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Svar på detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru - høring 

og offentlig ettersyn 

Statens vegvesen viser til høringsbrev av 1.7.19. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport.  

Statens vegvesen er som fagmyndighet innenfor vegtransport og sektormyndighet opptatt av 

hvordan tiltaket vil påvirke trafikkavviklingen, trafikksikkerheten og miljøet. 

 

Statens vegvesen har ikke merknader til høringen siden tiltaket ikke berører riks- eller 

fylkeveg eller Statens vegvesen som sektormyndighet.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Oddbjørg Mikkelsen 

Seksjonssjef plan og forvaltning Pedersen Marit Helene 

 Planlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

  

Kopi: Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

 



Direktoratet  for  mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
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Postboks 3021 Lade

N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 OO

E-POST  post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO  7694.05.05883
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IBAN  N05376940505883

ORG.NR.  NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Dato: 22.08.2019

Vår  ref: 16/00375-7

Deres ref: 2016/1

Uttalelse  til høring og offentlig ettersyn  av  Detaljregulering for

Geresgohppi,Giema§  ogVéggeEearru  iTana  kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren forSvalbard (DMF) visertil

ovennevntesak, datert 1.juli 2019.

DMF erstatens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvarfor at mineralressurser blir ivaretatti  plansaker.

Om  planen

Hensikten med planarbeidet erå tilrettelegge for utvidelse av gruvedriften ved Elkem

AS  i  Austertana. Detaljreguleri ng med tilhørende plandokumenterersendt på høring
for uttalelse.

Uttalelse  fra DMF
DMF er positiv til at det tilrettelegges for utvidelse av mineraluttak. Eksisterende

gruvedrift drives på forekomsten Gamasnes, registrert av Norges geologiske

undersøkelse (NGU) som internasjonaltviktig1.Vi visertil vårtidligere uttalelse til
varsel om oppstartfra 2016, der vi uttalte at det må søkes om driftskonsesjon for det

området som utvidesførdrift kan starte. DMF er oppmerksom på at området ligger

innenfor et reinbeitedistrikt. Når det gjelder konsesjonsbehandling forutsettervi at
hensynettil reindriften  i  området blirivaretatt  i  reguleringsplanprosessen, og at det

settes tiltak som avbøterforeventuelle skadevirkninger uttaksvirksomheten kan

medføre for reindriften. Så langt serdette ut til å være hensyntatti plandokumentene.

DMF har ingen ytterligere me rknadertil at tiltaket gjennomføres som foreslått.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

1htt  :  a  s.n u.no ls oradb minres de osit faktaMain? ob'id=7075&  s  raak=N
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TIL FEFO V/STYRET 

TIL TANA KOMMUNE V/KOMMUNESTYRET 
 
 
Ad forslag til reguleringsplan for utvidelse av kvartsittbruddet i 
Austertana, Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru 
 
 
HØRINGSUTTALELSE FRA ORGANISASJONER I AUSTERTANA-OMRÅDET 120919 
 
Følgende organisasjoner har vært samlet på et folkemøte på Austertana Samfunnshus 
torsdag 12.09.2019 og avgir følgende høringsuttalelse: 
 
Austertana er en sjøsamisk bygd med nesten 220 innbyggere av norsk, kvensk og svensk 
avstamning i skolekretsen. 
 
Bygda har en lang historie fra tidlig 1700-tall hvor jordbruk og fiskeri har vært 
hovednæringer. I 1914 etablerte daværende Finnemisjonen (i dag Samemisjonen) et 
aldershjem i bygda med mange kvinnearbeidsplasser. Hit kom i første rekke sykepleiere fra 
Sør-Norge. Mange av disse giftet seg og ble bosatt her. Flere bedrifter ble etter krigen 
etablert, ikke minst innen entreprenørbransjen.  
 
Da AS Syd-Varanger i 1973 startet de første prøveuttak av kvartsitt på Giemasnjarga, startet 
den moderne tid for bygda. Dette ble også starten på et industrimiljø basert på uttak av en 
viktig råvare til silisium- og ferrolegeringsindustrien. 
I dag er det ca. 50 årsverk knyttet til driften. Over 1500 arbeidsplasser i Norge forøvrig 
direkte knyttet til og er helt avhengig av tilgang på kvartsitt av Tana-kvalitet   
Mange fra bygda og Tana kommune har tatt utdannelse for å jobbe på Elkem Tana og hos 
underentreprenører, og i dag har bedriften bred kompetanse på mange fagfelt. 
 
Våre organisasjoner som er samlet til møte i dag vil sterkt henstille til både styret i FEFO og 
til Tana kommune om å imøtekomme reguleringsplanen slik den foreligger. 
 
Det er svært viktig at Elkem Tana får forutsigbarhet for sin drift og slik skaper ro og fornyet 
optimisme i Austertana-området. 
 
Vi har forståelse for at reindrifta i Reinbeitedistrikt 7- Rahkkonjarga har behov for 
forutsigbarhet, og forutsetter at Tana kommune i sine reguleringsbestemmelser sikrer dette. 
Vi minner om at RBD7 får utnytte tidligere beitearealer som tidligere ble utnyttet av husdyr.  
 
Vi vil sterk be om at Elkem Tana sammen med RBD7 finner en løsning hvor RBD7 får 
refundert evt. ekstrakostnader pga utvidelsen. Vi forutsetter derfor at veien fra Giemas 2 til 
Vaggecærro blir lagt slik i terrenget at reinen fortsatt har lett tilgang under trekket, og at 
veiene planeres og sås i kantene slik at det blir enda mer vegetasjon reinen kan beite på. 
Sprengninger i området skal skje på en slik måte at det ikke ødelegger Mielkeveaijávri eller 
dalen ned mot Lille Leirpollen. 
 
Bygdefolket har ofret noe adgang til friluftsliv i området der Elkem driver i dag, og vil måtte 
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avgi mer for de omsøkte områder. Vi regner likevel med at Elkem Tana og bygda vil finne 
avbøtende tiltak som sikrer fortsatt god tilgang til naturen. 
 
Våre organisasjoner vil også takke Elkem Tana for det gode samarbeidet med lag og 
foreninger og den støtte bedriften har gitt. Vi har også en klar forventning om at Elkem Tana 
i fortsettelsen også avsetter et større beløp til et lokalt næringsfond som kan bidra til ny 
næringsvirksomhet i bygda, gjerne i samarbeid med Tana kommune. 
 
Våre organisasjoner står samlet bak kravet om at Elkem må få regulert området i samsvar 
med planene for utvidelse av driften. 
 

 
Austertana Idrettslag - Helen Roska Aune/s 

 
Austertana Scooterforening - Jan Jessen/s 

 
Austertana Utvikling - Espen Borch/s 

 
Austertana Bygdelag -  Berit Saltvik/s 

 
Austertana Sanitetsforening - Else M. Utsi/s 

 
Tana Nærmiljøforening - Heidi Breivik/s 
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KYSTVERKET

Troms og Finnmark

DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE
Rådhusveien 24

9845 TANA

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler: Dato:

2016/1 2019/2776-2 Jannicke Røren 12.09.2019

Uttalelse fra kystverket  -  Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaå og
Våggeéearru: Høring og offentlig ettersyn  - Tana  kommune -Finnmark  fylke

Vi viser til Deres brev datert 01.07.2019 vedrørende overnevnte. Tana kommune sender
planforslag til detaljreguleringen for kvartsittbruddet i Austertana på høring og offentlig
ettersyn.

Reguleringen gjelder hovedsakelig utvidelse på land, og skal  bidra  til å sikre videre  uttak i
lang tid fremover.

Kystverket Troms og Finnmark har gjennomgått plandokumentene og har ingen
merknader.

Med hilsen

Jan Morten Hansen Jannicke Røren

regiondirektør rådgiver

Dokumentet er  elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark Damsveien 1 9800 VADSØ

Re  ionkontor  Troms  o  Finnmark

Sentral  postadresse:  Kystverket Telefon: +47 07847 Internett: www.kystverket.no
Posiboks  1502 E-post: post@kystverket.no
6025 ALESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro:  7694  05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket. ikke til avdeling eller enkeltperson



 

Hovedkontor  Lakselv Telefon/Telefovdna 78 95 50 00 post@fefo.no   

Postadresse  FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ       www.fefo.no  NO 989 480 731 MVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL PLAN FOR UTVIDELSE AV KVARTSITTBRUDDET I 

AUSTERTANA 

 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til vedtak i formannskapet i Tana 

kommune 20.06.2019 vedr. plan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana. 

 

Styret i Finnmarkseiendommen behandlet den 19. september 2019 saken (styresak 

57/2019) om høringsuttalelse til plan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana, som ble 

sendt ut på høring jfr. vedtak i formannskapet i Tana kommune 20. juni 2016, sak 59/2019.  

 

Høringsuttalelsen til reguleringsplanen er behandlet etter reglene om endret bruk av utmark 

i finnmarksloven §§ 4 og 10. Vedtaket ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer i andre 

avstemingsrunde jfr. finnmarksloven § 10. I første runde ble det 3-3.  

 

Styret gjorde følgende vedtak:  

 

Etter en samlet vurdering ser FeFo at en utvidelse av dagens kvartsittbrudd ikke kan tillates 

slik det omsøkes. Styret legger avgjørende vekt på hensynet til reindriften. En utvidelse av 

kvartsittbruddet vil påføre reindriften i området negative konsekvenser av slik grad, at 

reindriften vanskelig kan videreføres. 

Reindriftens bruks- og eiendomsrettigheter er ikke kartlagt på grunnlag av hevd eller alders 

tids bruk i det aktuelle området i henhold til finnmarksloven kapittel 5. 

Det vil ikke være forsvarlig å tillate endret bruk av eksisterende reinbeitearealer i det 

aktuelle området, før kommisjonens konklusjoner fra pågående utredninger i Tana 

kommune (felt 7) foreligger om få år, jfr. Finnmarksloven § 5. 

 

Sikring av Elkems videre drift slik det er opptegnet i planforslaget, forutsetter at ytterligere 

arealer overføres fra reindriften til Elkem. De aktuelle tilleggsarealer Elkem ønsker å ta i 

bruk er av avgjørende betydning for gjennomføringen av reindriften, og avbøtende tiltak 

kan ikke kompensere tapet av disse. Reindriften i området er allerede hardt presset, og 

reindriften har måttet tilpasse driftsmønsteret flere ganger etter de allerede gjennomførte 

tiltak som har skjedd innenfor deres beitearealer. Ressurssituasjonen i gjeldende distrikt 

tillater ikke økt arbeidsmengde eller drift som gir ytterligere driftskostnader som f.eks. 

regelmessig bruk av helikopter. Distriktet kan heller ikke øke sin ressurssituasjon, da det 

øvre reintall er fastsatt for distriktet basert på eksisterende beitegrunnlag. Tålegrensen er 

nådd for dette distriktet. 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

Jan Olli 
direktør 

Tel: 95820286 
 

Dette dokumentet er elektronisk signert 

 

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min čuj. 
19.09.2019 16/451 –6 

 
Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj. 

Tana kommune 

 

Rådhusveien 24 

9845 TANA 

mailto:post@fefo.no
http://www.fefo.no/


Høringsuttalelse om: 

Søknad om behandling av Detaljregulering med KU for kvartsittbrudd 
ved Geresgohppi, Giemaš og Vággecearru 

Fra Lavonjarg Vel 

Konsekvensutredningen i forbindelse med planlagt utvidelse av kvartsittbruddet virker å være 
laget som et bestillingsverk for Elkem Tana. Dette må faktisk utreder gjøre for at de er 
avhengige av oppdrag. Her tas da med mulige positive sider av utvidelsen og bagatelliserer de 
negative. Så SVECO- rapporten må sees på som en ikke- objektiv beskrivelse av de faktiske 
forhold. 

Utredningen er omfattende og detaljert, men går man inn på den så er det en hel del 
unøyaktigheter og feil. Vi skal ikke gå inn på alle her, men ta for oss noen av dem: 

Det står at utvidelsen av bruddet ikke vil ha noen påvirkning på Lille Leirpollen. Dette 
stemmer ikke, det vil bli sprengninger og trafikk som kommer mye nærmere enn det gjør i 
dag. Spesielt dalen fra sjøen mot øverste Mielkeveaijavri vil bli sterkt berørt. Det er planlagt 
en vei med 20 meters bredde som skal krysse dalen ved vannskillet. Både trafikk, 
sprengninger og støv fra utvidelsen vil bli svært merkbart i området. Det er også kulturminner 
i dalen som ikke nevnes i utredningen. Hvordan støv og avrenning fra veien oppe på 
vannskillet vil påvirke røyevannene i dalen er heller ikke nevnt. Disse vannene er også viktige 
for fiskeender, store flokker samles der for å vaske fjærdrakten for salt etter mytingen om 
sommeren. Som en konklusjon vil Mielkevagge dalen bli farlig, og etter hvert ødelagt av 
aktivitetene som det kinesisk eide Elkem skal drive rundt indre deler av dalen.   

I konsekvensutredningen hevdes det at støvet fra aktiviteten kun svever opp til en kilometer 
av gårde. Allikevel merkes dette støvet godt i Lavonjarg, over 3 km unna. Med drift høyere 
oppe på fjellet og i mer værutsatte områder vil støvet merkes over store områder som i dag er 
delvis skjermet. Spesielt ved sønnavind om vinteren vil dette bli et stort problem. 

Lille Leirpollen er et område med flere gamle seter som ble benyttet helt opp til utpå 1960-
tallet, dette var området hvor seterdrift ble drevet lengst i Tana. Det aller meste av arealet 
nede i dalen privateid. I dag er området flittig brukt av de som tidligere utnyttet området. 
Bærplukking og hogst kan trekkes fram som en viktig syssel her og i Mielkevagge, med støv 
og støy fra gruvene vil området få en betydelig forringelse. 

Mielkeveaijavri er som nevnt et rent ørretvann. Dette er det eneste rene ørretvannet som er 
igjen på østsiden av Austertana i Tana kommune. Tidligere hadde vi også Geresjavri. Dette 
ørretvannet har blitt sterkt påvirket av gruvevirksomheten og fiskestammen er utryddet. Med 
en utvidelse av bruddet nordover forbi Giemaš risikerer man at det samme skjer med 
Mielkeveaijavri. Utredningen hevder at en utvidelse vil ha liten negativ påvirkning på vannet. 
Dette er svært tvilsomt all den tid det skal sprenges ut fjell og anlegges en 20 meter bred vei 
langs fjellryggen nord for vannet. Her er det et spørsmål om ikke EUs vanndirektiv får følger 
for planene. 

Når det gjelder konsekvensene av utvidelsen for bruddet står det at området er lite brukt. Det 
står også at det går en populær skuterløype til Klokkarvann. At det også går en mye brukt, 



populær løype til Mielkeveaijavri er ikke nevnt. Da er det også lettere å konkludere med at 
området har liten verdi. 

En utvidelse av driften til nye områder vil ikke ha en negativ påvirkning på Tanamunningen 
naturreservat hevdes det. Reservatgrensen følger fjellfoten på Giemaš innover til Lille 
Leirpollen. Den nye aktiviteten vil komme nærmere enn dagens, og vil medføre økt støy og 
støvnedfall.  

Vággečearru vil selvsagt bli sterkt påvirket av utvidelse, noe som også står i 
konsekvensutredningen. Det som ikke står der er at området er et godt og populært område for 
jakt på fjellryper. I utredningen nevnes bare «litt» lirypejakt. Spesielt de platåene som er tenkt 
utbygd er gode fjellrypebiotoper. Fjellrypa står på rødlista. På grunn av gode rypeforekomster 
så opptrer også jaktfalken regelmessig i området. Antageligvis hekker den der i gode rypeår. 
Det er lagt inn observasjon av jaktfalk i «Artsobservasjoner» både fra Lille Leirpollen og fra 
området vest for Stjernevann de siste par årene. Vággečearru ligger midt mellom dem. 
Dvergfalk er også vanlig i området, og den hekker flere plasser som vil bli påvirket av 
utvidelsene. Nasjonalt jobbes det med å få opp bestanden av fjellrev på Varangerhalvøya. 
Hvis den skulle reetablere seg på Tanasiden av halvøya er det i områder som Vággečearru og 
dalen østover fra Lille Leirpollen at man kan forvente en slik utvikling. Det samme gjelder 
snøugle.  

Vággečearru blir omtalt som et område av liten verdi i rapporten. Dette er et gammeldags syn 
på høyfjellsterreng med skrinn vegetasjon. Noen av våre sjeldneste pattedyr og fugler finnes i 
slikt terreng. I tillegg er det i slike områder lemenår gjerne starter. Som kjent er lemenår en 
sterk drivkraft i bevaringen av mange arter. Økologisk har slike områder høy verdi. 

Tana kommune ber om å få innspill på planens innvirkning på reindrifta. Som 
konsekvensutredningen nevner vil en utvidelse ha store negative konsekvenser for reindrifta. 
Flytteveier stenges og samling, merking og slakting endres svært i negativ retning. Samling 
vil f.eks. medføre en mye større arbeidsinnsats og bruk av kjøretøy i terrenget og 
heliokopterleie. Det hjelper lite med avbøtende tiltak på sørsiden av den stengte trekkveien 
hvis reindrifta ikke klarer å få dyrene dit.  

Ved en behandling av konsesjonssøknaden må det også tas i betraktning at reindrifta har 
beiterett i det omsøkte området. Dette er en rettighet de har som man ikke bare kan fjerne med 
et pennestrøk. 

I utredningen vurderes ikke underjordisk drift. Dette kunne bidratt til at de enorme 
ødeleggelser i dagens område, samt+ utenfor, ikke utvides. De store- og farlige støyplagene 
ville bli redusert. Etter disse planene virker det som det enkleste og billigste for selskapet 
velges, slik at profitten blir større for Elkem.  

 

Konklusjon: 

Vi går sterk imot en utvidelse av områdene for uttal uttak av kvartsitt fra dagens område og 
nordover. Jo lengre nord driften får fortsette, jo større skade vil den gjøre. Her må man ta i 
betraktning disse paragrafene i naturmangfoldloven: 



«§ 1 Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den 
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 
grunnlag for samisk kultur.» 

En stor utvidelse av bruddet kan ikke kalles en bærekraftig bruk, og vil ikke være et grunnlag 
for samisk kultur. 

«§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan 
bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.» 

 
Konsekvensutredningen inneholder en rekke feil og mangler og er ikke et vitenskapelig 
grunnlag å bygge et vedtak på. Den nevner bl.a. ikke hva som finnes av sjeldne arter innen 
flora og fauna i virkeområdet. Den nevner heller ikke hvilken effekt utvidelsen kan ha på 
naturmangfoldet, bare i hvilken grad de vil ha effekt på enkelte områder. Tradisjonsbruk, 
inkludert samisk bruk blir heller ikke utredet skikkelig.  

§ 9 i  naturmangfoldloven slår fast at det offentlige skal følge et føre-var- prinsipp. Dette blir 
heller ikke gjort hvis det gis tillatelse til en stor utvidelse. 

Tiltaket bryter også med en rekke av paragrafene i reindriftsloven. Her er det nok å henvise til 
§paragraf 63 som forbyr forringelse av beite og § 65, første ledd, som forbyr forstyrrelse av 
beitende rein, flytteveier osv. 

Naturen på Varangerhalvøya har hatt en mengde inngrep de siste to generasjonene, vannkraft, 
flere vindkraftanlegg, veier, kraftlinjer og gruvedrift har redusert, og reduserer, 
naturmangfoldet. Mange av artene som lever her er marginalisert og bør beskyttes mot videre 
belastninger. Derfor bør man ikke tillate spesielt Giemas 2 og Vággečearru.  

 

For Lavonjarg Vel 

 

Øystein Hauge og Yngve Johansen 
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Uttalelse til detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru - 
Tana kommune 
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 01.07.19 vedrørende detaljregulering for Geresgohppi, 
Giemaš og Vággečearru i Tana kommune. 
 
Fylkesrådmannens stab v/plan koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Planfaglig uttalelse: 
Planforslaget for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru, er lokalisert nord for 
bygda Austertana i Tana kommune. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for utvidelse av 
eksisterende kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru. Planen med utvidelsen 
er ikke å øke uttaksmengden, men å sikre framtidig drift av anlegget med samme uttaksmengde 
som i dag. 
 
Eksisterende områder for masseuttak består av to kvartsittbrudd på totalt 530 dekar, Giemaš på 
410 dekar og Geresgohppi på 120 dekar. Reguleringsplanen legger opp til en utvidelse av 
kvartsittbruddene med omentrent 800 dekar. Planområdet utgjør totalt ca. 7900 dekar som 
fordeles på arealformålene: Steinbrudd/massetak (ca. 3900 daa), LNFR (ca. 3700 daa), 
Samferdselsformål (ca. 270 daa) og Bruk og vern av vann/vassdrag (ca. 50 daa). 
 
Friluftsliv: 
Konsekvensutredningen har tatt utgangspunkt i Metodikk for utredningen bygger på Håndbok 
V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2014) og Miljødirektoratets veileder M98-2013, 
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. 
 
Tana kommune har tidligere kartlagt kommunens friluftsområder i henhold til Miljødirektoratets 
veileder, og det fremstår uklart om denne kartleggingen er lagt til grunn for 
konsekvensutredningen, eller om det er en egen kartlegging gjennomført av konsulentselskapet. 
Finnmark fylkeskommune legger til grunn at kommunens egen kartlegging også må brukes som 
kunnskapsgrunnlag. Finnmark fylkeskommune mener likevel at de kartleggingene som er gjort 
vil gi et godt grunnlag for vurdering av konsekvensene for friluftslivet i planområdet.  
 
Finnmark fylkeskommune er i stor grad enig i konsekvensvurderingen som er gjort på friluftsliv. 
Dagens aktivitet i bruddet oppfattes etter fylkeskommunens vurdering å ha liten negativ effekt på 
friluftslivet, med unntak av området som er direkte berørt. Planområdet grenser imidlertid nært 
inntil et svært viktig friluftsområde og det må gjøres vurderinger av konsekvensene for dette 
området. 



 

 
 

 
Etter fylkeskommunens oppfatning vil det være de direkte berørte områdene og områdene i 
umiddelbar nærhet som vil få de største negative effektene for friluftsliv. Dette området vurderes 
i konsekvensutredningen og kommunens egen kartlegging å ha liten betydning for friluftslivet, og 
dermed også at en utvidelse vil ha liten/ ubetydelig effekt. Fylkeskommunen er imidlertid kjent 
med at området på Giemaš er et godt fjellrypeterreng og brukes noe til jakt, selv om antall jegere 
er begrenset. Dette området vil etter utvidelsen bli ødelagt som jaktterreng. I øvrige områder 
vurderer fylkeskommunen at en utvidelse vil ha mindre betydning for friluftslivet.  
 
Etter en samlet vurdering av konsekvensene for friluftslivet, mener fylkeskommunen at 
konsekvensene ikke er av en slik karakter at en utvidelse bør frarådes.  
 
Naturmangfold 
Det er til dels svært mye fjellrype i planområdet, og som blir direkte berørt at utvidelsen. Fjellrypa 
er vurdert som nært truet, og fylkeskommunen er ikke enig i vurderingen av at området er 
vurdert å ha liten verdi for dyrelivet. Fylkeskommunen kan imidlertid ikke gjøre en vurdering av 
konsekvensene for fjellrypa, siden dette må sees i sammenheng med annet egnet habitat i 
områdene rundt samt fjellrypas tilpasningsdyktighet til forstyrrelsene. Dette er momenter som 
bør belyses nærmere. 
 
Kulturminner: 
Det anses som positivt at aktsomhetsplikten er ivaretatt, samt at den er med i 
konsekvensutredningen. Det aktuelle planområdet er tidligere befart av fylkeskommunen.  
 
Fremstilling av arealplan: 
Fargelegging, skravur og annen symbolbruk i plankart skal være i samsvar med nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.  
 
Dersom kommunen ikke alt har gjort det, så anbefaler vi at plankartet sendes til Kartverket for 
kvalitetssikring. Plankart som skal kontrolleres sendes som SOSI-fil og pdf-fil til 
plantrf@kartverket.no 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Nora Dahl 
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Høringsuttalelse til detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi , 
Giemaš og Vággečearru i Tana kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, 
Giemaš og Vággečearru i Tana kommune med høringsfrist 20. september.  
 
Plan- og bygningsloven gir kommunen myndighet til å bestemme arealbruken innen sitt geografiske 
område forutsatt at dette skjer i tråd med loven og retningslinjer gitt av nasjonale og regionale 
myndigheter. Fylkesmannen har respekt for det lokale selvstyret og vil kun reise innsigelse når 
nasjonale og regionale hensyn krever det.  
 
Høringen av planen faller inn under Samordningsrutinen, der Fylkesmannen skal samordne og 
eventuelt avskjære uttalelser med innsigelser fra regionale statlige myndigheter. For merknader og 
planfaglige kommentarer fra regionale statsetater viser vi til de respektives høringsbrev. Føringene 
for denne ordningen er beskrevet i brev til kommunene fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
datert 9.1.2019. Ingen regionale statsetater har fremmet innsigelse til detaljreguleringen.   
 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark fremmer innsigelse til delområdene Giemaš Nord 1, 
Giemaš Nord 2 og Vággečearru fordi de i for stor grad er i strid med reindriftsinteressene i 
området.  
 
 

Formål og bakgrunn 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av eksisterende kvartsittbrudd ved 
Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru. Hensikten med planen er ikke å øke uttaksmengden i 
planområdet, men å sikre fremtidig drift av anlegget med samme uttaksmengde som i dag. 
Eksisterende områder for masseuttak består av to kvartsittbrudd på totalt 530 daa; Giemaš på 410 
daa og Geresgohppi på 120 daa. Detaljreguleringen legger opp til en utvidelse av kvartsittbruddene 
med om lag 800 daa.  
 
I Tana formannskaps møte den 20.6.2019, sak 59/2019 ble planen vedtatt sendt på høring og lagt ut 
til offentlig ettersyn. I vedtaket heter det blant annet «På grunn av de store, negative konsekvensene for 
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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.»  
 
Overordnet plan 
Deler av planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til eksisterende område for 
råstoffutvinning. Området for utvidelse av kvartsittbruddet er satt av til LNFR.   
 
Planforslaget og konsekvensutredningen er grundig gjennomarbeidet og danner et godt grunnlag 
for Fylkesmannens vurderinger i saken.  
 

Reindrift  
I planforslaget er det lagt opp til å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende kvartsittbrudd ved 
Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru, som i større eller mindre vil grad berøre reindrifta.   
 
Nevnte områder ligger innenfor Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga. Disse benyttes som beite i 
barmarksesongen og til oppsamling av rein i forbindelse med kalvemerking. Som det framgår av 
konsekvensutredningen fra Sweco vil utvidelse av kvartsittbruddet ved Giemaš og Vággečearru føre 
til negative konsekvenser for reindrifta.  
 
Oppsamlingsområdet sør for Vággečearru og Hanglefjell er særlig viktig i forbindelse med merking 
av rein. Kombinasjonen med gode beiter og topografiske forhold gjør at området egner seg veldig 
godt som et oppsamlingsområde, og i dette området kan man ha store deler av flokken gående i en 
lengere periode. Dette gjør det enkelt for distriktet å ta mindre flokker og drive de mot merkegjerdet 
som ligger ved Stjernevann. Ifølge distriktet går arbeidet med merking raskt og effektivt, derfor er 
det viktig at reinen får ro i dette området.   
 
Det går også trekkleie ved Giemaš og Mielkevaggi. I trekkaktivitetsanalyser gjort av 
Naturrestaurering står det blant annet: «GPS-målingene viser at reinen trekker over Mielkevággi - 
Giemaš. Figur 14 stemmer dermed godt med både gammelt og nytt arealbrukskart og det er viktig å minne 
om at trekk og driving har foregått over Mielkevággi og Giemaš i uminnelige tider, og distriktet er redd for 
at dette trekket og mulighet for driving forsvinner hvis gruvedriften får utvikle seg videre nordover i 
Giemašplatået mot Mielkevággi. Dette vil føre til store økonomiske konsekvenser for reindriften. Blant 
annet vil det bli behov for bruk av helikopter. Dette området skaper forutsigbarhet for driften – derfor vil 
en utvidelse av utvinningsområdet til Elkem få store negative konsekvenser for driften i Reinbeitedistrikt 7.» 
 
Distriktet uttrykte allerede i 2011 sin bekymring for kvartsittbruddet i Geresgohppi, i distriktsplanen 
står det blant annet: Området her var før etablering et viktig hvileområde for reinen (balgat). 
Virksomheten som i det vesentlige drives døgnet rundt, medfører en del støy fra maskindrifta samt 
salveskyting til ulike tidspunkt. Ringvirkningene av dette medfører derfor at arealbeslaget blir større enn 
konsesjonsområdet skulle tilsi. 
 
Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga har en svært veldrevet reindrift med høy produksjon, som følge av 
en godt etablert og planmessig drift gjennom flere år.  
 
En ytterlig utvidelse av bruddet vil føre til store negative konsekvenser for reindriften i 
Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga, distriktet vil måtte endre driftsmønsteret som igjen vil forringe flyten 
i drifta, effektiviteten, reindriftens produksjon og dermed økonomi. 
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Med så store reindriftsinteresser som det er knyttet til områdene Giemaš og Vággečearru 
fremmer Fylkesmannen i Troms og Finnmark innsigelse mot følgende delområder, samt 
tilhørende infrastruktur mellom områdene, i planforslaget: 
 
- Giemaš Nord 1 
- Giemaš Nord 2 
- Vággečearru 
 
Samlet sett vil de overnevnte alternativer med stor sannsynlighet påvirke reinens arealbruk 
betydelig i negativ retning og føre til tap av viktige områder for rein.  
 
Friluftsliv 
Som det fremgår av konsekvensutredningen vil påvirkningen på friluftsliv ha ulik konsekvens ved 
brudd i de ulike delområdene. Konsekvensen vil være fra liten negativ konsekvens ved utvidet 
dagbrudd ved Geresgohppi, via middels negativ konsekvens ved nytt dagbrudd ved Giemaš til 
middels til stor negativ konsekvens ved nytt dagbrudd ved Vággečearru.  
 
Med bakgrunn i friluftslivsverdiene i området som fremkommer i konsekvensutredningen anbefaler 
vi at delområdet Vággečearru blir tatt ut av planen. Dette er området som samlet sett vil påvirke 
friluftslivsverdiene i og utenfor planområdet i størst grad. Et brudd i Vággečearru vil også medføre 
veg over Milekevággi og transport av masser (normalt 70 dumperlass pr døgn) over en strekning på 
opptil 8 km. I tillegg til selve bruddet vil dette medføre en forstyrelse for omkringliggende områder.   
 

Planbestemmelser og kart 
Massedeponi  
Massedeponi er ikke et arealformål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5. Vi anbefaler ut fra dette 
at massedeponiet reguleres til «råstoffutvinning», «steinbrudd og masseuttak», eller annet formål 
som kommunen finner hensiktsmessig, med bestemmelsesområde – område for dumping av 
masser. Aktuelt linjesymbol er vist i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 
planregister del 2 kapittel 2.4.3. 
 
Vi anbefaler at følgende bestemmelse tas inn i planen:  
 
Deponering av masser skal skje på anviste områder og innen et tidsrom avgrenset av driftsperioden.  
 
I konsekvensutredningen skisseres 6 planlagte deponier for avdekningsmasser og gråberg, utenfor 
dagbrudd (Tabell 5.2). Deponienes potensielle påvirkning på miljøet er utredet i kapittel 13. Det er 
tatt 3 skiferprøver fra dagens brudd, som av Sweco antas å være representative for de nye 
bruddområdene.  
Det vises til et kart (figur 13.1) som tilsynelatende mangler i rapporten.  

- Analyseresultatene for de tre prøvene sammenlignes med grenseverdier fra 
Miljødirektoratets veileder TA 2553. Disse grenseverdiene angir helsebaserte 
tilstandsklasser, og er ikke utviklet for å vurdere eventuelle økologiske effekter. 

Det er kun tungmetaller og partikkelspredning som diskuteres. Risiko for forsuring fra 
skiferdeponiene er ikke diskutert. Overvåkning av innsjøen ved toppen av Vággečearru viser lav pH 
(5,34 – antatt naturlig), men dette er ikke nevnt i KUen. Målingene skiller seg markant fra de andre 
målte innsjøene i området; Lille Buevann (6,3), Oarddojavri (6,8) og Magistervann (6,5). 
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Det bør gjennomføres utlekkingstester basert på representative prøver for å avgjøre om avrenning 
fra skiferdeponiene medfører fare for økologiske effekter. Dette gjelder særlig for deponi Vč A, som 
vil ha direkte avrenning til Mielkeveaijávri (stor verdi - fiskevann).  
 
Mineralavfallsplan 
Virksomheten mangler i dag en mineralavfallsplan. Planen og konsekvensutredningen viser at dette 
er påkrevd som en integrert del av utslippstillatelsen. Et område som brukes til mellomlagring av 
mineralavfall, regnes som avfallsanlegg i flere tilfeller, blant annet dersom området brukes over ett 
år til lagring av ikke-farlig avfall som ikke er inert, eller brukes over tre år til lagring av inert avfall. 
 
LNFR – Reindriftsformål (LR) 
Vi foreslår at grønne områder reguleres til LNFR med hensynssone reindrift. I området er det også 
andre interesser som utmarksbruk og friluftsliv. Ved regulering til LNFR med hensynssone for 
reindrift vil de ulike interessene, inkludert reindrift, bli synliggjort og ivaretatt på en god måte.  
 
Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone (VAA) 
Det er ikke angitt noen formål for arealet som er markert VAA (Milekeveaijávri) og vi er av den 
oppfatning at området bør inngå i LNFR-formålet. 
 
 
Fylkesmannen bidrar gjerne i det videre arbeidet med planen.  
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Hans K. Rønningen 
seksjonsleder plan 
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Deanu gielda-Tana kommune 

Rådhset, 9845 Deatnu-Tana 

 

ELK/LJI 19.09.2019 

SØKNAD FRA ELKEM TIL TANA KOMMUNE OM UTIVDELSE AV 

GRUVENE I AUSTERTANA - HØRINGSUTTALELSE 

 

Elkem Tana meldte varsel om oppstart av planarbeid og høring for detaljregulering 

til Reinbeitedistrikt 7 via selskapet SWECO den 23.3.2016. Distriktet reagerte på 

planene ved å utarbeide et internt notat den 23.03.2016 som konkluderte med en 

opplisting av forhold som må avklares før Tana kommune starter med arbeidet om 

reguleringsplanen til gruveutvidelsen. Utredning om konsekvenser for reindriften 

som gruveutvidelsen vil medføre, ble et sentralt krav D7 la fram for utbygger og 

myndighet. 

 

D7 har i siden 2016 hatt fem dialogmøter med utbygger om saken. Det siste møtet 

fant sted i Tana den 31. juli 2019. Partene har gått fra hverandre uten å oppnå enighet 

om avtale.  

 

Plassering og oppgradering av gjerdet i tilknytning til beitehagen og trekkleien langs 

Mielkevággi, samt nødvendige avbøtingstiltak har vært sentrale forhandlingstema på 

møtene. Det har gått tregt med å få avklart Elkems posisjon når det gjelder å påta seg 

kostnadene med et gjerde, ekstra behov for helikopterbistand under flyttingen, eller 

annet lovpålagt vederlag mv. Samlet er disse kostnadene etter vårt skjønn både 

rimelige og realiserbare, som utbygger har avvist å ville dekke. Erstatningsutmåling 

om tap av beiteland er heller ikke avklaret.  

 

I de to siste forhandlingene har styreleder Selsås representert Elkem. D7 mente det 

var problematisk med å fortsette dialogen med Elkem Tanas stedlige leder.  

 

Distriktet har hatt flere kontakter med Tana kommune om utbyggingen, bl.a. med 

ordfører og saksbehandlere. Styrelederen og hans folk har også hatt kontakt med 

flere lokale politikere om saken. I den sammenheng viser distriktet nedenfor til 

vedtak i formannskapet den 20.06.2019:   
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1. Utvidelse av gruvedriften ved Elkem AS i Austertana er et stort inngrep i naturen 

som vil skape store problemer for reinbeitedistriktet og kan ikke gjennomføres 

slik planforslaget er i dag. Det er ikke fremforhandlet avtale om avbøtende tiltak  

 

med reinbeitedistriktet, RBD 7. «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 arbeidsinnsats/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.   

 

Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga har konkludert i gruveutvidelsen slik: 

 

1. Reinbeitedistrikt 7 går imot at Elkem Tana innvilges reguleringstillatelse for 

utvidelse av gruvedrift i området Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru slik 

planene foreligger nå, ref. sak 59/2019 (Tana kommune). 

 

2. Vinterbruddet på Geresgohppi ligger helt i munningen av Čammajohka. Støyen 

fra gruvene vil rekke helt inn i Čammajohka som vil føre til at rein som beiter i 

skogen under flytting, vil bli skremt og jaget opp på fjellet. Reinen blir stresset 

og urolige. Dette vil forplante seg videre opp dalen mot Varasnjunni. Beitene 

her vil gå tapt. Bruddet her vil gi stor negativ påvirkning for områdets 

reinbeiting og vandring. 
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3. Bruddet Geamaš Nord 1 skal lokaliseres like inntil Mielkevággi, som er 

hovedtrekkleien for rein i området. Dette er den østlige leien, her foregår 

reintrekket i to løp.  Det anlegges kjøreveg tvers over trekkleien som knytter 

Vággečearru gruvelokasjonen med øvrige brudd. Her blir trekkleien helt 

stengt. Bruddet vil gi en meget stor negativ påvirkning for reindriften, og må 

derfor tas ut av planene. 

 

4. Nytt brudd Giemaš Nord 2 er planlagt i et område med mye grøntareal. Her vil 

 beiteland tapes fordi sprengelementer og støv legger seg på omkring-

 liggende beite. Området er viktig luftingsområde for rein. Bruddet  lokaliseres

 rett opp til trekkeleien i Mielkevággi. Det blir store problemer med å få rein å 

 trekke igjennom en gruve med stor menneskelig aktivitet tett inntil  dyrene. 

 Simlene og kalvene vil snu her, og trekket vil mislykkes. Dette blir en 

 flaskehals det er lite mulighet å avbøte. Oppgangen fra Reakčavuotna inn i 

 Mielkevággi er uhyre smalt og allerrede problematisk å flytte med rein.  Fjæra 

 er tett med rullesteiner og grov. Planer om bruddet må trekkes.  

 

5. Nytt brudd ved Vággečearru vil også medføre stor negativ påvirkning for rein. 

 Bruddet er midt i reintrekket for den nordlige ruten, her blir det anlagt veg 

 tvers over fra Giemaš Nord 2.  Dette er også viktig luftingsområde.  Det er 

 her godt med beiteland mot Melkevaggevannet. Flokken med reinkalv 

 kommer ikke  til å vandre her lenger dersom det åpnes for gruvebrudd her. 

 Vanskelig å finne gode avbøtingstiltak her, foruten å skrote bruddet helt fra 

 planene.  

 

 Flyttevegene har en særskilt rettsbeskyttelse i reindriftsloven, jfr reinl. § 15. 

 Det betyr bl.a. at staten eller FeFo ikke kan selge grunn som nyttes eller 

 antas å nyttes til reindriftsamenes flytting.  Det gjelder også for disposisjoner 

 som vil ramme reindriftens rett til flytting, for eksempel tillatelse til å etablere 

 skytefelt, eller foreta mineraldrift. Forbudet mot stenging gjelder for 

 midlertidig og varig stenging.  

 

6. Utredningsselskapet Naturrestaurering NINA har gjennomført GPS-sporing av 

rein i distriktet, som viser stor unnvikelsesreaksjon til rein i forhold til 

gruvedrift. Unnvikelse er merkbart allerede i en avstand på 1,8 km til brudd 

som er i drift.  
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7. Det har fram til i dag ikke blitt varslet reindriften om sprengning i gruvene, 

som innebærer at rein under flytting får voldsomme utslag når det skjer. De 

flykter opp i ulent terreng opp i høydene, eller ruser i ustoppelig fart tilbake 

nedover trekket til fjæra tilbake til sommerbeitet. Eller svømmer over til 

Høyholmen og forsvinner til høst- og vinterbeite altfor tidlig. Planlagt 

lovpålagt merking og høstslakting kan derfor ikke gjennomføres. Alle slike 

forstyrrelser under trekk vil særlig gå ut over simler og kalv. Beiteland i 

området går også tapt. Distriktets eneste trekkruta fra sommerbeite og inn til 

beitehagen om høsten for merking og slakting, kommer til å bli stengt og 

årelange driftsstrukturer kommer til å falle fra hverandre, om gruveutvidelsen 

tillates.  

 

8. Om distriktet likevel vil gå inn i videre med forhandlingene med Elkem om 

gruveutvidelsen etter dette, er det en forutsetning at de opplistede nordvestlige 

gruvebruddene fra utbygger fjernes fra utvidelsesplanene, at kravene om 

gjerdoppgradering, standby helikopterbistand tilordnes under flyttingen og et 

normalt raust erstatningsvederlag for beitetap, og annen avbøtinger anerkjennes 

av utbygger. 

 

9. Bygdefolks interesser i gruvesaken er dårlig ivareta i utvidelsesplanene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

REINDBEITEDISTRIKT 7 

 

 

Frode Utsi /s. 

distriktsleder 

 
                                                                                                                    rådgiver 

 

 

 

Kontaktperson:  Frode Utsi, tlf: 9320 1565, e-mail: reindrift@frode-utsi.no 
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Åsåemeannudeadji Elina  Hakala

saksbehandler

Tel: +47 78 47 40 24

Deanu  gielda -Tana  kommune
Rådhusveien 24
9845 TANA

ASSl/SAK MIN CUJ.NAR REF. DIN CUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO
19/3193 -  2 19/21104 2012/2274 14.08.2019

Uttalelse  til kommuneplanens  arealdel  for  Tana  kommune  -
InnSIgelse
Vi viser til  deres brev datert  28.6.2019  vedrørende  høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens
arealdel  for  Tana  kommune. Vi viser også til e-postkontakt med  deres Terese  Nyborg og takker for
utvidet  høringsfrist til 20.9. Vi viser også til vårt innspill til planprogram til kommuneplanens  arealdel,
datert  8.4.2013.

Samtidig med kommuneplanens arealdel er også detaljreguiering for  utvidelse  av Elkem ASA sitt
kvartsittbrudd  sendt  på høring, deres referanse 2016/1. log med at tiltaket er fremmet også i
kommuneplanens  arealdel  gir vi Sametingets  uttalelse  samlet i  dette brevet.

Sametingets rolle i planlegging
Sametinget har  ansvar  for å påse at samiske interesser blir  vurdert  ut ifra et  helhetlig perspektiv ved

planlegging etter  Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

bygningsloven). Et  viktig hensyn som skal i  varetas  i planlegging etter  loven er å sikre  naturgrunnlaget  for

samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf. pian- og bygningsloven  §  3-1. Denne bestemmelsen

utfyller lovens formålsparagraf, og er  derfor  også av  betydning ved tolkning av lovens øvrige

bestemmelser.

Sametinget har  ansvar  for å  veilede  kommuner, Fylkeskommuner og andre  i planleggingen  etter  Plan- og

bygningsloven når den  berører  saker av  betydning for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Sametingets plikt til å  delta  i planleggingen  innebærer  også en  rett  til innsigelse til  arealplaner  og en  rett

til å bringe regionale  planer  inn for  departementet  dersom saker ved vesentlig betydning for samisk kultur
eller  næringsutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt  jf.  plan- og bygningsloven §§ 5-4 og 8-4.

For å kunne  ivareta  sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte ovenfor planmyndighetene. har

Sametinget  utarbeidet  en planveiieder. Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk  kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter  plan- og bygningsloven(plandelen).  Pianveileder

konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre  naturgrunnlaget  for samisk kultur,

næringsutøvelse og samfunnsliv, og er  relevant  i forbindelse med kommunal planlegging.

Naturgrunnlaget  for samisk kultur og næringsutøvelse
Innledningsvis ønsker vi å påpeke at selv om det er gjort en  omfattende arbeide  med

konsekvensutredning av nye tiltak i  planen, er plandokumentene svært vanskelige å lese. Det er ikke en

sammenheng mellom  KU-dokumentene  på  nesten  400 sider og planbestemmelser og plankart. Det ville

gjort  det enklere for leseren dersom det  hadde vært  en entydig nummerering av nye tiltak i KU,

planbestemmelsene og plankart.



I  tillegg mener vi at kommunens utsending av plandokumentene på høring har vært mangelfull  i  og med

at reinbeitedistrikter som har beitearealer innenfor kommunegrenser, reinbeitedistrikt 13, 14A og 17 er

ikke blitt tilskrevet i høringen, jf. adresseliste i høringsbrevet.

Meahcci/Markaområdet - innsigelse

Tana kommune er opptatt av å ivareta de sterke tradisjonene for utmarkshøsting som er levende i

bygdene og grendene i kommunen. Det foreslås derfor innføring av en Meahcci/markaområde der

hensynet til reindrift, tradisjonell utmarkshøsting, friluftsinteresser og naturvern skal vektlegges.

Sametinget anser at intensjonen bak plangrepet er god, men mener at planforslaget ikke er ferdigstilt slik

at man kan ta endelig stilling til det.

For det første savner vi at Meahcci/markaområdet er kartfestet, slik det står nedfelt i bestemmelsene 6.1

a). Sametinget har fått opplyst områdene ble ikke kartfestet av praktiske årsaker i og med at det ble

travelt ved ferdigstillelse av plankartet. Rent formelt mener vi at planene ikke er ferdigstilt og ikke kan

vedtas uten at området er kartfestet.

For det andre mener vi at slike bygg som bestemmelsene åpner for, kan bli svært interessante også for

nye aktører, herunder reiseliv. Dermed vil det også være behov for å utrede hvilke konsekvenser

etablering av slike gammeområder vil ha for bruken av utmarka iform av økt menneskelig ferdsel,

behovet for transport osv. I planbestemmelsene vises det til gammeområde LSF-G01, LSF-G02 og LSF-

G03 der det kan oppføres tilsammen 30 gammer. lkonsekvensutredning er det  derimot utredet
gjenoppbygging av tre gammer i LSF-GO1, LSF-G02 og LSF-G03. Sametinget mener at dette ikke gir

riktig bilde av eventuelle konsekvenser og kan heller ikke fungere som fullverdig beslutningsgrunnlag.

ltillegg reiser det seg spørsmål om hvorvidt gammene, mot sin hensikt, kan bli omsettelige varer. Det er

nedfelt i planbestemmelsene at gammer ikke skal behøve en punktfeste, men det gis ikke opplysninger

om dette noe som er avklart med FeFo. Sametinget stiller spørsmål om hvilke mekanismer kommunen

ser for seg som gjør at gammer forblir gamer, og ikke er fritidsboliger ikledd med torv.

Oppsummert mener Sametinget at hensikten med Meahcci/markaområde som et plangrep for styrking av

tradisjonell samisk utmarksbruk er positivt og vi støtter den. Men slik som vi ser det er ikke

plandokumentene på dette området ferdigstilt og slik som bestemmelsene nå er formulert kan plangrepet

ha utilsiktede konsekvenser for naturgrunnlaget for samisk kultur. På bakgrunn av det ovennevnte og

med hensyn til naturgrunnlaget for samisk kultur fremmer Sametinget innsigelse mot  LSF-GO1,
LSF-GOZ  og LSF-GO3  i  planen (jf.  pbl  §5-4).

Vi anmoder at  Tana  kommune ferdigstiller plankanet og supplerer konsekvensutredningen for å gjelde de
endelige LSF-G01, LSF-G02 og LSF-G03 og sender planen på høring på  nytt.  Vi anmoder at kommunen

inntegner meahcci/markaområdet i samråd med berørte bygdelag og brukere av utmarka, slik at området

kan fungere mest mulig etter hensikten. Vi ber også at kommunen vurderer hvilke muligheter der er for å

sikre seg at nye gammer i området vil fungere etter hensikten i planen også over tid.

Utvidelse av Elkem ASA Austertana -Innsigelse
Elkem ASA ønsker å utvide kvartsittbruddet i Austertana. Detaljregulering for utvidelsen er sendt ut på

høring samtidig med kommuneplanen.

Det er utarbeidet en konsekvensutredning for tiltaket som viser at konsekvensene for utvidelse av gruva

til Giemas og Våggeéearru vil ha fra store til meget store negative konsekvenser for berørt

reinbeitedistrikt 7 Råkkonjårga. De berørte områdene har per i dag middels til stor verdi for distriktet som

både oppsamlingsområde, trekkvei, luftingsområde og sommerbeite. I tillegg til direkte og indirekte

beitetap, vil tiltaket påvirke sentrale arbeidsoppgaver i reindrifta ved å forstyrre og hindre naturlig trekk

opp mot oppsamlingsområdet og merkegjerde.
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I  konsekvensutredningen er tiltaket vurdert  i  ulike omfang. Dersom kun utvidelse av dagbrudd ved

Geresgohppi realiseres vil konsekvensene for reindrifta være mindre enn hvis gruva utvides til Giemas

nord 1, 2 og Våggeöearru.

Sametingets planveileder fastslår at kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal  i  nødvendig

utstrekning sikre arealer for reindrifta. Dette gjelder blant annet nødvendige vår-, sommer-, høst-, og

vinterbeiter, her under flyttleier, trekkveier. drivingsleier,  slakte- og merkeplasser, og kalvings, luftings,

brunst og paringsområder. Reindriftens flyttleier må ikke stenges.

På bakgrunn av det ovennevnte og med hensyn til naturgrunnlaget for samisk kultur fremmer

Sametinget innsigelse mot  BRU-01 Austertana, Elkem(jf.  pbl  §5-4).  Sametinget vektlegger

reindriftens mulighet til å benytte seg av reinen naturlige trekkveier som gjør at distriktets drift er rasjonell

og også økonomisk forsvarlig. Slik som vi har fått beskrevet situasjonen vil en stenging av trekkveien over

Mielkevåggi medføre mye ekstraarbeid, det er økt sannsynlighet for spredning av flokken til vinterbeite før

kalvene er blitt merket og forringelse av beitegrunnlaget på sikt. Dette mener vi er vesentlige negative

konsekvenser for naturgrunnlaget for samisk kultur.

Sametinget ber at tiltaket nedjusteres slik at konsekvensene for reindriften blir minst mulige.

Bebyggelse i LNFR-område  -  Merknad

Kommunen legger opp til en ustrakt bruk av LNFR-areal for spredt bolig, fritids eller næringsbebyggelse i

planen. I tillegg legges det opp til at tiltak kan gjennomføres uten reguleringsplan dersom angitte

kriteriene er oppfylte.

lkonsekvensutredningen har kommunen vurdert hvert  nytt tiltak  i LNFR-området i forhold til

opplysningene om reindriftens arealbruk i Landbruksdirektoratets kartverktøy Kilden. Sametinget har

allikevel fått opplyst at kartdata i Kilden ikke er oppdatert i forhold til reinbeitedistrikt 9 sitt arealbruk til

tross for distriktets purringer. Sametinget anmoder at kommunen supplerer informasjonen i Kilden med en

reel dialog med de berørte reinbeitedistriktene i kommunen i løpet av høringsperioden.

Sametinget har et konkret merknad for planbestemmelsene for 6.3.2.  Unntatt  plankrav i LNRF.

Sametinget foreslår at kommunen styrker vernet for reindriftens arealbehov gjennom at det tilføyes et nytt

punkt 6. i planbestemmelsene:

c) Bebyggelsen lokaliseres  slik  at den:
6. ikke kommer i konflikt med reindriftens særverdiområder

Sametinget ber at føres opp i retningslinjene at Fylkesmannens reindriftsavdeling og berørte

reinbeitedistrikter og siida skal ha mulighet til å uttale seg, og at plassering av tiltakene gjøres i tett dialog
med berørte reinbeitedistrikter.

Vi ber også at det presiseres i retningslinjene at det skal foreligge en uttalelse fra

kulturminnemyndighetene for tiltak i LNFR-områdene kan tillates.

Samiske kulturminner
Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge LOV1978—06-09 nr 50: Lov om

kulturminner (kulturminneloven) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger,

hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt,

fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver og gravplasser, hellige fjell og offerplasser eller steder det

knytter seg sagn eller tradisjoner til. Det må understrekes at dette ikke er en uttømmende oversikt, da den

samiske kulturen er meget variert og mangfoldig.
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I denne  forbindelse med vil vi presisere at forholdet til kulturminner ikke blir endelig avklart ved en

oppfyllelse av utredningsplikten i henhold til FOR 2017-06—21-854 Forskrift om konsekvensutredninger (jf.

plan— og bygningsloven § 4-2  andre  ledd). Forholdet til kulturminner skal avklares på reguleringsplannivå

ved at undersøkelsesplikten  i  henhold til kulturminneloven § 9 da oppfylles. Forslagsstiller er  pliktig til å

dekke kulturminneforvaltningens utgifter ved de undersøkelser kulturminneforvaltningen foretar ved en

oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven  §  9, jf. kulturminneloven § 10.

I områder hvor det ikke stilles krav om reguleringsplan må det utarbeides tydelige retningslinjer  i

kommuneplanen som sørger for at det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene for tiltak  i

områdene, jf. kulturminneloven  §  8 første ledd. Dette gjelder så vel bygge- som LNFR-områder.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Sten Olav Heahtté Elina Hakala
fégajodiheaddji/fagleder råddeaddi/rådgiver

Dét reive lea elektrovnnalaééat dohkkehuwon ja säddejuwo  vuollåiöållaga  haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  signatur.

Reiwe vuoståivåldi  /  Hovedmottaker:

Deanu gielda  — Tana Rådhusveien 24 9845 TANA

kommune

Kopiija  /  Kopi til:

Finnma'rkku fylkkagielda  -  Fylkeshuset, Posboks 701 9815 VADSØ
Finnmark fylkeskommune
Fylkesmannen  i  Troms og Statens hus 9815 VADSØ
Finnmark
Reinbeitedistrikt 13  Siskit
Corgas ja  Lagesduottar
Reinbeitedistrikt 14A
Spiertagéisa
Reinbeitedistrikt  17 Postbokt  99 9735 KARASJOK
Reinbeitedistrikt  7
Rékkonjérga
Reinbeitedistrikt  9

Corgas/Oean‘je Deatnu

4



 

Reinbeitedistrikt 7 
Boazodoallorohat 7 

Austertanavegen 297 

9845 Deatnu-Tana  

 

 

Deanu gielda-Tana kommune 

Rådhuset 

9845 Deatnu-Tana 

 

Deatnu-Tana, 20.09.2019 

 

ELKEM TANA – UTVIDELSE AV GRUVENE, KRAV OM MER 

UTREDNINGER SOM ER ET TILLEGG TIL HØRINGSUTTALELSEN VÅR 

 

Vi viser til planer om gruveutvidelsen av tiltaket om Elkem Tana, og ber om at 

kommunen tilrettelegger for bedre innsyn i endret arealbruk i det aktuelle 

utbyggingsområdet jfr KU-forskriften §18, særlig det som gjelder stenging av 

flytteveier jfr. § 22 i Reindriftsloven.  

 

Utredningen fra selskapet SWECO som utbygger har rekvirert som gjelder 

konsekvenser av utvidelsen i forhold til reindriften, er meget mangelfull. 

 

Det er også viktig at utbygger skal klare å se hvert enkelt inngrep i beiteland 

oppfattes som unikt for reindrifta. Den planlagte gruvevirksomheter båndlegger og 

stenger distriktets eneste flyttevei opp `Mielkevággi`-dalen, som går mellom 

sesongene sommer- og høst. Denne korridoren bidar til at rein i distriktet blir ført 

inn i beitehagen for merking og slakting ved Nástejávri (Stjernevann). Etter merking 

og slakting føres flokkene til brunstområdet. Der i fra tilbake igjen etter overstått 

brunst for annen gang gjennom samme Mielkevággi trekket. Nå går hele flokken til 

høst- og vinterbeitet.  

 

Vi regner med at kommunen tar skritt for å få utført en betenkning 

(sårbarhetsanalyse) over den aktuelle flyttevegen i utbyggingsområdet,  eventuelt at 

denne blir tatt med som en del av utredningsprogrammet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

RÁKKONJÁRGA 7 

 

Frode Utsi 

distriktleder 
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