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Sammendrag 

Et åpent møte i Sulitjelma den 18. september, annonseringen av Kulturminneplan for gruvedriften i 

Sulitjelma den 26. september 2016 og dette planprogrammet markerer oppstarten av planprosessen 

for dette viktige planarbeidet.  Planprogrammet vil bli lagt ut til høring der berørte institusjoner, lag- og 

foreninger og grunneiere vil bli gitt anledning til å komme med innspill.   

Disse innspillene vil bli tatt med i den videre planprosessen.   

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som vil følge dette planarbeidet. Det foreslås at Plan og 

Utviklingsstyret i Fauske kommune kan være styringsgruppe.  

Dette arbeidet vil bli gjennomført i et samarbeid med Nordland fylkeskommune.   

Dette planprogrammet vil danne grunnlaget for utarbeiding av selve planforslaget.  Etter tidsplanen 

kan et endelig planforslag være ferdig i januar 2018.  Dette planforslaget vil også bli lagt ut til høring.  

Etter tidsplanen kan en ferdig behandlet plan kunne foreligge ca 1. april 2018.  
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 Innledning 

 Kulturminner 

Kulturminneloven definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 

miljø.  Kulturminner er også lokaliteter som er tilknyttet historiske hendelser, tro og tradisjoner. Et 

stedfestet kulturminne blir kalt en lokalitet. Flere kulturminner – eller lokaliteter – i sammenheng eller 

innenfor et område, danner et kulturmiljø. 

Kulturminner og -miljøer er kilder til kunnskap om fjern fortid frem til nær historie. Kulturminner er ikke-

fornybare ressurser, og de er derfor underlagt ulike former for juridisk og forvaltningsmessig vern. 

Kulturminner eldre enn reformasjonen (før 1537) og stående byggverk med opprinnelse før 1650 er 

automatisk fredete kulturminner. Samiske kulturminner og skipsvrak er fredet eller vernet ved en alder 

høyere enn 100 år. På grunn av deres kulturhistoriske verdi er mange bygninger i privat eie 

meldepliktige ved større endringer eller rivning, hvis bygningene er eldre enn 1850. På samme måte 

er utvalgte deler av statens eiendommer underlagt sektorvise landsverneplaner for å ivareta 

bygningsmasse som kilde og dokumentasjon for utviklingen av det norske samfunnet. Videre har 

Riksantikvaren en rekke listeførte objekter av verneverdi - i første rekke kirker. 

Kulturminner kan ivaretas gjennom en fredning (etter kulturminneloven) eller gjennom et vern etter 

Plan- og bygningsloven (PBL).   

 Kulturminnet Sulitjelma 

Det er etter hvert en omfattende litteratur som beskriver Kulturminnet Sulitjelma. En del av denne 

litteraturen er vist i kap 2.2.3. 

Vi kjenner ikke til bruk av Sulitjelmaområdet rundt Langvatn i middelalder og forhistorisk tid, men funn 

av graver viser samisk bosetning og bruk av fjellområdet. På 1600-tallet senest er området rundt 

Langvatn tatt i bruk av samer, og i alle fall fra begynnelsen av 1800-tallet med nomadisk bosetning. 

Samiske barnegraver er påvist nær Langvatnet, men disse er ikke daterbare. Fra 1848 er det 

bosetning rundt Langvatnet som følge av gårdsdrift. 1890-tallets ekspansive gruvedrift i området 

medfører voldsom folkevekst og utbygging av kommunikasjonsmidler. Teknologisk sett var 

gruvedriften i forkant og svært moderne. Sulitjelma var til tider Norges største gruvesamfunn og har en 

sentral plass i norsk arbeiderhistorie. Omfattende spor er bevart av gruvedriften: Disse sporene har i 

liten grad et juridisk vern, med unntak av den forskriftsfredete Sulitjelmavegen og eventuelle skipsvrak 

i Langvatnet. Sjønstå gård er vedtaksfredet. Gårdens historie er uløselig knyttet til malmtransporten, 

men fredningen dekker primært gårdsanlegget på vestsiden av Sjønståelva, ikke kaianlegg og 

strukturer fra jernbanetransporten på østsiden av elveutløpet. 

 Tidligere planer om kulturminnevern i Sulitjelma 

LO-kongressen vedtok i 1980 å stille Sulitjelma på lik linje med Rjukan og Røros i 

kulturminnesammenheng.  Dette vedtaket må sees i sammenheng med Norsk Arkitekturmuseums 
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registreringer i Sulitjelma i 1981.  Disse registreringene resulterte i et forslag til etablering av bl.a. et 

Sulitjelma Grubemuseum.   

I 1987 tok Fauske kommune initiativet til at det ble det utarbeidet forslag til bygningsvedtekter og 

verneplan for Sulitjelma-området.   

Som en del av prosjektet «Kulturminner ved norske bergverk», utarbeidet Norsk bergverksmuseum i 

år 2010 en delrapport på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, «Kulturminnet Sulitjelma 

gruver». Prosjektet «Kulturminner ved norske bergverk» er en del av arbeidet med sektorvise 

landsverneplaner. Disse skal danne grunnlag for eventuell forskriftfredning i henhold til 

kulturminneloven. I Riksantikvarens statusoversikt for landsverneplaner (pr. januar 2017) er planen for 

bergverk fremdeles under utarbeidelse av sektoren. 

I gjeldende kommuneplan for Fauske – Kommuneplanens arealdel sjø og land (2015-2027) er det i 

Planbestemmelsene og retningslinjene gitt;  

❖ § 7.2.3.: Retningslinjer for bevaring av kulturmiljø (H570). Hensynssoner for Sulitjelma 

kirke og Sulitjelma gruver.    

❖ § 7.3.3.: Båndlegging etter lov om kulturminner (H730). Båndleggingen omfatter Sjønstå 

gård (vedtaksfredet etter kulturminneloven i 2005) og Fv830 Sulitjelmaveien 

(forskriftsfredet etter kulturminneloven).  

❖ §7.4.: Videreføring av reguleringsplaner.  Dette innebærer at reguleringsplanen for 

Jakobsbakken (2012) fortsatt gjelder. Denne reguleringsplanen omfatter detaljerte 

bestemmelser for vern av bebyggelsen på Jakobsbakken.  

 Sulitjelmas ståsted 

Svovelrøyken fra smeltehyttene og omfattende avskoging i forbindelse med vedhogst, viser et 

Sulitjelma som i første halvdel av 1900-tallet nærmest var uten tre- og buskvegetasjon. Store 

furustubber omkring Sulitjelma viser at det tidligere må ha stått en stor furuskog omkring Langvatnet.  I 

dag er skogen igjen på frammarsj og flere kulturminner som de gamle kulturminnene i Fagerli, er i ferd 

med å gro igjen av skog.   

Etter opphøret av gruvedriften etter 1991 ble mange bygninger i Sulitjelma lagt ut for salg.  Prisen på 

disse bygningene var satt svært lav. Flere bygninger – blant disse viktige kulturminner – har i dag et 

preg av slitasje og forfall. Framveksten av fritidsaktiviteter har gitt liv i bygninger som ellers ville ha 

stått uten vedlikehold.  

Befolkningsmessig er Sulitjelmasamfunnet i en stagnasjon, med en klar tilbakegang over de siste 10-

20 årene.  

Det gjøres tiltak for om mulig å sikre viktige kulturminner knyttet til smeltehytta og industrimiljøet i 

Fagerli.  Det er også tatt initiativ i forhold til nødvendige tiltak ved Samfunnshuset.   

Det er igangsatt et prosjekt «Opplev Sulis» for å utvikle opplevelsesbedrifter i Sulitjelma.  Prosjektet 

ivaretas av Fauna KF.  

Det er tatt konkrete initiativ for gjenopptaking av gruvedriften i Sulitjelma.  
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 Bakgrunn og formål med kulturminneplanen 

 Bakgrunn 

Det er i planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel (kommunestyret 2. oktober 2014 k-

sak 083/14) nevnt at det skal igangsettes arbeid med kulturminneplan for Sulitjelma.  

I hht til planstrategi for Fauske kommune – vedtatt i kommunestyret den 13. desember 2016 k-sak 

183/16 skal det igangsettes arbeide med kulturminneplan i 2017/2018.  

Det er i brev fra Fauske kommune datert 19.05.2017 gitt forhåndsvarsel om mulig nedleggelse av 

bygge- og delingsforbud i deler av Sulitjelma. Dette er gitt som et forhåndsvarsel i forhold til 

utarbeidelse og stadfesting av reguleringsplaner som følger av kulturminneplan for Sulitjelma.    

Det er avholdt åpent møte i Sulitjelma samfunnshus den 18. september 2017.  Det foreligger referat 

fra dette møtet.  I dette møtet ble det bl.a reist spørsmål om midlertidig bygge- og delingsforbud, j.fr. 

brev datert 19.05.2017. I løpet av denne planprosessen bør områder som er av en så stor betydning 

at et slikt bygge- og deleforbud kan være aktuelt, avgrenses mest mulig både i tid og rom slik at eierne 

får en avklart plansituasjon om sin eiendom. 

Oppstart av planarbeidet med kulturminneplanen ble annonsert i lokalpressen og på kommunens 

hjemmeside den 26. september 2017.  Frist for innspill til planoppstart og dette planprogrammet er 

satt til 8. november 2017.   

 Planer, pågående prosesser, viktige bakgrunnsdokumenter 

 Planer 

Følgende planer legges til grunn for Kulturminneplan for Sulitjelma-området:   

❖ Reguleringsplan for Jakobsbakken (2012) 

❖ Områdereguleringsplan for Ny drift i Sulitjelma gruver (2016) 

❖ Fauske kommune. Kommuneplanens arealdel (2015-2027).   

 Pågående prosesser 

Nordlandsmuseet har tatt initiativ til å gjennomføre nødvendige sikringstiltak og igangsette idé-

utvikling knyttet til museumsområdet / industriområdet i Fagerli.  

Det er videre tatt initiativ til en tilstandsanalyse for Samfunnshuset i Charlotta.  

Det vil opprettes kontakt med Norsk Bergverksmuseum for å avklare status og fremdrift for 

landsverneplan for «Kulturminner ved norske bergverk», og Sulitjelmas eventuelle rolle i en slik plan. 

Den foreløpige vurderingen i delrapporten «Kulturminnet Sulitjelma gruver» er at Sulitjelmas 

bergverksrelaterte minner bør følges opp gjennom plan- og bygningslovens muligheter for vern. 
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 Viktige bakgrunnsdokumenter 

Viktig dokumentasjon:  

❖ Norsk arkitektmuseum.  Rapport fra en registrering i Sulitjelma (1981) 

❖ Turistplan Sulitjelma.  Horwath & Horwath Norge AS (oktober 1985) 

❖ Fauske kommune.  Forslag til bygningsvedtekter og verneplan for Sulitjelma-området.   

Enerhaugen Arkitektkontor AS (1987) 

❖ Kulturvern ved bergverk 2009.  Rapport fra nasjonalt seminar på Røros.  Bergverksmuseet.  

Skrift nr 42. (2010) 

❖ Kulturminnet Sulitjelma gruver.  Foreløpig rapport utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og 

kulturdepartementet.  Norsk bergverksmuseum (2010) 

❖ Reguleringsplan for Jakobsbakken. Planident 2007012. Vedtatt i kommunestyret 21.06.2012  

❖ Områdereguleringsplan for Sulitjelma gruver.  Planident 2015001.  Fagrapport kulturminner og 

kulturmiljø.  Norconsult 2015. Vedtatt i kommunestyret 29.09.2016  

❖ Div. dokumentasjon fra Sulitjelma Historielag  

❖ Riksantikvarens program for Tekniske og industrielle kulturminner  

❖ European Route of Industrial Heritage.  ERIH.  http://www.erih.net/route-system/ 

 Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle 

kulturminner 

Målet til bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre, sette i stand og 

vedlikeholde et utvalg prioriterte anlegg.  Det er pr i dag 15 utvalgte anlegg som regnes som prioriterte 

anlegg.   

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, 

sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi.  Dette omfatter bygninger og produksjonslinjer med 

maskineri, transport og øvrig infrastruktur, så vel som steder benyttet til sosiale aktiviteter som boliger, 

religiøse byggverk, skoler, rekreasjons- og grøntanlegg.   

Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner skal primært sikre de 15 prioriterte 

anleggene som helhetlige kulturmiljøer.  

Sulitjelma er ikke et av disse, men sekundært skal bevaringsprogrammet også sikre et representativt 

utvalg som viser og underbygger anleggenes historiske, teknologiske, industrielle, sosiale, 

arkitektoniske og/eller vitenskapelige verdi.  

Videre skal bevaringsprogrammet gjenspeile en næringsmessig og geografisk representativitet. 

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-

industrielle-kulturminner 

 Formål med kulturminneplan for Sulitjelma-området.  

Sulitjelma er Norges største bergverk i industriell tid, målt i nedlagte årsverk (ca 74.000 årsverk 1891-

1991). De omfattende sporene av denne virksomheten er tekniske kulturminner, og de skaper en 

viktig del av norsk industri- og arbeiderhistorie. Fauske kommune ønsker å utarbeide en 

kulturminneplan for å ivareta kulturminner spesielt fra gruvedriftsperioden i Sulitjelma-området.  

Gruvedriftsperioden regnes her fra oppstarten ca 1887 og fram til driftsstansen i 1991.  Sulitjelma-

området omfatter kulturminner etter gruvedriften fra Finneid, via Sjønstå, Sjønstådalen, i Sulitjelma, 

Jakobsbakken, Ny-Sulitjelma og andre lokaliteter med spor etter gruvevirksomhet.   

http://www.erih.net/route-system/
http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner
http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner
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Med gruvevirksomhet forstår vi her skjerp, gruveåpninger, steintipper, taubanefundamenter, vei- og 

jernbanetraseer, bygninger, energiforsyning og andre innretninger i forhold til gruvevirksomheten.   

Parallelt med dette arbeidet pågår planarbeid for ny oppstart av gruvedrift i Sulitjelma.  Arbeidet med 

kulturminneplanen skal parallellkjøres med arbeidet for ny gruvedrift, og det skal søkes løsninger der 

det kan oppstå konflikter mellom kulturminnearbeidet og arbeidet med oppstart av ny gruvedrift.   

Det skal så langt mulig søkes «vern gjennom bruk» - dvs kulturminner søkes ivaretatt gjennom aktiv 

bruk av kulturminnet.  

 Forskrift om konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredning er ikke relevant for denne planen.   

 Formål med planprogrammet 

Formålet med dette planprogrammet er å fastlegge hensikt, arbeidsopplegg, organisering, 

framdriftsplan mv i hht Plan- og bygningslovens § 4-1.  
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 Planens tematiske og geografiske 

avgrensning.  

 

 Hva er viktige kulturminner fra gruvevirksomheten – hovedtrekk 

Med viktige kulturminner i forhold til gruvevirksomheten i Sulitjelma-området forstår vi i denne 

kulturminneplanen; 

❖ Kulturminner knyttet til selve gruvedriften 

❖ Kulturminner knyttet til industri- og oppredningsprosessen 

❖ Kulturminner knyttet til transport og infrastruktur 

❖ Kulturminner knyttet til administrasjon og samfunnsliv 

❖ Kulturminner knyttet til arbeiderboliger og arbeidsforhold.  

I kulturminneplanen vil utvalgte kulturmiljø og objekter som er utsatte på grunn av annen virksomhet 

eller forfall bli høyt prioritert.  Kulturminner som «freder seg selv» eller som allerede er fredet eller 

vernet, vil bli lavere prioritert.  

 Tematisk avgrensning 

Denne kulturminneplanen fokuserer fysiske kulturminner etter gruvevirksomheten og 

bergverksindustrien i Sulitjelma.  Denne virksomheten preget store områder i fjellene omkring 

Sulitjelma tettsted og langs transportårene mellom Sulitjelma og utskiping av produkter fra 

gruvevirksomheten på Finneid ved Fauske.   

Ikke-materielle kulturminner fra denne perioden er også viktige for å forstå Sulitjelma-samfunnet og 

den betydningen og innvirkningen Sulitjelma hadde på utformingen av det moderne industrisamfunnet.  

Dette er kulturminner i form av;  

❖ Organisasjonsutvikling – i første rekke betydningen for utviklingen av Arbeiderbevegelsen.   

❖ Viktige innovasjoner og teknologiutvikling.   

Denne kulturminneplanen fokuserer ikke kulturminner knyttet til samisk kultur og gårdsdriften i 

området.  Selv om det er klare relasjoner mellom gruvedriften, samisk kultur og gårdsdriften i området, 

faller samisk kultur og kulturmiljø knyttet til gårdsdriften utenfor fokus for denne kulturminneplanen.  

 Metode 

 Definisjoner 

Et kulturminne kan fredes etter lov om kulturminner (nasjonal verdi) 

❖ Kulturminner eldre enn reformasjonen (1537) er automatisk fredet etter Kulturminnelovens § 4 



 

 

Oppdragsnr.: 5176053   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma.   |  Planprogram.  

 

 

n:\517\60\5176053\5 arbeidsdokumenter\52 planoppstart\2017-10-02 planprogram.  kulturminneplan.  endelig.docx 2017-10-02  |  Side 12 av 16 
 

❖ Automatisk fredning gjelder også stående byggverk eldre enn 1650 (Kulturminnelovens § 4) 

❖ Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet (Kulturminnelovens § 4) 

❖ Skipsvrak eldre enn 100 år er vernet, og dersom ingen eier kjennes, er slike skipsvrak 

automatisk statens eiendom (kulturminnelovens §14)  

❖ Faste anlegg yngre enn 1537 og fartstøyer kan fredes gjennom enkeltvedtak etter 

kulturminnelovens § 15 og 14a 

❖ Byggverk og anlegg i statens eie og kulturmiljøer kan fredes ved forskrift (hhv 

kulturminnelovens §§22a og 20). Forskriftsfredning innebærer normalt en forenklet prosedyre i 

forhold til fredning ved enkelttiltak. 

Et kulturminne kan vernes etter andre lover (plan- og bygningsloven PBL).  

❖ Hensynssoner (PBL § 11-8 pkt c) 

o I hensynssoner kan det gis bestemmelser og retningslinjer. Bestemmelser er juridisk 

bindende.  Retningslinjer er politiske uttrykk for hvordan planmyndigheten 

(kommunen) ønsker å ivareta kulturminnet.  

o Bruk av hensynssoner og bestemmelser hjemlet i PBL gir bygninger og andre 

innretninger vern etter PBL.    

 Valg av planform   

Kulturminneplan for Sulitjelma utarbeides som en Kommunedelplan (Plan- og bygningslovens kap 11) 

der utvalgte kulturminner og kulturmiljø vernes gjennom bruk av hensynssoner – j.fr. Plan- og 

bygningslovens § 11-8. Det er i første rekke § 11-8 punkt c og e som hjemler bruk av hensynssoner i 

forhold til kulturminner. 

❖ c) Sone med særlige hensyn til (…) eller bevaring av (…) kulturmiljø, med angivelse av 

interesse. Det kan gis om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta 

interessen i sonen.  

❖ e) sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige 

samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse. Bestemmelser til denne sonen kan 

fastsette at flere eiendommer i et område skal undergis felles planlegging, og at det skal 

brukes særskilte gjennomføringsvirkemidler.  

 Verdivurdering av kulturminner 

For verdivurdering av kulturmiljø legges til grunn;  

❖ Veiledningsmateriale fra Riksantikvaren  

❖ Veileder V712 fra Statens vegvesen.   

Veiledningsmateriale fra Riksantikvaren omfatter bl.a.;  

❖ Verdisetting og verdivekting av kulturminner 

❖ Mal for kulturminneplan 

❖ Eksempler på Kulturminneplan og planprogram for kulturminneplan.  

Veiledningsmaterialet fra Riksantikvaren finnes her:  

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK/Veiledninger-og-

registreringsskjema 

Veileder V712 fra Statens vegvesen er spesielt utformet for konsekvensanalyser. Denne veilederen gir 

i kap 6.6. metode for verdisetting og vurdering av kulturmiljø.  Det er her spesielt kategorien «Tekniske 

og industrielle kulturmiljøer» som er av interesse.  

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK/Veiledninger-og-registreringsskjema
http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK/Veiledninger-og-registreringsskjema
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Verdisettingen gjelder for arbeidet med en gitt utredning, og er ikke direkte overførbare til andre 

sammenhenger. Verdisetting av kulturminner vil bære et visst preg av skjønn, og faglig kompetanse er 

derfor en forutsetning for realistiske vurderinger. 

 Prioriterte del-områder.  

I utgangspunktet vil vi legge mest vekt på følgende områder;   

❖ Finneid 

o Stasjonsområdet på Finneid (Lokstall, stasjonsbygning, linjetrasé) 

❖ Sjønstådalen 

o Stasjonsområdet på Sjønstå (Folkets hus, stasjonsområde, kaianlegg, kis-silo) 

o Gml linjetrasé ved Stokkviknakken (dokumenterer utviklingen helt fra den første 

tertiærbanen og fram til fylkesvegen) 

o Sjønstådalen stasjon med vannstasjon 

o Fjellveien (vei for hestetransport mv) 

o Stasjonsområdet på Hellarmo 
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❖ Furulund 

o Administrasjonssenter / Storkontoret 

o Sykehus mv 

o Gml hotell og messe 

o «Plysjbyen» 

o Gml Mons Petter gruve 

❖ Giken 

o Arbeiderboliger 

o Olavs Stoll 

❖ Sandnes 

o Grunnstollen / Grunnstollbadet / Besøksgruva 

o Arbeiderboliger 

o Elmore-bygget 

❖ Fagerli 

o Gml smeltehytte, oppredning, kai mv (dokumenterer utvikling av kobberframstilling fra 

klassisk 5-trinns røste- og smelteprosess fram til bessemer-konvertor og én-

trinnsprosess i Knudsson-konvertor).   

o Plass for røsting av malm 

o Gml kraftstasjon 

o Gml kirkegård 

o Sulitjelma Museum 

o Bebyggelse med arbeiderboliger, funksjonærboliger mv.  

❖ Jakobsbakken 

o Egen reguleringsplan (2012) for gruvebyen 

o Gruvebyen 

o Gml gruveanlegg 

o Taubanen 

o Helsingborg - Sagmo 

❖ Enkeltobjekter for øvrig: 

o Hankabakken - Ny-Sulitjelma – Gudrun – Valdis 

o Anna-gruven med «jernbanen» fram til Jakobsbakken 

o Taubaneanlegg 

Det kan bli gjort endringer i denne opplistingen gjennom planprosessen.  
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 Planprosessen 

 Organisering av planarbeidet 

Arbeidet forankres i Fauske kommune og er en del av kommuneplanarbeidet.  Det etableres;  

❖ Styringsgruppe 

❖ Arbeidsgruppe 

 Styringsgruppe 

Plan- og utviklingsutvalget PLUT inviteres til å være styringsgruppe 

Kultursjef Ketil Hugaas inviteres til å delta i Styringsgruppen (j.fr. brev datert 22.12.2016) 

 Arbeidsgruppe 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe:   

❖ Wenche Spjelkavik, konservator, Sulitjelma museum 

❖ Tove Wensell, Nærmiljøutvalget Sulitjelma 

❖ Kristine Rønning Fjellbakk, Fauske kommune 

En representant for Nye Sulitjelma Gruver inviteres til arbeidsgruppen for å sikre koordineringen med 

arbeidet med etablering av ny gruvedrift i Sulitjelma.   

 Innleid konsulent 

Norconsult er innleid konsulent fra 13. september 2017.  Morten Selnes er oppdragsansvarlig.  Ole-

Magne Nøttveit er fagansvarlig.  Lars André Uttakleiv ivaretar kvalitetssikring.   

 Opplegg og gjennomføring av planarbeidet 

Planprosessen kan i hovedsak deles i følgende trinn:   

1. Planprogram 

2. Utarbeidelse av selve planforslaget – utvalg av kulturmiljø og objekter  

3. Tilstandsvurdering av utvalgte objekter 

Det gjennomføres en befaring i uke 43.   

Gjennom planarbeidet velges det ut kulturmiljø som omfatter objekter som skal vurderes videre.  Det 

skal gjennomføres en tilstandsvurdering av de utvalgte objektene. Tilstandsvurderingen skal 

gjennomføres av Nordland fylkeskommune.  Det er derfor viktig at arbeidet med denne 

kulturminneplanen koordineres med Nordland fylkeskommune.   
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Kulturminneplanen og de tilstandsvurderte objektene gir grunnlag for å søke Riksantikvaren om midler 

til istandsetting, bevaring og videreføring av de utvalgte objektene.   

 Koordinering med andre prosesser / prosjekter.   

Utarbeidelse av en kulturminneplan i Sulitjelma bør koordineres spesielt med to palallelle prosesser;  

❖ Det er igangsatt et arbeid for gjenåpning av gruvedriften i Sulitjelma.  Prosjektet eies av Nye 

Sulitjelma Gruver AS.  Områdereguleringsplan er ferdigbehandlet.  Prosjektet er nå inne i en 

fase der det arbeides med utslippstillatelse.  

❖ Det er igangsatt et prosjekt «Opplev Sulis» for å utvikle opplevelsesbedrifter i Sulitjelma.  

Prosjektet ivaretas av Fauna KF.   

 Produkter 

Planprodukter i denne prosessen vil være;   

❖ Planprogram (dette dokumentet)  

❖ Kulturminneplan med kart, bestemmelser og retningslinjer 

I tillegg vil Nordland fylkeskommune utarbeide en tilstandsvurdering av de utvalgte objektene i denne 

kulturminneplanen.  

 Tidsplan 

 

 

Med en slik framdriftsplan kan Norconsult levere et planforslag i uke 2 i 2018.  Etter høring og politisk 

plan kan ferdig plan foreligge i uke 12 i 2018.   

Nordland fylkeskommune og Arbeidsgruppen inviteres ned til befaringen i uke 43.  Etter denne 

befaringen regner Norconsult med å ha et bilde av hvilke objekter som skal legges til grunn for 

tilstandsvurderingen som gjennomføres av Nordland fylkeskommune.  Tilstandsvurderingen kan 

derved løpe parallelt med at kulturminneplanen utarbeides.  

 


