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Behandling 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Alternativ 1: 

Tana kommune fastsetter planprogrammet for Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og 

Vággečearru slik det foreligger i revidert versjon datert 25.05.2016. Hjemmelen for vedtaket er 
gitt i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 6, 5.ledd, jf. 
plan- og bygningslovens § 4-1.  
 
Tana kommune vil presisere at reguleringsområdet er svært viktig for det aktuelle 
reinbeitedistriktet. Det gjør det særlig viktig å avklare forholdet til reindrifta i 
reguleringsprosessen. 
 
Alternativ 2: 

I løpet av høringen av planprogrammet for Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og 

Vággečearru er det blitt klart at det foreslåtte reguleringsområdet er svært viktig for 
reindriftsnæringa i området og at en utnytting av området som foreslått i planprogrammet, vil 
ødelegge grunnlaget for reindrift i reinbeitedistrikt 7. På bakgrunn av dette anbefaler Tana 
kommune tiltakshaver Elkem AS Tana å avslutte planarbeidet og heller vurderer alternative 
lokaliteter for framtidig kvartsittutvinning.  
 
Tana kommune unnlater å fastsette planprogrammet med hjemmel i forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 6, 7.ledd, jf. plan- og 
bygningslovens § 12-9, 3.ledd. 
 
 
Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende felles tilleggforslag til alternativ 1: 
 
Formannskapet mener at området som skal reguleres synes å være veldig stort. Formannskapet 
ber Elkem A/S gå i dialog med reindrifta for å få justert størrelsen på reguleringsområdet.  
 
 
Hartvik Hansen (Árja) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Tillegg til rådmannens forslag: 
Ved konsekvensutredninga må det være to sakkyndige som representerer reindrifta via NINA. 
Det må og utredes grundig om de negative miljømessige konsekvenser som bl.a. støv/steinstøv 
fra virksomheten.  
 
 

Votering 

Rådmannens alt. 1 ble satt opp mot alt 2: Alternativ 1 vedtatt med 3 mot 2 stemmer.  
Tilleggsforslag fra ordfører: Enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Árja: Enstemmig vedtatt.   
 
 
 



Vedtak 

Tana kommune fastsetter planprogrammet for Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og 

Vággečearru slik det foreligger i revidert versjon datert 25.05.2016. Hjemmelen for vedtaket er 
gitt i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 6, 5.ledd, jf. 
plan- og bygningslovens § 4-1.  
 
Tana kommune vil presisere at reguleringsområdet er svært viktig for det aktuelle 
reinbeitedistriktet. Det gjør det særlig viktig å avklare forholdet til reindrifta i 
reguleringsprosessen. 
 
Formannskapet mener at området som skal reguleres synes å være veldig stort. Formannskapet 
ber Elkem A/S gå i dialog med reindrifta for å få justert størrelsen på reguleringsområdet.  
 
Ved konsekvensutredninga må det være to sakkyndige som representerer reindrifta via NINA. 
Det må og utredes grundig om de negative miljømessige konsekvenser som bl.a. støv/steinstøv 
fra virksomheten.  
 
 


