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1 Kort om planprogrammet 

Planprogrammet skal ifølge plan- og bygningslovens § 4-1 gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i 
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og 
behovet for utredninger. Planprogrammet skal tjene som grunnlag for planarbeidet og 
omfatter en beskrivelse av: 

· bakgrunnen og formålet med planarbeidet, 
· planområdet ut i fra eksisterende forhold og  
· hvilke overordnete planer og føringer som er relevant for området,  
· hvilke virkninger av planen som skal beskrives og utredes nærmere, samt  
· en fremdriftsplan med opplegg for medvirkning. 
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2 Formål og bakgrunn for planarbeidet 

2.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å regulere områder for utvinnbar kvartsittforekomst ved 
Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru til områder for råstoffutvinning. Vedtatt 
reguleringsplan vil gi grunnlag for tillatelse til utvidelse av Elkem Tanas kvartsittbrudd i 
Austertana etter plan- og bygningsloven. Gjeldende driftsområdet er i hovedsak regulert 
etter mineralloven og forurensningsloven. Ny reguleringsplan vil også regulere gjeldende 
driftsområde etter plan- og bygningsloven. Figur 1 viser eksisterende driftsområdet og 
planlagt utvidelse av driftsområdet.   

 
Figur 1 Kartutsnitt som viser planlagte nye driftsområder (merket blått) som ønskes regulert til 
råstoffutvinning. Området for veiforbindelse mellom sørlige og nordlige uttaksområder på 
Vággečearru er ikke avklart. 
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Viktige avklaringer i reguleringsplanen  

Planforslaget skal avklare forhold knyttet til  

· Framtidig arealbruk i området 
· Ev. tiltak for skjerming av innsyn 
· Ev. tiltak i randsonen av anleggs- og uttaksområder 
· Ev. skjerping av krav som framgår av forurensningsforskriften f.eks. om driftstid 

mht. støy, utslipp til luft og vann 
· Arealer for og utforming av uttak og anlegg 
· Arealer for og utforming av adkomstvei og ev. transportbånd til uttaksområder 
· Krav til terrengforming ved istandsetting 
· Føringer for tillatt etterbruk av arealer 

Forholdet til mineralloven og forurensningsloven 

I tillegg til å være regulert etter plan- og bygningsloven (reguleringsplan) krever 
mineraluttak konsesjon etter mineralloven og tillatelser etter forurensningsloven. 
Grensesnittet gitt i veileder om plan- og bygningsloven og uttak av mineralske forekomster 
som er utarbeidet i samarbeid med Direktoratet for mineralforvaltning, legges til grunn for 
reguleringsplanarbeidet. Det vises til Figur 2 på neste side.  
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Figur 2 Veiledende grensesnitt mellom plan- og bygningsloven, mineralloven og forurensningsloven. 
Hentet fra veileder om plan- og bygningsloven og uttak av mineralske forekomster utarbeidet i 
samarbeid med Direktoratet for mineralforvaltning 

2.2 Bakgrunn for planarbeidet 

Elkem Tana ønsker en videre utnyttelse av tilgjengelige mineralressurser i Austertana og 
å sikre grunnlaget for deres virksomhet i et langsiktig perspektiv. Utvinnbar 
kvartsittreserve innenfor gjeldende driftsområde har en relativt kort tidshorisont. Elkem 
Tana sin levetid vil dermed være begrenset dersom driftsområdet ikke utvides. 
Reguleringsplanen vil gi Elkem tilgjengelighet til nødvendig arealer for å kunne utnytte en 
betydelig andel av de kjente mineralressursene og med det gi grunnlag for ytterligere flere 
tiår med gruvedrift i Austertana.  
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2.3 Om forslagsstiller Elkem Tana 

Forslagsstiller og tiltakshaver for detaljreguleringen er Elkem AS Tana.  

Historie 

Sydvaranger startet prøvedrift i Tana i 1973. Elkem overtok virksomheten i Tana i 1983. I 
2015 fusjonerte Elkem Tana AS inn i Elkem AS og skiftet navn til Elkem AS Tana. 

Elkem Tana 

Elkem Tana er et av verdens største kvartsittbrudd med årlig uttak på om lag 1 mill. tonn 
kvartsitt.  

Elkem Tana driver knuse- og sikteverket, mens boring, sprengning og lasting- og transport 
er satt bort til underentreprenør. Elkem Tana har selv 25 ansatte. Underentreprenøren 
LNS har 16 ansatte. Totalt gir dette 41 arbeidsplasser i Tana.  

Nøkkeltall fra 2014: 

· Omsetning: 140 MNOK 
· Produksjon: 850 000 tonn kvartsitt 
· Sertifisert: ISO 9001 (Miljøsertifisering) 
· Skipsanløp: 175 anløp (3,4 per uke) 

Kvartsitten transporteres til smelteverk hovedsakelig i Norge hvor den foredles til silisium, 
ferrosilisium og mikrosilika og andre spesialprodukter. Disse materialene finnes i en rekke 
produkter som omgir oss i hverdagen.  

Silisium har mange bruksområder. Det forbedrer aluminiumets egenskaper og er mye 
brukt i elektroniske produkter. Det er hovedmaterialet i både i produksjonen av superrent 
silisium som brukes i solceller, og i kjemisk behandling der silisium omdannes til silikon. 
Silikon inngår i en lang rekke ulike hverdagsprodukter som kosmetikk, maling, lakk med 
mer.  

Ferrosilisium brukes blant annet ved produksjon av rustfritt stål, karbonstål og andre 
legeringer.   

Mikrosilika er et ekstremt finkornet silisiumstøv som brukes som et tilsetningsstoff i 
betong, som fôring i oljebrønner, som asbesterstatning, i ildfaste materialer, til 
kunstgjødsel og i plast. 

Elkem 

Elkem Tana er et datterselskap i Elkem konsernet. Elkem er et av verdens ledende 
selskaper innen produksjon av metaller og materialer med produksjon og salgskontorer i 
over 40 land. Firmaet har tilsammen 3600 ansatte hvorav 1350 i Norge.  
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Kunder  

Alle Elkem Tanas kunder ligger i Norge, Sverige og på Island. Kundene omfatter 6 
smelteverk i Norge med til sammen 7-800 ansatte. De fleste av disse smelteverkene 
ligger i distrikter og utgjør hjørnesteinsbedrifter i sine respektive lokalsamfunn. Kundene 
omfatter både interne (Elkems egne smelteverk) og eksterne kunder. 

I tillegg til smelteverkene i Norge leveres kvartsitt til Elkem Island og LKAB i Kiruna. All 
kvartsitt transporteres med båt fra Tana. Transport av kvartsitt til Kiruna skjer via båt til 
Narvik og videre med tog til Kiruna. 

Fortrinn 

Elkem Tana har flere viktige fortrinn som er med på å sikre muligheter for videre drift. 
Herunder nevnes: 

· Viktige kvaliteter og relativt stor ressurs, stabil og forutsigbar leverandør 
· Nærhet til havn, all transport direkte over på båt – kort transport 
· Relativt mange smelteverk og mulige kunder innenfor et mulig transportområde 
· Elkem Tana får tilgang på viktig kunnskap gjennom moderselskapet Elkem 

Bærekraft 

Elkem er bevisst på sitt miljø- og samfunnsansvar og jobber kontinuerlig for å forbedre 
seg og bidra til en bærekraftig fremtid. Elkem har siden 2011 publisert årlige 
bærekraftsrapporter for å dokumentere sitt arbeid på dette området. Rapportene og 
utvalgte artikler fra rapporten for 2014 kan lastes ned på Elkems egen hjemmeside. 

https://www.elkem.com/no/sustainability/barekraftsrapporter/  

Kontaktinfo Elkem Tana 

Adresse: 

Elkem Tana 
Austertana 
NO-9845 Tana 
NORWAY 

Internettadresse:  

https://www.elkem.com/contact/elkems-production-plants/norway/elkem-tana/  

Telefon: 

+47 78 92 61 40 

Elkems prosjektleder for reguleringsplanarbeidet er senior geolog Rune Stien.  

Kontaktinfo Rune Stien: 

E-post: rune.stien@elkem.no  
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2.4 Plankonsulent  

Konsulentfirmaet Sweco Norge AS vil bistå Elkem med plan- og utredningsprosessen og 
å utarbeide forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning.  

Prosjektansvarlig hos Sweco er arealplanlegger Øystein Willersrud.  

Kontaktinfo Øystein Willersrud: 

E-post: oystein.willersrud@sweco.no  

2.5 Om eksisterende gruvedrift og forekomst 

Om drifta 

Årlig produksjon ligger på om lag 1 million tonn kvartsitt. Dette gjør bruddet til et av 
verdens største kvartsittprodusenter. Alt av kvartsitt som tas ut blir fraktet med båt via 
lokal kai ved Giemašnjárga. Herfra går det 3-4 skip i uka med kvartsitt.  

Områder for masseuttak (bruddområder) og veier 

Områdene for masseuttak består av to bruddområder. Det største bruddet ligger ved 
Giemaš (ca. 300 dekar) og ved Geresgohppi (ca. 120 dekar).  

Samlet er det anlagt over 7 km med vei innenfor driftsområdet, mellom uttaksområdene 
og anleggsområdene på Giemašnjárga. Veien på østsiden av Giemaš ble anlagt for å få 
en trygg vintervei opp til uttaksområdene øverst på Giemaš. Før veien ble anlagt var 
Giemaš-bruddet vinterstengt. Geresgohppi-bruddet ble åpnet for å opprettholde drift om 
vinteren. 

 
Figur 3 Bruddområder Geresgohppi nærmest og Giemaš sentralt. (Foto Elkem Tana) 
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Anleggsområde 

Anleggsområdet er lokalisert ved Giemašnjárga og like sør for Giemašnjárga mot 
Geresgohppi. Anleggsområde består av: 

· Knuseverk (fin- og grovknusing) 
· Områder for mellomlagring av masser 
· Transportbånd 
· Ferdigvarelager 
· 55 meter lang dypvannskai for utskiping av kvarts 
· Lagerbygninger 
· Verksteder 
· Servicebygg 
· Kontor- og administrasjonsbygg  

 
Figur 4 Deler av anleggsområdet med knuseverk ferdigvarelager og kai (Foto Elkem Tana) 

Uttaksmetode og deponering av overskuddsmasser 

Bergverket drives som dagbrudd. Uttak skjer ved hjelp av boring og sprengning av fjell. 
Det gjennomføres normalt 1-2 sprengninger i uka. Massene lastes og transporteres til 
knuseverket ved hjelp av gravemaskiner, hjullastere og dumpere.  

Overskuddsmasser som ikke kan utnyttes, legges om mulig tilbake i avsluttete felt av 
gruva. Der det ikke er mulig legges massene i løsmassedeponier. Deler av 
deponeringsmassen benyttes senere til fyllingsmasser i blant annet veier. Elkem forsøker 
å minimere bruk av løsmassedeponi og deponiene plasseres med tanke på å begrense 
synlighet i terrenget.  
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Figur 5 Bilde fra brudd som viser boring og rensing for sprengning, samt lasting av løsmasser for 
transport til knuseverk (Foto Elkem Tana) 

 
Figur 6 Uttaksområder og deponi for løsmasser (Foto Elkem Tana) 
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Gjeldende utslippstillatelse 

Fylkesmannen i Finnmark ga i 2008 Elkem Tana utvidet tillatelse til utslipp fra bryting, 
knusing og sortering av kvarts fra Giemašnjárga i Tana.  

Utslippstillatelsen gjelder for en årlig produksjon på inntil 1 150 000 tonn. Tillatelsen 
omfatter virksomhet tilknyttet drift av bryting av kvarts, knusing av kvarts og sortering av 
kvarts, utskiping av kvarts og lagring av, samt virksomhet i forbindelse med uttak og 
lagring av stein fra masseuttaket/steinbruddet.  

Følgende forhold/utslipp er omfattet i tillatelsen: 

· Utslipp av støv – nedfallsmålinger 
· Støvdempende tiltak 
· Utslipp til vann 
· Krav til målinger og prøvetaking 
· Støy 
· Journalføring 
· Internkontroll 

Utslippstillatelsen ble gitt med bakgrunn i blant annet: 

· Vilkår gitt i gjeldende reguleringsplaner,   
· Langvarig drift ikke har ført til forurensning som gjør det aktuelt å regulere 

utslippene ut over vilkår gitt tidligere  
· Mulighet for å endre tillatelsen om utslippet blir annerledes enn forventet 

Kvartsforekomsten - Registrerte mineralforekomster  

Kvartsitt er en «sandstein» som hovedsakelig består av små korn av kvarts. Kvarts er et 
mineral bestående av grunnstoffene silisium og oksygen (SiO2). Kvartsitten i Austertana 
har SiO2 > 99 %.  

Elkem har gjennomført en rekke kjerneboringer i Giemaš og prøveboring i Vággečarru. 
Resultatene viser god kvalitet.   

Nordvest            Sørøst 

 
Figur 7 Vertikalsnitt av Vággečarru som viser geologisk oppbygging av fjellet sett mot nordøst.  
Figur 8 anviser linje for vertikalsnitt. De gule feltene på begge sider av fjellryggen viser utvinnbar 
kvartsitt. Områder hvor kvartsitten ligger åpen eller med lav overdekning ønskes utnyttet.  
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Kartlagte kvartsittforekomster i Austertana omfatter større arealer enn det som nå foreslås 
regulert. I forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel for Tana kommune 
har Elkem anmodet om at ytterligere områder ved Vággečearru og sør for Stangnestind 
settes av til råstoffutvinning. Se Figur 8. 

 
Figur 8 Områder anmodet avsatt til råstoffutvinning 

Andre nærliggende forekomster  

Tananes: Det er registrert en forekomst på vestsiden av Tanaelvemunningen. 
Forekomsten er registrert med nasjonal betydning. NGU foretok prøvetaking i 1971 og 
1989-1991. Det vises til NGU sin industrimineraldatabase forekomstområde 2025-313. 
Flytting av uttaksområdet til Tananes er vurdert i kommuneplansammenheng. Fra 
kommuneplanens arealdel:  

«På Tananesset er det gjort undersøkelser av kvartsittforekomstene, og det har vært tale 
om å flytte drifta fra Giemas-området til Tananeset på vestsiden av Tanaelva. Dette er 
foreløpig ikke aktuelt, fordi forekomsten i dag ikke er økonomisk drivverdig. Eventuelle 
uttak av kvartsitt på Tananesset vil være svært konfliktfylte, da området ligger på grensen 
til Tanamunningen naturreservat. Tana kommune har ikke inntatt noen klar holdning til 
dette tiltaket. Dersom det blir aktuelt, vil det bli gjenstand for en grundig 
konsekvensutredning og saksbehandling. Området har så store naturverdier at det ikke er 
aktuelt å tillate andre tiltak her. Området legges ut til LNF-formål med restriksjoner på 
nybygging.» 
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Skallelv i Vadsø kommune: Det er registrert en kvartsittforekomst med nasjonal betydning 
ved Skallelv i Vadsø kommune. NGU foretok prøvetaking ved Skallelv i 1991 og 1992. 
Elkem Tana har foretatt ytterligere undersøkelser i perioden 2003-2013. Forekomsten kan 
være kommersielt utnyttbar, men er ikke like godt undersøkt som forekomsten i 
Austertana. Det vises til NGU sin industrimineraldatabase forekomstområde 2003-301.  

Elkem vurderer at det ikke er marked for å drive gruvedrift både i Austertana og ved 
Skallelv samtidig, basert på at det ikke finnes nye kvaliteter ved Skallelv. Elkem ønsker at 
man i størst mulig grad utnytter ressursene og anlegget i Austertana før det vurderes uttak 
ved Skallelv. 

Planlagt utdyping av fareled 

Innseilingen mot Giemašnjárga er svært smal og grunn i området mellom Stangnes 
(Stáŋganasnjárga) og Lávvonjárga. Dette begrenser størrelsen og lastekapasiteten på 
båter, samt hindrer båter å ferdes ved lavvann. Det er også stilt særskilte krav til båtførere 
for å redusere faren for grunnstøting. Det er satt av midler i NTP og Kystverket har planer 
om å utdype farleden i løpet av 2016. En utdyping vil øke fremkommeligheten og redusere 
faren for grunnstøting. Elkem Tana vurderer utdypingen som svært viktig for videre drift.  

 
Figur 9 Innseiling til Giemašnjárga - fareled i rød ramme og grunne partier i grønn farge (Foto Elkem 
Tana) 
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3 Planområdet – dagens situasjon 

3.1 Oversiktskart 

Planområdet ligger i Tana kommune i Finnmark, like nordøst for Tanamunningen. Figur 
10-12 viser planområdets lokasjon og avgrensning. 

 
Figur 10 Oversiktskart Nord-Norge 

  
Figur 11 Oversiktskart Øst-Finnmark 
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Figur 12 Oversiktskart Austertana – med markert område for utvidelse av gruvevirksomhet 

Eksisterende kvartsittbrudd ligger ved Giemaš og Geresgohppi nord for Austertana sør-
øst for Tanaelvas utløp. Anleggsområdet ligger ca. 4 km fra Austertana og ca. 50 km fra 
kommunesenteret Tana bru. Planlagte utvidelser omfatter i hovedsak arealer nordover til 
og med deler av fjellet Vággečearru. 
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3.2 Varslet planområde 

Varslet planområde utgjør samlet om lag 15 km2 og omfatter eksisterende uttaksområder 
og anleggsområde. Eksisterende uttaksområder og anleggsområde utgjør om lag 2,5 km2.  

 
Figur 13 Avgrensning av planområdet 
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Figur 14 Planavgrensning ved Geresgohppi. Gul stiplet linje viser plangrense. Røde linjer viser 
eiendomsgrenser.  
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Planen omfatter følgende nye uttaksområder: 

· Geresghoppi: 
En liten utvidelse av bruddet ved Geresgohppi i retning sør, øst og nord. 

· Giemaš: 
Uttaket på Giemaš utvides i retning vannet Mielkeveaijávri og Vággečearru. 
Området strekker seg fra ca. 300 moh. på det laveste og opp mot snaut 400 moh. 
på det høyeste. Området mellom Giemaš og Vággečearru ved vannet 
Mielkeveaijávri omfatter arealer på ca. 100 moh. og opp til om lag 300 moh. på det 
høyeste. 

· Sørøstre Vággečearru: 
Området omfatter deler av den sørøstre fjellsiden av Vággečearru ved Loapmi inn 
mot øvre del av elven Stuorra Luomejohka. Området går fra ca. 300 moh. på det 
laveste og opp til ca. 500 moh. på det høyeste.  

· Nordvestre Vággečearru: 
Området omfatter deler av den nordvestre fjellsiden av Vággečearru nord for dalen 
Mielkevággi. Området strekker seg fra ca. 80 moh. på det laveste til over 400 moh. 
på det høyeste.  

I tillegg til nye uttaksområder, vil planen omfatte areal for veiforbindelse mellom sørøstre 
og nordvestre uttaksområder ved Vággečearru. Området vil også omfatte arealer for nye 
deponiområder. 

3.3 Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter flere grunneiendommer og festegrunner. Følgende eiendommer 
inngår helt eller delvis i planområdet. Se kartene på Figur 15-17. 

Gnr/Bnr-Fnr Eier (Fester) Notat 

26/1 Finnmarkseiendommen Statsgrunn 

26/1-3 (festegrunn) Elkem Tana Eksisterende gruvedrift 
Industribygning 

26/1-5 (festegrunn) Elkem Tana Del av anleggsområde 

26/6, 21  Elkem Tana Administrasjonsområde 
Bolig, kontor og 
administrasjonsbygg, 2 
verkstedbygg, 2 lagerhaller 
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Figur 15 Eiendom gnr 26 bnr 1 (Finnmarkseiendommen). Rød stiplet linje viser omtrentlig 
planavgrensning. Kart hentet fra seeiendom. 

 
Figur 16 Eiendom gnr 26 bnr 1 festenummer 3 (Elkem Tana). Rød stiplet linje viser omtrentlig 
planavgrensning. Kart hentet fra seeiendom. 
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Figur 17 Eiendom gnr 26 bnr 6, 21 (Elkem Tana). Rød stiplet linje viser omtrentlig planavgrensning. 
Kart hentet fra seeiendom. 

3.4 Omkringliggende bebyggelse 

Austertana 

Austertana er en bygd med om lag 350 innbyggere. Senter i bygda ligger ca. 4 km fra 
Elkems anleggsområde. I Austertana finnes blant annet oppvekstsenter med barne- og 
ungdomsskole (1-10), samt barnehage.  

Spredt bolig-, fritids og landbruksbebyggelse  

Området langs fv. 282 vest for uttaksområdet ved Geresgohppi består av spredt bolig- og 
fritidsbebyggelse. Nord for elva er det tre våningshus og tre fritidshus. Rett sør for elva 
ligger det en liten grend bestående av seks boliger/våningshus og to fritidsboliger, samt et 
gårdsbruk.  

Ved Lille Leirpollen (Reakčavuotna) ligger det spredt fritidsbebyggelse. Området har 
adkomst med båt over fjorden. 

På nordsiden av utløpet av elva Čámmájohka ligger det et massetak med kaianlegg.  

3.5 Landskap 

Planområdet strekker seg fra sjøen og opp mot 500 meter over havet ved Vággečearru. 
Området går over både Varangervidda og Fjordene i Finnmark - Tanafjorden 
landskapsregioner (Kilden Skog og landskap fra NIBIO). Figur 18 og 19 viser 3D terreng 
med flyfoto av landskapet.  
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Figur 18 Landskapsbilde – oversiktsbilde med Austertana og vestre deler av Varanger  
(Norkart – Norge i 3D) 
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Figur 19 Landskapsbilde – planområdet for utvidelse av kvartsittbrudd (Norkart - Norge i 3D) 

Vegetasjon og vassdrag 

Snaumark utgjør en stor del av planområdet (Skogbrukskart og landskapskart fra Kilden 
fra NIBIO). Herunder består store deler av fjellområdene Vággečearru og øvre del av 
Giemaš av bart fjell og blokkmark uten vegetasjon. Ellers består fjellområdet Giemaš og 
grenseområdene ned mot dalen av områder med flekkvis og skrinn vegetasjon. Lenger 
ned i dalen mot elva Čámmájohka og mot sjøen er det områder med mer frodig 
vegetasjon.  

Langs elva Čámmájohka, området langs kysten mot Leirpollen og området ved 
Geresghoppi-bruddet består av skog. Det er også mindre skogområder langs Lille 
Leirpollelva og Mielkevággi, dalsøkket mellom Giemaš og Vággečearru. Skogene består i 
hovedsak av bjørk.  

Området består også av flere mindre fjellvann og vassdrag. Av fjellvann nevnes 
Geresjávri, Mielkeveaijávri og deler av de vestre Hanglevatna (Hakŋalanjávrrit). Av elver 
og vassdrag nevnes Čámmájohka med sideelvene Stuorra Luomejohka, Uhca 
Luomejohka og Mielkeveaijohka, samt Geresjohka. Det er også flere mindre vann og 
bekkefar som ikke er navngitt i kart.  
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3.6 Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) 

Kvartsittbruddet grenser mot et sammenhengende inngrepsfritt naturområde på vestsiden 
av Varangerhalvøya mellom Berlevåg og Tana. En utvidelse av kvartsittbruddet vil 
redusere størrelsen på det inngrepsfrie naturområdet. Det er igangsatt utbygging av 
vindmøllepark ved fjellområdet Rákkočearru i Berlevåg kommune, som ikke enda er 
registrert, men som også vil redusere det inngrepsfrie området mot nord. Figur 20 viser 
berørt INON-området på østre Varanger. 

 
Figur 20 INON-områder (Miljødirektoratets karbase) 
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3.7 Naturmangfold og naturvern 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

Ved utløpet av Tanaelva med Lille Leirpollen (Tanamunningen) er det registrert et område 
med havelle (særlig stor forvaltningsinteresse), praktærfugl (særlig stor 
forvaltningsinteresse) og sjøorre (stor forvaltningsinteresse) (Kilde Naturbase fra 
Miljødirektoratet). Innenfor Tanamunningen er det også registrert flere arter som teist, 
havørn, svartbak og steinkobbe. Ingen arter av nasjonal forvaltningsinteresse er registrert 
innenfor selve planområdet. 

Utvalgte naturtyper 

Det er ikke registrert utvalgte naturtyper innenfor eller i nærheten av planområdet. 

Viktige naturtyper 

Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor eller i nærheten av planområdet. 

Naturvernområde - Tanamunningen 

Tanamunningen naturreservat ble vernet i desember 1991. Formålet med vernet er å 
bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er 
knyttet til området. Tanamunningen har blant annet internasjonal betydning som raste- og 
oppholdsområde for våtmarksfugl.  

Nasjonal laksefjord og nasjonal laksevassdrag 

Tanafjorden er nasjonal laksefjord og Tanaelva nasjonal laksevassdrag.  

Vernede vassdrag 

Tanaelva, Julaelva (Juovlajohka) og Trollfjordelva er vernede vassdrag. Plantiltaket 
berører ikke verneplanområdene.  
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Figur 21 Vernede vassdragsområder (Naturbase) 

3.8 Naturressurser utenom landbruk og reindrift 

Andre mineralressurser og grus og pukk 

I følge NGU sin mineralressursdatabase og grus- og pukkbasen berører planen verken 
andre registrerte mineralressurser i form av, industrimineraler, naturstein og metaller 
og/eller grus og pukkforekomster. 

Vannressurser (drikkevann) 

Området berører ikke registrerte grunnvannsbrønner i området (Grunnvannsdatabasen 
Grenada fra NGU).  

Utmarksressurser (jakt, fiske, bær, spisesopp, urter, ved, doudji mv.) 

Det høstes av fiskevannene Mielkeveaijávri, Čámmajávri og fra Čámmajohka. 
Molteplukking foregår på myrene langs Čámmajohka opp til Čámmajávri og mot 
Mielkeveaijávri, samt i myrene rundt Loamoaivi og i Lille Leirpollen. Det høstes også 
gjennom jakt på rype og elg. Planlagte nye uttak berører arealer som inngår i 
elgjaktfeltene Goskesvággi/Lille Molvik og Riidoveadji/Riddovei (NordAtlas). I fjorden 
fiskes det. 
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3.9 Vannmiljø 

Vannmiljø er miljømyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i 
vann. Vannmiljø spiller dermed en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av all 
overvåkingsaktivitet som følger av vannforskriften. Vannmiljø eies og driftes av 
Miljødirektoratet. Fylkesmannens miljøvernavdeling og regional vannmyndighet, sammen 
med Miljødirektoratet definerer vannforekomster (Vannmiljødatabasen fra 
Miljødirektoratet). 

Leirpollen kystforekomst 

Kystvannforekomst Leirpollen har ikke klassifisert økologisk tilstand og har udefinert 
kjemisk tilstand. Det er udefinert risiko for å oppnå miljømål innen 2021. Vannforekomsten 
blir blant annet i liten grad påvirket av: 

· Avrenning fra eksisterende gruvedrift herunder noe avgangsmasser som går i 
sjøen og 

· Avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur herunder risiko for restballastvann  

Innsjøforekomster 

Innsjøforekomsten Mielkevæjjavri (219 moh.) ligger innenfor planlagt utvinningsområde. 
En utvidelse av gruvene vil også kunne påvirke forekomstene Geresjavri (155 moh.) og 
vannene ved Mielkevággi, samt et par små vann ved Vággečearru.  

Elvevannforekomst 

Planlagt utvidelse av gruvedriften vil kunne påvirke Čammajohka elvevannforekomst og 
tilknyttede bekkefelt fra Giemaš og Vággečearru, Lille Leirpollelva med tilhørende 
bekkefelt fra Vággečearru, samt enkelte bekkefelt til sjø (Leirpollen). 

3.10 Landbruk  

Skogbruk 

Tiltaket berører ikke skog egnet for skogproduksjon (Kilden Skog og landskap fra NIBIO). 

Jordbruk og utmarksbeite 

Plantiltaket berører ikke dyrka eller dyrkbar mark. Området sør og øst for elva 
Čámmájohka inngår i Tana Beitelags beiteområde for sauebeite (Landbrukskart, Skog og 
landskap). 
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3.11 Reindrift 

Planområde inngår i Øst-Finnmark reinbeiteområde, reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga. 
Reinbeitedistriktet har 8 sidaandeler og et øvre reintall på 4000 dyr i vårflokk. Distriktet har 
omtrent dette antallet rein i dag (Frode Utsi, leder RBD 7).  

Årsbeite 

Beiteområdet er delt opp 3 områder som for en stor del er avgrenset av gjerder eller 
naturlige barrierer. Det indre området i Polmak og et område vest for Tanaelva er 
vinterbeite. Området mellom Seida-fjellet og Austertana er høst- og høstvinterbeite, og 
områdene fra Austertana og nordover på Varangerhalvøya brukes til vår- og 
sommerbeiter og brunstland. 

Nærområdet til Elkem Tana er høstbeite, sommerbeite, og oppsamlingsområde/beitehage 
i tilknytning til merke- og slaktegjerdet ved Stjernevann som er beskrevet under. Det er 
også en trekkvei for rein i øst-vest retning gjennom Melkedalen som krysser den planlagte 
utvidelsen til Elkem Tana.  

 
Figur 22 Kartet viser områder for sommerbeite og høstbeite. Omtrentlig avgrensning vist med rød 
stiplet linje. (Reindriftsforvaltningens kart tilgjengelig på kartinnsynsløsningen Kilden fra NIBIO) 

Gjerder og anlegg 

Distriktet har etablert et telle, merke- og slakteanlegg ved Stjernevannet (Nástejávri) øst 
for planområdet. Herfra går det sperregjerder langs riksveien mot Austertana og videre 
nordover mot Båtsfjorden. Sperregjerdene avgrenser området for sommerbeite på 
Varangerhalvøya. Det er ingen gjerder eller anlegg innenfor selve planområdet.  
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Anlegget ved Stjernevannet benyttes når reinen tas inn fra sommerbeite for og slaktes 
eller sendes til høstbeite mellom Seidafjellet og Austertana.  

Flytte- og trekkleier og samlingsområder  

Før reinen ledes inn i anlegget ved Stjernevannet oppholder reinen seg i 
oppsamlingsområdet ved Saltfjellet (Gavzzavári), Loamoaivi og nordøstover mot fylkesvei 
890. Oppsamlingsområdet strekker seg inn mot planlagt uttaksområde ved vannet 
Mielkeveaijávri. Dalføre Mielkevággi fungerer som trekklei over Giemaš fra vest og inn 
mot oppsamlingsområdet. Området mellom Vággečearru og Hanglefjellet 
(Hakŋalanjávrrit) ved Loapmi fungerer som trekklei fra nord og inn mot 
oppsamlingsområdet.  

Om våren ledes reinen fra vinterbeite forbi anlegget ved Stjernevannet og øst for 
Hanglefjellet (Hakŋalanjávrrit) og nordover mot Berlevåg, for sommerbeite. 

 
Figur 23 Kartet viser trekklei, flyttlei og oppsamlingsområder. Telle, merke- og slakteanlegget ved 
Stjernevann er avmerket med rødprikket linje. Omtrentlig avgrensning av nye utvinningsområder vist 
med rød stiplet linje. (Reindriftsforvaltningens kart tilgjengelig på kartinnsynsløsningen Kilden fra 
NIBIO) 
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3.12 Kulturminner og kulturlandskap 

Helhetlige kulturlandskap 

Område Store Leirpollen som ligger sørøst for Storfjellet er registrert som helhetlig 
kulturlandskap. Området har kulturhistorisk interesse (Miljøbase fra Miljødirektoratet).  

Kulturminner  

Det er i Askeladden kulturminnedatabase registrert to kulturminner innenfor planområdet.  

Kulturminneområdet «Geresgåppi» med ID 38391 består av et gravfelt fra bronsealder – 
jernalder og er automatisk freda. Gravfeltet er lokalisert like øst for bruddområdet 
Geresgohppi og ligger innenfor varslet planområde.  

Det er også registrert et kulturminne med begrenset offentlighet innenfor planområdet like 
øst for bruddet Geresgohppi.  

Flere kulturminner er registrert innenfor influensområdet og vil være aktuelt å vurdere 
nærmere med hensyn til fjernvirkning.  

 
24 Registrerte kulturminner sørøst for Geresgohppi-bruddet (kart fra Askeladden). Varslet plangrense 
vist med stiplet linje. 

SEFRAK registrerte og fredete bygninger 

Planområdet berører ikke SEFRAK-registrerte bygninger (landsdekkende register over 
eldre bygninger og andre kulturminner i Norge) eller fredete bygninger.  
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3.13 Friluftsliv og rekreasjon 

Det går en snøskuterløype opp langs Čámmájohka som er koblet til hovedløypenettet 
nord for Salfjellet (Gavzzavárri). Fra løypa går det avstikkere mot vannene Geresjávri og 
Mielkeveaijávri.  

Det er ikke statlig sikra friluftsområder eller andre kartlagte friluftsområder innenfor eller i 
nærheten av området. 

 
Figur 25 Snøskuterløyper (kart fra NordAtlas). 

3.14 Teknisk infrastruktur 

Strøm 

Anlegget ligger innenfor Varanger Kraftnett AS sitt konsesjonsområde. En utvidelse av 
bruddet vil ikke ha vesentlig betydning for strømforbruk. 

Vannforsyning 

Det er anlagt kommunal vannforsyning til Elkem Tana. Utvidelse av bruddet vil ikke ha 
vesentlig betydning for vannforbruket. 

Avløpsløsning 

Elkem Tana har privat avløpsløsning. En utvidelse av bruddet vil ikke ha vesentlig 
betydning for avløpsvann.  
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3.15 Adkomst og trafikksituasjon 

Fylkesvei 282 fungerer som adkomstvei fra fylkesvei 890 ved Austertana og frem til 
Geresgohppi. Fra Geresgohppi er det anlagt privat vei frem til gruveområdet og 
administrasjonsområdet. Planlagt utvidelse av gruveområdene vil ikke medføre vesentlige 
endringer av trafikksituasjonen i forhold til i dag. 

3.16 Sjøtransport 

Utvunnet kvart transporteres utelukkende med båt fra kaia ved Giemašnjárga. Planlagt 
utvidelse vil ikke påvirke trafikkmengden til sjøs i vesentlig grad i forhold til i dag. 

3.17 Risiko og sårbarhet 

Det er gjort en innledende analyse av potensiell risiko i området med tanke på utbygging. 
Det vises til kapittel 5.5 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 

Snøskred  

I følge NGUs beregnete flere aktsomhetsområder er det flere områder med potensiell fare 
for snøskred innenfor og i nærområdet til planområdet. Skredtype er ikke spesifisert.  

Potensielt utsatte områder som berører planlagte nye uttaksområder omfatter: 

· Et lite område ved sørøstsiden av Vággečearru mellom 420 og 480 moh.  
· Områder ved vannet Mielkeveaijávri og dalsøkket Mielkevággi med fjellskrenter  
· Bratte partier ved nordsiden, sørsiden og sørvestsiden av Gimašvarrri  
· Området nord for Geresjávri 

Det er også registrert potensielt fareområde på vestsiden av Giemaš, som inkluderer store 
deler av bruddområdet og anleggsområdet.  

 
Figur 26 Registrerte aktsomhetsområder for snøskred (kartdata fra NGU hentet fra NVE Atlas) 
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Steinsprang og steinskred  

Det er registrert potensielt fareområde for steinsprang på vestsiden av Giemaš som 
inkluderer deler av bruddområdet og anleggsområdet. Det er også potensielle 
fareområder ved planlagte nye uttaksområder øverst i Mielkevággi mellom Giemaš og 
Vággečearru. 

 
Figur 27 Aktsomhetsområder for steinsprang (Kartdata fra NGU hentet fra NVE Atlas) 

Lokalkjente opplyser om årlige snøskred ved Lille Leirpollen og ved Loapmi. 

Jord- og flomskred  

Det er registrert et potensielt fareområde for jord- og flomskred ved Elkem Tanas 
anleggsområde.  

 
Figur 28 Aktsomhetsområde for jord- og flomskred (Kartdata fra NGU hentet fra NVE Atlas) 
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Ekstremvær 

Nye uttaksområder omfatter snaufjellområder på høyder opp mot 500 moh. Fjellområdene 
kan til tider være utsatt for streng kulde, sterk vind og snø. Ved utvidelse av 
uttaksområdet vil det være store avstander internt i driftsområdet. Fra planlagt 
uttaksområde på nordvestre del av Vággečearru til anleggsområdet ved Giemašnjárga er 
det ca. 9 km. Dagens driftsområder ligger om lag 340-380 moh. Det er ifølge Elkem svært 
sjelden at værforholdene forårsaker stans i driften. Selv i perioder da fjellovergangen over 
Båtsfjordfjellet er stengt pga. uvær, vil bruddet normalt være i full drift.  

Ved utvidelse av bruddområdet skal det vurderes om Elkem sine nåværende 
sikkerhetsrutiner knyttet til uvær, er tilfredsstillende.  

Trafikkulykker 

Driftsområdet omfatter bratte veistrekninger og tunge kjøretøy. Snø og is kan skape 
vanskelige kjøreforhold om vinteren særlig i bratte partier. Den nye veien opp til Giemaš 
ble anlagt med hensyn på trygg vintervei og har en maksimal stigning på ca. 1:10. Elkem 
har innarbeidet sikkerhetsrutiner med hensyn til vintertrafikk og har godt vintervedlikehold 
av veiene for å hindre glatt føre.  

Ved utvidelse av bruddområdet skal det som del av ROS-analysen, vurderes om det er 
behov for særskilte krav til vegstandard for nye driftsveier i uttaksområdene.  

Sprengningskader  

Med unntak av bruddet ved Geresgohppi, ligger planlagte brudd langt fra bebyggelse. 
Gjeldende regelverk knyttet til sikkerhet ved sprengning skal ivareta forsvarlig drift med 
hensyn til helse. Elkem Tana har tillatelse til oppbevaring og bruk av eksplosiver jf. 
forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Utvidelsen av bruddet ved Geresgohppi 
vil ikke endre risikoen i vesentlig grad i forhold til i dag. Sikkerheten ivaretas gjennom 
reguleringer etter forskrift nevnt ovenfor. Tema vurderes som lite relevant. 

Utslipp av miljøgifter til grunn og vann (ulykker/lekkasjer) 

Risikoen for utslipp av miljøgifter til grunn og vann vurderes generelt som liten. Det kan 
forekomme små og lokale utslipp ved f.eks. skader på maskiner, men tema vurderes ikke 
som relevant.  

Utslipp til sjø (ballastvann) 

Ved tømming av ballastvann er det en viss fare for forurensning. Båter som er på vei til 
Elkem Tana må tømme sitt ballastvann før de kommer inn i Tanafjorden. For innseiling i 
fjorden tas det opp minimum med nytt «ferskt» ballastvann fra sjøen. Før de laster opp 
kvartsitt hos Elkem, tømmes det «ferske» ballastvannet i fjorden. Beskrevet prosess 
reduserer faren for forurensning. Planlagt utvidelse vil ikke endre transportsituasjonen til 
sjøs i forhold til i dag. Tema anses ikke aktuelt å vurdere ytterligere. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Kommunale planer 

Kommuneplanens arealdel 

Tana kommune har igangsatt arbeider med å rullere gjeldende kommuneplan. Gjeldende 
kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2002. Området for utvidelse er i gjeldende plan 
avsatt til LNFR-områder.  

Gjeldende reguleringsplaner 

Det er i alt to gjeldende eldre reguleringsplaner innenfor planområdet. «Kvartsittbrudd ved 
Geresgohppi Del 1 og Del 2» samt «Intern vei til kvartsittbruddet i Giemaš». Begge 
reguleringsplanene vil foreslås erstattet av igangsatt detaljregulering for kvartsittbrudd ved 
Giemašvárri, Giemaš og Vággečearru. 

Kvartsittbrudd ved Geresgohppi Del 1 og Del 2: 
Reguleringsplanen har PlanID 1995002 og trådte i kraft 24.8.1995. Del 1 omfatter vei fra 
anleggsområdet ved Giemašnjárga til bruddet ved Geresgohppi. Del 2 omfatter 
bruddområdet ved Geresgohppi på sørsiden av fjellet Giemašvárri. 

 
Figur 29 Viser planområdet for reguleringsplan Kvartsittbrudd ved Geresgohppi Del 1 og Del 2 
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Intern vei til kvartsittbruddet i Giemas: 
Reguleringsplanen har PlanID 2002001 og trådte i kraft 25.4.2002. Planen omfatter areal 
for vei til bruddområdet ved Giemaš. 

 
Figur 30 Viser planområdet for intern vei til kvartsittbruddet i Giemas (hentet fra sePlan fra Kartverket) 

4.2 Andre relevante lover, forskrifter og retningslinjer 

Følgende lovverk, forskrifter og retningslinjer vurderes som relevant. 

· Mineralloven 
· Forurensningsloven med forurensningsforskriften 
· Reindriftsloven 
· Naturmangfoldloven 
· Kulturminneloven 
· Finnmarksloven § 4 - Samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark og 

forskrift om Sametingets retningslinjer for utmarksvurdering 
· Vannforskriften  
· INON – inngrepsfrie naturområder 
· Tanamunningen naturreservat 
· Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
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5 Krav til konsekvensutredning  

5.1 Vurdering av krav til konsekvensutredning 

Planen er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og 
bygningsloven. Detaljreguleringen omfatter plan for uttak av mineraler med over 200 
dekar samlet overflate og uttak av mer enn 2 millioner tonn masse. Planen faller 
dermed inn under punkt 2 jf. punkt 16 i vedlegg I, «Planer som alltid skal utredes». 
Planen utløser dermed krav til konsekvensutredning. Tana kommune er ansvarlig 
myndighet for konsekvensutredningen. 

5.2 Generelle krav til konsekvensutredningens innhold og metode  

§ 7 i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven stiller krav 
til innhold i planforslag med konsekvensutredning. Rammer for innhold i 
konsekvensutredningen er ytterligere presisert Vedlegg IV i forskriften. Herunder 
beskrives hvilke generelle krav som stilles til konsekvensutredningen for å innfri § 7 og 
vedlegg IV i forskrift om konsekvensutredninger. Særskilte krav til innhold i redegjørelsen 
for planen og fagutredninger er gjengitt i kapitlene under.  

Kvalitet 

Konsekvensutredningen med feltundersøkelser, skal utføres av personer med 
relevant faglig kompetanse. 

Behovet for videre undersøkelser eller tiltak 

For hvert forhold som skal utredes skal det redegjøres for undersøkelser eller tiltak som 
kan iverksettes for å tilpasse planen til omgivelsene, for avbøte skader eller ulemper og 
for å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen. 

Vurdering av samlede virkninger 

For hvert forhold som utredes skal det gjøres en vurdering av samlede virkninger av 
planen sett i lys av også andre planlagte, eksisterende og/eller vedtatte planer eller tiltak i 
influensområdet. Hvilke planer og tiltak som er vurdert, skal fremgå i den enkelte 
fagutredning.  

For utredning av konsekvenser for reindrift skal vurderingen omfatte planer og tiltak 
innenfor reinbeitedistrikt 7.  
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Metode og datagrunnlag 

For hvert forhold som utredes skal det redegjøres for datagrunnlaget og metodene som er 
benyttet for å beskrive virkningene, herunder usikkerhet knyttet til innsamling og bruk av 
data og metoder.  

Sammenstilling av utredningene 

Det skal utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av utredningen.  

5.3 Alternativer som skal utredes 

Utvidelse kvartsittbruddet i tråd med planen – alternativ 1  

Målet med planen er å utvide utvinningsområder ved Geresgohppi, Giemaš og 
Vággečearru med til sammen om lag 7000 dekar. En slik utvidelse vil sikre mulighet for 
drift i flere tiår ut over dagens tillatelser. Elkem har ingen planer om å øke uttaksmengden 
per år. Konsekvensutredningen skal baseres på at dagens drift videreføres frem til om lag 
år 2070. Det legges til grunn om lag samme antall ansatte, omsetning og uttaksmengder 
som i dag.  

0-alternativet – referansealternativet  

0-alternativet beskriver fremtidig utvikling uten at planen gjennomføres. I dette tilfellet 
innebærer det at Elkem Tana ikke får tilgang til nye utvinningsområder. Virksomheten vil 
dermed måtte avvikles når dagens reserver ikke lenger er drivverdige. Reservene 
muliggjør drift i 10-15 år, men med redusert lønnsomhet grunnet mangel på råstoff med 
høy kvalitet. 0-alternativet er ut i fra dette definert som: 

«Videreført normal drift ut i fra dagens situasjon frem til år 2020. Redusert drift som følge 
av mangel på kvaliteter fra ca. år 2020. Herunder redusert antall ansatte, redusert 
omsetning og redusert uttaksvolum. Sannsynlig avvikling av virksomheten ca. år 2025.» 

Alternative lokaliseringer vurderes ikke 

Foreslåtte nye uttaksområder vil tilknyttes dagens driftsområde og vil i hovedsak dra nytte 
av eksisterende bygg og anlegg.  

Alternative uttaksområder ligger i mer eller mindre uberørte områder. En eventuell 
utnyttelse av disse ville dermed medført behov for store infrastrukturtiltak knyttet til vei, 
kai, strøm med mer. Alternative lokaliseringer av uttaksområder vurderes som uaktuelt på 
nåværende tidspunkt og utredes dermed ikke. 
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5.4 Redegjørelse for planen 

Innhold og formål med planarbeidet 

Konsekvensutredningen skal redegjøre for planlagt tiltak og formålet med plantiltaket. 
Planen skal begrunnes og det skal redegjøres for følgene av ikke å realisere planen (0-
alternativet). Elkems tidsplan for uttak skal beskrives. Planlagt istandsetting av områder 
etter avsluttede uttak av regulerte områder skal beskrives.  

Forholdet til gjeldende lovverk, forskrifter, planer og retningslinjer  

Videre skal det gis en beskrivelse av forholdet til relevante overordnete føringer, samt 
hvordan det er tatt hensyn til disse. Plantiltaket skal vurderes opp mot følgende forhold: 

Kommunale planer og retningslinjer: 

· Gjeldende kommuneplans arealdel, samt status for kommuneplanen under 
rullering dersom kommuneplanen ikke vedtas før reguleringsplanen. 

Relevant lovverk: 

· Mineralloven 
· Forurensningsloven med forurensningsforskriften 
· Reindriftsloven 
· Naturmangfoldloven 
· Kulturminneloven 
· Finnmarksloven § 4 - Samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark og 

forskrift om Sametingets retningslinjer for utmarksvurdering 
· Vannforskriften  

Øvrige nasjonale føringer: 

· INON – inngrepsfrie naturområder i Norge (sammenhengende naturområder) 
· Tanamunningen naturreservat 
· Trollfjordelva og Julaelva vernede vassdrag 
· Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Nødvendige offentlige og private tiltak 

Det skal gis en oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for 
gjennomføring. Herunder skal planlagt utdyping av farleden beskrives kort.  

5.5 Forhold som skal utredes  

Herunder beskrives de forhold som skal utredes som del av konsekvensutredningen, samt 
krav til innhold og metode for de enkelte tema. Forholdene er vurdert ut ifra forskrift om 
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven vedlegg IV, Tana kommune 
(utredningsmyndighet) sin egen vurdering av relevante forhold og innspill til planarbeidet i 
forbindelse med varsel om oppstart og høring av planprogram. Det vises til vedlagt referat 
fra oppstartsmøte 7.12.2015 og innspill til planarbeidet.  
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Reindrift 

Planlagt utvidelse av gruvedriften vil medføre konsekvenser for Reinbeitedistrikt 7 sin 
virksomhet.  

Reindriftsnæringens bruk av de berørte områdene og betydningen av områdene for 
reindriften skal beskrives. Herunder særverdiområder som trekk- og flyttelei, 
oppsamlingsområder, kalvingsland mm. Direkte og indirekte beitetap som følge av den 
planlagte utbyggingen skal vurderes. Det skal også gjøres en vurdering av beitetap hvor 
det tas hensyn til samlet virkning av inngrep.  

Det skal vurderes hvordan tiltakene i anleggs- og driftsfasen kan påvirke reindriftens bruk 
av området gjennom barrierevirkning, skremsel/støy og økt ferdsel. Herunder må 
unnvikelseseffekter knyttet til både støy fra bryting og transport, og forstyrrelser i form av 
trafikk av folk og kjøretøyer. 

Utredningen skal omfatte en vurdering om det er sannsynlig at utvidelse av gruvedriften vil 
få konsekvenser for reinens helse. Vurderingen skal gjøres på bakgrunn av utredningen 
knyttet til forurensning og støv, samt kjent kunnskap vedrørende hvordan reinsdyr 
påvirkes av spredning av kvartsstøv til luft og vann. 

Driftsmessige konsekvenser av unnvikelseseffekter må vurderes, og i den sammenheng 
må man også vurdere sumvirkningen av nye og tidligere inngrep. Det skal i 
konsekvensutredningen vurderes hvor mye/ i hvilken grad reguleringsplanen vil påvirke 
det fastsatte reintallet for det berørte reinbeitedistriktet.  

Mulige avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser skal vurderes og beskrives.  

Metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser» skal legges til 
grunn for utredningen så langt denne er relevant. Reindriftsnæringen og 
reindriftsforvaltningen skal involveres i arbeidet. Konsekvensutredningen skal bygge på et 
kunnskapsgrunnlag bestående av både forskningsresultater, forvaltningskunnskap og 
tradisjonell kunnskap hentet fra reindriftsutøvere, som bruker området. Utredningen skal 
utarbeides av utreder med nødvendig faglig kompetanse innenfor reindrift. Sporlogger fra 
GPS-merket rein skal benyttes som supplement til eksisterende kartlagt bruk av området. 

Kulturminner og kulturmiljø 

Utvidelsen av Geresgohppi vil kunne medføre tap av registrert kulturminner samt indirekte 
påvirke nærliggende registrerte kulturminner. Herunder også samiske kulturminner. Det er 
ifølge både fylkeskommunen og Sametinget potensiale for funn av ikke registrerte 
kulturminner i området. 

Utreder skal opprette kontakt med Fylkeskonservator og Sametinget for avklaringer 
knyttet til både automatisk fredete, samiske og nyere tids kulturminner. Utreder skal også 
følge opp § 9-undersøkelser i planområdet.  

Kjente automatisk fredede samiske kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids 
kulturminner og kulturmiljø med bevaringsverdi innenfor det berørte området skal 
beskrives og vises på kart. Kulturminnene skal analyseres og verdien skal vurderes. 



 

Detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru,  
Planprogram 25.5.2016 

 

 

Side 41 

Potensialet for funn av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner skal beskrives og 
vises på kart.  

Direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal beskrives 
og vurderes for både anleggs- og driftsfase. 

Kulturlandskapet skal beskrives. 

Det skal redegjøres for hvordan eventuelle konflikter med forekomster av kulturminner kan 
unngås ved plantilpasninger, herunder avbøtende tiltak og miljøovervåking. 

Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø skal redegjøres for og utredes iht. 
prinsippene i Lov om kulturminner av 1978 (Kulturminneloven). Det skal legges særlig 
vekt på å beskrive konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø som vil bli direkte berørt 
av tiltaket. En skal også redegjøre for indirekte påvirkning, som kan forringe den 
kulturhistoriske verdien til kulturminner og -miljø. Vurderingen blir gjort på bakgrunn av 
tilgjengelig kildemateriale fra Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Riksantikvaren sin 
Askeladden-database, ortofoto samt kartmateriale og lokalhistoriske skriftlige kilder. 

Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås. Fylkeskommunene og Sametinget skal 
kontaktes. Der hvor gjennomgang av dokumentasjonen og kontakten med myndigheter 
eller lokalkjente viser at potensialet for funn av hittil ukjente automatisk fredete 
kulturminner er stort, skal vurderingene i nødvendig grad suppleres med befaringer i felt 
samt intervjuundersøkelser. 

Utreder med nødvendig faglig og kulturell kompetanse i samisk kultur og samiske 
kulturminner skal benyttes.  

Metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser» skal legges til 
grunn for utredningen så langt denne er relevant.   

Naturmangfold 

Planlagt utvidelse av gruvedriften vil kunne medføre konsekvenser for naturmangfoldet.  

Behovet for feltbefaringer for kartlegging av naturtyper og verdisetting av naturmangfold 
skal vurderes i samråd med fylkesmannen. DN-håndbok 13-2007 «Kartlegging av 
naturtyper – verdsetting av biologisk mangfold» og fylkesmannens egne data om området 
skal legges til grunn.  

Konsekvenser for naturmangfold skal redegjøres for og utredes iht. prinsippene i 
naturmangfoldloven. Utredningen skal gi grunnlag for å vurdere tiltaket jf. 
Naturmangfoldlovens §§ 7-12.  

Av områder som skal vurderes og beskrives nevnes fiskevannene Mielkeveaijávri og 
Čámmajávri, samt elva Čámmajohka. Virkninger for observerte sjeldne planter langs stien 
til Lille Leirpollen skal også vurderes med hensyn til støv. Det skal vurderes om det er en 
særskilt verdifull naturtyper i Lille Leirpollen med hensyn til at flere plantearter har 
“norgrense” i området. 

Eventuelle avbøtende tiltak som begrenser negative virkninger, skal beskrives.  
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Metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser» skal legges til 
grunn for utredningen så langt denne er relevant. 

Friluftsliv 

Utvidelse av gruvevirksomheten vil påvirke natur- og friluftsområder. Plantiltaket vil være 
synlig fra flere nærliggende fjellområder/fjelltopper som Hanglefjellet (Hakŋalančearru) på 
619 moh. og Stangenesting (Stáŋganasčohkka) på 725 moh. Sistnevnte er 
Varangerhalvøyas høyeste fjell. 

Utreder skal opprette kontakt med lokalkjente personer (f.eks. Austertana bygdelag) og 
Tana kommune med hensyn til å beskrive bruken av området, samt vurdere omfang og 
konsekvens for friluftsliv.  

Konsekvenser for friluftsliv skal vurderes på bakgrunn av innhentet informasjon om bruken 
av området, landskapsutredningen og støyutredningen. Eventuelle avbøtende tiltak som 
begrenser negative virkninger, skal beskrives. 

Fiskevannene Mielkeveaijávri og Čámmajávri, samt elva Čámmajohka er omtalt som 
viktige turmål. Det går skuterløype til Mielkeveaijávri. Deler av reguleringsområdet brukes 
også til molteplukking og jakt. Disse områdene skal vurderes og beskrives særskilt. 

Metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser» skal legges til 
grunn for utredningen så langt denne er relevant. I tillegg vil DN-håndbok 18-2001 
Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven og Miljødirektoratets 
veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder anvendes der relevant. 

Landskap 

Planlagt utvidelse av gruvevirksomheten vil medføre store fysiske inngrep i naturen.  

Som del av utredningen skal det utarbeides konseptuelle visualiseringer av tiltaket. 
Visualiseringene skal der relevant vise omfanget av tiltaket sett fra følgende ståsteder: 

· Salfjellet (Gavzzavárri)  
· Hanglefjellet (Hakŋalančearru) 
· Seterområdet ved Leirpollenelva  
· Stangnestind 

Visualiseringene skal der det er relevant vise uttak i følgende faser: 

· 0-alternativ 
· Fase 1 utvidelse – Geresgohppi og Giemaš 
· Fase 2 utvidelse – Vággečearru sørøst 
· Fase 3 utvidelse – Vággečearru nordvest 

Det skal utarbeides et kart som viser høydekoter ved ferdig uttak. 

Eventuelle avbøtende tiltak som begrenser negative virkninger, skal beskrives. 
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Metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser» skal legges til 
grunn for utredningen så langt denne er relevant.   

Forurensning – støy 

Kvartsittbrudd generer støy fra blant annet sprengningsarbeider og lasting av båter. 
Planlagt utvidelse vil ikke påvirke støysituasjonen ved anleggsområdet i vesentlig grad. 
Utvidelsen av uttaksområder vil ellers kunne påvirke støysituasjonen ved nærliggende 
bebyggelse, samt natur- og friluftsområder og reinbeiteområder. Planlagt utvidelse av 
kvartsittbruddet vil ellers ikke medføre økt båttrafikk eller biltrafikk langs fv. 282.  

Konsekvenser av planlagt utvidelse av kvartsittbruddet med hensyn til støy skal utredes. 
Herunder skal det vurderes i hvilken grad nærliggende støyfølsom arealbruk blir påvirket. 
Det skal vurderes avbøtende tiltak for å forebygge støyplager og ivareta stille og lite 
støypåvirket natur- og friluftsområder, herunder også reinbeiteområder.  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) med 
Miljødirektoratets veileder til retningslinjen M-128-2014, skal legges til grunn. Det skal 
utarbeides støysonekart som viser beregnet støy fra uttak ved Geresghoppi, Giemaš, 
Vággečearru sørøst og Vággečearru nordvest. Behovet for bedre kartgrunnlag skal 
vurderes med hensyn til nøyaktigheten av støysonekartene. Det skal utarbeides tverrsnitt 
av bruddområdene som grunnlag for å vurdere naturlig skjerming av støy.  

Støy fra eventuelt mobilt knuseverk og transportbånd skal vurderes.  

Forurensning – utslipp til luft 

Kvartsittbruddet genererer støv fra blant annet knuseverk, sprengningsarbeider, lasting på 
lastebil ved uttak, transport, lossing ved lager, knusing, lagring og lasting på båt. Planlagt 
utvidelse av bruddområder vil kun påvirke støvkildene ved uttak og transport. I tillegg vil 
eventuelt mobilt knuseverk kunne genere støv. Støvkildene ved anleggsområdet vil ikke 
endres i forhold til dagens situasjon.  

Planlagt utvidelse vil ikke påvirke trafikkmengden på Fv. 282. Trafikkmengden på Fv. 282 
er så lav at det ikke er behov for vurdering av forurensning fra veitrafikk. Nitrogendioksid 
anses ikke å være et problem i området. Bakgrunnskonsentrasjonen av svevestøv i 
området er lav ifølge Norsk Institutt for Luftforsknings informasjonsside luftkvalitet.info. 

Støv kan forårsake helsefare og/eller ubehag. Det er særlig finkornet støv (svevestøv) 
som utgjør helsefare. Nedfallsstøv (større partikler) kan i hovedsak medføre ubehag ved 
store mengder. Ved bergverksdrift utgjør større partikler hovedvekten av støvet. Mindre 
støvpartikler finnes normalt i mindre mengder. 

Dagens situasjon med hensyn på støv beskrives både med hensyn til svevestøv og 
nedfallstøv. Virkningen av en utvidelse av kvartsittbruddet med hensyn til svevestøv og 
nedfallstøv skal vurderes.  

Vurderinger knyttet til nedfallstøv vurderes på bakgrunn av resultater fra nedfallsmålinger 
fra dagens virksomhet, dialog med lokalbefolkning og grenseverdiene i utslippstillatelsen 
og §30-5 i forurensningsforskriften. Topografiske, meterologiske og lokalklimatiske forhold 
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vurderes. Behovet for avbøtende tiltak vurderes, samt behovet for supplerende 
støvmålinger. Eventuelle supplerende støvmålinger gjennomføres iht. NS 4852:2010 
Luftundersøkelser, Uteluft, Måling av støvnedfall i nærområder med støvømfintlig 
arealbruk.  

Vurderinger med hensyn til svevestøv gjøres på bakgrunn av gjeldende grenseverdier gitt 
i forskrift og veileder (T-1520), registrerte bakgrunnskonsentrasjoner av svevestøv, 
avstand til naboer, samt topografiske, meteorologiske og lokalklimatiske forhold. 
Sannsynligheten for at planlagt utbygging fører til overskridelser av grenseverdier gitt i 
forurensningsforskriften kapittel 30 drøftes. Behovet for måling av svevestøv vurderes. 
Behovet for avbøtende tiltak vurderes.  

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) legges til grunn så 
langt denne er relevant.  

Støvproblematikk knyttet til et eventuelt mobilt knuseverk skal vurderes. 

Forurensning – utslipp til grunn og vann 

Dages situasjon med hensyn til utslipp til grunn og vann beskrives. Virkninger med 
hensyn til utvidelsen av kvartsittbruddet vurderes. Eventuelle avbøtende tiltak vurderes.  

Vannmiljø 

Vannkvaliteten i nærliggende og berørte vannforekomster beskrives ut ifra registrert 
kunnskap. Utvidelsens påvirkning av vannkvaliteten i berørte vannforekomster vurderes 
etter kriteriene i vannforskriften. Behovet for eventuelle oppfølgende undersøkelser og 
avbøtende tiltak vurderes. 

Av vannforekomstene nevnes sjøområdet som utgjør del av naturreservat og 
vannframspringene på sørøstsida av Lille Leirpollen. Disse områdene skal vurderes og 
beskrives særskilt. 

Samisk natur- og kulturgrunnlag unntatt reindrift 

Utvidelse av kvartsittbruddet kan medføre konsekvenser for samisk fjordbosetting i 
nærområde og utmarksbruk som følge av blant annet inngrep i utmark.  

Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av den samiske fjordbosetningen og 
utmarksbruket i de berørte områdene. Direkte og indirekte konsekvenser for utmarksbruk som 
følge av den planlagte utbyggingen skal vurderes. Det skal vurderes hvordan tiltakene i 
anleggs- og driftsfasen vil påvirke fjordbosettingen som følge av økt aktivitet i planområdet. 
Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. 

Utredningen skal gjøres på bakgrunn av eksisterende informasjon om samisk fjordbosetting 
og utmarksbruk. Utreder skal opprette kontakt med berørte organisasjoner og lokalkjente 
personer med kunnskap om lokale, viktige områder for tradisjonell utmarksbruk innenfor 
planområdets influensområde. Herunder områder for jakt, fiske, vedhugst, sanking av bær, 
urter og sennagress, samt uttak av virke for duodji. Det forutsettes at konsekvensutredningen 
bygger på et kunnskapsgrunnlag bestående av relevant, informasjon, ulike 
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forskningsresultater, forvaltningskunnskap på lik linje med tradisjonell kunnskap av brukere av 
området. Utredningen skal ivareta utredningsbehovene beskrevet i Sametingets 
planveileder.  

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3 

Følgende risikoforhold skal vurderes i ROS-analysen: 

· Snøskred  
· Steinsprang og steinskred  
· Ekstremvær 
· Trafikkulykker 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder for kartlegging av 
risiko og sårbarhet; ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging” skal benyttes så langt den er 
relevant. 

5.6 Øvrige samfunnsmessig virkninger som skal beskrives 

Forholdene nevnt under utredes ikke som del av konsekvensutredningen, men forholdene 
skal beskrives med hensyn til virkninger for natur og samfunn. Forholdene beskrives ut i 
fra kvalitative vurderinger med bakgrunn i tiltaksbeskrivelsen, fagutredninger nevnt i 
kapittel 5.5, offentlig tilgjengelige data og statistikk. Relevante kontaktpersoner og 
veiledere nevnes for hvert enkelt tema.  

Demografi, kommunal økonomi, samt næringsliv og sysselsetning 

Elkem Tana sin gruvevirksomhet er en betydelig arbeidsgiver i Austertana og i Tana 
kommune. Elkem Tanas kunder omfatter en rekke smelteverk, som vil kunne bli berørt av 
en ev. nedleggelse av gruvedriften i Tana.  

Ved tillatt utvidelse av driftsområdene iht. planforslaget vil grunnlaget for å videreføre 
virksomheten forlenges med flere tiår. Dersom det ikke gis tillatelse til nye driftsområder 
vil virksomheten avvikles innen relativt få år. En eventuell avvikling av virksomheten og 
tap av eksisterende arbeidsplasser vil medføre virkninger for lokalsamfunnet i Austertana 
og Tana. En eventuell nedleggelse vil også medføre virkninger for Elkems kunder.  

Konsekvenser med hensyn til antall ansatte i gruvevirksomheten og lokale ringvirkninger i 
form av serviceindustri mv. skal vurderes. Konsekvenser med hensyn til øvrig 
sysselsetting i lokalsamfunnet/kommunen skal drøftes. Ut i fra vurderingene knyttet til 
sysselsetting, skal det gis en kortfattet beskrivelse av konsekvenser med hensyn til 
arbeidsmarked og befolkningsutvikling i lokalsamfunnet Austertana og Tana kommune.  

Plantiltakets virkninger med hensyn til Tana kommunes økonomi skal vurderes for både 
alternativ 0 og 1. Herunder skal driftas påvirkning på kommunale kostnader og inntekter 
(skatter og avgifter) beskrives. Herunder skatteinntekter fra virksomheten og ansatte, 
samt utbygging, drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur. 
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Grunnlag for vurderingene hentes blant annet fra SSB, Tana kommune og Elkems egne 
offentlige tall. Elkems kunder kontaktes ved behov.  

Konsekvenser for Elkem Tanas nåværende kunder skal vurderes for alternativ 0 og 1. 
Vurderingene gjøres på bakgrunn av offentlig tilgjengelige kilder, med hensyn til 
alternative leverandørers lokalisering og kapasitet.  

Det økonomiske grunnlaget for virksomheten og risikoen for ev. konkurs før uttaket er 
sluttført, skal vurderes overordnet med hensyn til nasjonale og internasjonale trender, 
tilbud og etterspørsel etter kvartsitt. 

Potensiale for videre drift ut over driftsperioden som legges til grunn for reguleringsplanen 
og utredningen, skal beskrives.  

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

Planlagt utvidelse av kvartsittbruddet vil ikke medføre vesentlig endret transportbehov til 
sjøs eller på land i forhold til dagens situasjon. 0-alternativet medfører redusert 
transportbehov lokalt ved Elkem Tana, og kan medføre ringvirkninger og endret 
transportbehov for Elkem Tanas kunder. Herunder særlig båttrafikk.  

Basert på gjeldende konkurransesituasjon (lokalisering av smelteverk og kvartsittbrudd) 
skal det gjøres en vurdering av sannsynlig endret transportbehov ved en ev. nedleggelse 
av Elkem Tana (0-alternativet). Herunder skal det skisseres sannsynlige alternative 
transportruter.  

Planlagte tiltak som vil medføre endringer av transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger lokalt skal beskrives. Herunder skal eventuelle behov for, eller bruk av 
transportbånd og mobilt knuseverk beskrives.  

Landbruk og utmarksbeite 

Konsekvensene for landbruk med hensyn til utmarksbeite for sau skal beskrives. 
Austertana sauesankarlag skal kontaktes.  

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

Tiltaket vil kunne ha påvirkning på folkehelsen lokalt. Blant annet vil planlagt utvidelse 
hindre arbeidsledighet i Tana, noe som er positivt med hensyn til folkehelse. Det skal 
gjøres en kvalitativ vurdering av konsekvenser med hensyn til befolkningens helse. 
Helsedirektoratets moment og tipsliste «Folkehelse og kommuneplanlegging» skal legges 
til grunn for vurderingene.  

5.7 Drøfting av forhold som ikke vurderes som relevant 

Herunder redegjøres det for forhold i forskrift om konsekvensutredning vedlegg IV, som 
ikke utredes eller beskrives nærmere som del av konsekvensutredningen. 
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Mulige trusler som følge av klimaendringer  

Området ligger ikke utsatt til med hensyn til havnivåstigning. Øvrige virkningen mht. 
lokalklima vurderes som irrelevant. Tema vurderes ikke nærmere. 

Sikring av jordressurser (jordvern) 

Området berører ikke dyrka eller dyrkbar mark. Tema vurderes ikke nærmere. 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 

Tiltaket berører ikke offentlige uterom, som er tilrettelagt for allmennheten. Tilgjengelighet 
til gang- og sykkelveinett er heller ikke relevant. Herunder vurderes særskilte krav til 
universell utforming ut over gjeldende regelverk (Tek10) heller ikke som relevant. Tema 
vurderes ikke nærmere.  

Barn og unges oppvekstsvilkår 

Plantiltaket berører ikke opparbeidete lekeområder eller andre anlegg som er tilrettelagt 
for barn og unge. Hensynet til barn og unge blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom 
utredningene knyttet til forurensning, støy og støv, friluftsliv, samt vurderinger knyttet til 
folkehelse og ROS-analyse. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen vurderes som ivaretatt. Forholdet barn og unges 
oppvekstsvilkår beskrives ikke særskilt.  

Kriminalitetsforebygging 

Plantiltaket vil tilsynelatende ikke påvirke kriminalitetsforebygging og tema anses ikke som 
relevant.  

Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

Plantiltaket omfatter ikke nye områder for bebyggelse. Tema anses ikke som relevant og 
vil ikke beskrives nærmere. 

Vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene 

Planen omfatter utvidelse av eksisterende stedbunden, privat virksomhet. Temaet anses 
ikke som relevant og vil ikke beskrives nærmere. 
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6 Planprosessen 

6.1 Gjennomført prosess  

Igangsatt planarbeid 

Elkem Tana avholdt et uformelt folkemøte i Austertana høsten 2015, hvor Austertana 
bygdelag var representert. Det ble her informert om Elkems planer for å utvide 
driftsområdene.  

Oppstartsmøte med Tana kommune ble avholdt den 7.12.2015. Referat fra møte er 
vedlagt. 

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

Planarbeidet ble varslet og planprogrammet send på høring i samsvar med plan- og 
bygningslovens § 4-1 i februar. Berørte parter fikk tilsendt brev i tillegg til at planarbeidet 
ble kunngjort i lokal avis og på kommunens hjemmeside på internett. I forbindelse med 
høringen av planprogrammet og varsel om oppstart kom det inn i alt 7 innspill. Følgende 
parter kom med innspill: 

· Fylkesmannen i Finnmark 
· Finnmark fylkeskommune 
· Sametinget 
· Direktoratet for mineralforvaltning 
· Fiskeridirektoratet 
· Reinbeitedistrikt 7 Rakkonjarga 
· Ellen Eide 

Innspillene er oppsummert og kommentert under.  

Gjennomført medvirkning 

Det ble avholdt et åpent møte i Austertana under høringen av planprogrammet den 
14.3.2016 i regi av Tana kommune. På møte var det 24 deltakere fra Austertana og Tana 
tilstede i tillegg til representanter fra Elkem, Sweco og Tana kommune. Referat fra møtet 
er vedlagt. 

Det er også avholdt et innledende orienteringsmøte med Reinbeitedistrikt 7 den 15.1.2016 
og et møte med gjennomgang av planprogrammet 14.3.2016. På møtene ble 
reinbeitedistriktet informert om Elkems planer. Elkem ble informert om distriktets 
foreløpige vurderinger knyttet til utvidelsen.  



 

Detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru,  
Planprogram 25.5.2016 

 

 

Side 49 

6.2 Innspill til varsel om oppstart og høring av planprogrammet 

Herunder er innspillene til varsel om oppstart og høring av planprogrammet oppsummert 
og kommentert. 

Fylkesmannen i Finnmark: 

Brev datert 12.4.2016. Innspillet omfatter temaene vannmiljø, forurensning, støv og støy, 
reindrift, samfunnssikkerhet og beredskap og naturmangfold. 

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: annerkent 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 
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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: 

Brev fra fylkeskommunen er datert 11.4.2016. Innspillet omfatter bade planfaglige og 
kulturminnefaglige innspill.  

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 inkulderes i arbeidslivet. 

Kulturminnefaglig innspill – arkeologi: 
Ut i fra Fylkeskommunens kjennskap til området finner de det sannsnylig 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 bygnignsloven og teknisk forskrift vurderes og beskrives så langt 
dette er relevant. Fylkeskommunens krav til kulturminnefaglig befaring tas til orientering. 

Sametinget: 

Brevet fra Sametinget er datert 8.4.2016. Innspillet omfatter planarbeidets forhold til 
naturgrunnlag for samisk kultur og næringsutøvelse og planarbeidets forhold til samiske 
kulturminner. 

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.  
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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: 

Brev fra Direktoratet for mineralforvalnting (DMF) er datert 12.4.2016. 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: 

Brev fra Fiskeridirektoratet er datert 31.3.2016. 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 
pengterers 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 
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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 avgjørdende 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 genereasjoner.  

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 
viderere 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 Reinbeidedistrikt 7 sitt innspill: 
Elkem har uttrykt at de ønsker å drive sin virksomhet side om side med reindrifta. 
Kosekvensutredningen 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 Kvartsitveien 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 tolleranse 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. 

6.3 Endringer i planprogrammet 

Det er beskrives endringer i planprogrammet for å imøtekomme innspillene. Endringene 
omfatter kappittel 5.5 «Forhold som skal utredes». 
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Reindrift 

Avsnitt vedrørende utredning av konsekvenser for reindrift er endret for å imøtekomme 
fylkesmannens og Sametingets innspill. Herunder er det gitt mer utfyllende føringer for 
innhold og gjennomføring av utredningen. Det skal blant annet gjennomføres støvmåling i 
området ved uttaksområdet. 

Kulturminner 

Avsnitt vedrørende utredning av konsekvenser for Kulturminner er endret for å 
imøtekomme Sametingets innspill. Herunder er det gitt mer utfyllende føringer for innhold 
og gjennomføring av utredningen.  

Naturmangfold 

Det spesifiseres at DN-håndbok 13-2007 «Kartlegging av naturtyper – verdsetting av 
biologisk mangfold» legges til grunn for videre utredning. 

Forurensning – støy 

Det spesifiseres at retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges 
til grunn for arbeidet i planprogrammet. 

Forurensning – støv 

Avsnittet om støv er utdypet. Retningslinjene for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520) legges til grunn så langt denne er relevant.  

Samisk natur- og kulturgrunnlag unntatt reindrift 

Avsnitt vedrørende utredning av konsekvenser for Kulturminner er endret for å 
imøtekomme Sametingets innspill. Herunder er det gitt mer utfyllende føringer for innhold 
og gjennomføring av utredningen.  

Beredskap og ulykkesrisiko 

Det spesifiseres at veileder fra DSB legges til grunn for å imøtekomme fylkesmannens 
innspill. 

Forurensning: utslipp til grunn og vann 

Det er tatt inn nytt avsnitt vedrørende forurensning utslipp til grunn og vann. Utslipp til 
grunn og vann beskrives og virkninger med hensyn til utvidelsen av kvartsittbruddet 
vurderes.   
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Konsekvenser med hensyn til vannmiljø er spesifisert som del av utredning av 
forurensning grunn og vann. Vannkvaliteten i berørte vannforekomster beskrives og 
virkninger med hensyn til utvidelsen av kvartsittbruddet vurderes. 

6.4 Videre fremdriftsplan 

Det legges opp til følgende fremdriftsplan for planarbeidet: 

· Behandling og vedtak av planprogram juni 2016 
· Utarbeidelse av planforslag m/konsekvensutredning juni 2016 - januar 2017 
· 1. gangs behandling av planforslaget mars 2017 
· Offentlig ettersyn av planforslag mars - april 2017 
· Sluttbehandling og vedtak av plan mai - juni 2017 

6.5 Opplegg for medvirkning og informasjon 

 
Figur 31 Illustrasjon av planprosess (Miljødirektoratet) 

Medvirkning under plan- og utredningsarbeidet 

Under plan- og utredningsprosessen skal forslagsstiller sørge for å opprette dialog med 
berørte parter og sektormyndigheter. Det vises her til kapittel 5 vedrørende tema som skal 
utredes, og hvor det er beskrevet hvilke parter som skal involveres. 

Offentlig ettersyn av planforslag 

Når planforslaget er utarbeidet tas forslaget opp til 1. gangs behandling i kommunen. Ved 
omforent forslag legges planforslaget med konsekvensutredning ut på høring og offentlig 
ettersyn i samsvar med § 12-11 i plan- og bygningsloven (Behandling av private 
reguleringsforslag). For å sikre mulighet for medvirkning skal det avholdes et åpent 
folkemøte i Austertana under perioden for offentlig ettersyn av planen. Folkemøte vil 
kunngjøres i avis og særskilt berørte parter (herunder blant annet Austertana bygdelag) vil 
inviteres ved brev. 
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7 Referanser 

Muntlige kilder: 

Lars Smeland, Tana kommune 

Frode Utsi, Reinbeitedistrikt 7 

Elkem: Rune Stien og Rune Martinussen 

Kartdatabaser på internett: 

Vannmiljø (Miljødirektoratet) http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/  

Naturbase (Miljødirektoratet) http://kart.naturbase.no/  

Seeiendom (Kartverket) http://www.seeiendom.no/  

NVE Atlas http://atlas.nve.no/  

DSBs kartinnsynsløsning http://kart.dsb.no/  

Kilden – skog og landskap (NIBIO) http://kilden.skogoglandskap.no/ 

NordAtlas (Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Sametinget) 
http://www.nordatlas.no/  

NGUs kartinnsyn: 

GRANADA - Nasjonal grunnvannsdatabase http://geo.ngu.no/kart/granada/  

Grus- og pukkbasen http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk/  

Nasjonal løsmassedatabase http://geo.ngu.no/kart/losmasse/  

Mineralressursdatabasen http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser/  

Andre kilder: 

Utslippstillatelse, Elkem Tana 
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8 Vedlegg 

1 )Referat fra oppstartsmøte med Tana kommune 7.12.2015 

2) Referat fra åpent møte i Austertana 14.3.2016 


