollen ved Lávvonjárga, og dermed kommer på høstbeite uten at
kalver er merket.
3. Utvidelsen vil ha negativ innvirkning på sentrale funksjoner for reindrifta som merking
av kalv, strukturering av flokken og uttak av slaktedyr.
4. Kommunen vil oppfordre Elkem A/S om å innvitere RBD 7 til nye drøftinger om det er
mulig å få til en avtale om avbøtende tiltak som minsker de problematiske negative
virkninger for reindrifta.
5. Hensynet til områdets utmarksbruk, sjølaksefiske, kulturmiljøer, fjordbosetting og
friluftsliv må også vektlegges da det tidvis ofte er store støvproblemer ved drifta

Votering
Rådmannens forslag: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra uavh. repr.: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 12-10.
Planforslaget er svært omfattende. Høringsfristen settes derfor til 20.september 2019.
På grunn av de store, negative konsekvensene for reindriftsnæringa, kan det være et alternativ å
fjerne et eller flere av de nordvestligste områdene avsatt til råstoffutvinning i planforslaget. Tana
kommune ber høringsinstansene vurdere dette forholdet i sine høringsuttalelser. Vi ber også
høringsinstansene vurdere om det er grunnlag for å kreve tilleggsutredninger eller ytterligere
dokumentasjon, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 27.
Tillegg:
1. Utvidelse av gruvedriften ved Elkem AS i Austertana er et stort inngrep i naturen som vil
skape store problemer for reibeitedistriktet og kan ikke gjennomføres slik planforslaget
er i dag. Det er ikke fremforhandlet avtale om avbøtende tiltak med reinbeitedistriktet,
RBD 7. Partene er heller ikke blitt enige om avbøtende tiltak.
Slik sitvasjonen er i nå må det vurderes om å fjerne et eller flere av de nordvestligste
områdene som er avsatt til råstoffutvinning i planforslaget.
2. Det vises her til konsekvensutredningen i 8.2.1 Reindrift side 28(34) som viser at det vil
skape store problemer som:
-Økende arbeidsinnsat/resursbruk for å ta flokken inn i anlegget ved Stjernevann i
forbindelse med kalvemerking og etter brunst-slakting (bruk av helikopter). Forsinkelse
av kalvemerkingen.
-Økende risiko for at reinen løper ned sperregjerdet mellom Austertana og Sjernevann,
eller svømmer over Leirpollen ved Lávvonjárga, og dermed kommer på høstbeite uten at
kalver er merket.
3. Utvidelsen vil ha negativ innvirkning på sentrale funksjoner for reindrifta som merking
av kalv, strukturering av flokken og uttak av slaktedyr.
4. Kommunen vil oppfordre Elkem A/S om å innvitere RBD 7 til nye drøftinger om det er
mulig å få til en avtale om avbøtende tiltak som minsker de problematiske negative
virkninger for reindrifta.
5. Hensynet til områdets utmarksbruk, sjølaksefiske, kulturmiljøer, fjordbosetting og
friluftsliv må også vektlegges da det tidvis ofte er store støvproblemer ved drifta.

