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Emne: Grunngitt spørsmãl samt interpellasjon til K.St.m. 10 mai

Grunngitt spørsmål til Ordføreren om framdrift i å få en løsning på forurensingssituasjonen med
utgangspunkt i de nedlagte gruvene i Sulitjelma!

Som kjent har metallavrenningen fra gruvene til vassdraget økt de siste årene etter en midlertidig
nedgangsperiode. Pr. dato har både mengden og metallkonsentrasjonen nådd ett toppunkt siden
gruvproduksjonen stanset i 1991. De titak som ble iverksatt for å begrense metallavrenningen har ikke
lyktes.
Jeg vil be ordføreren redegjøre for resultatet aV besøket fra statsekretær Rikke Lind nylig og hvilken
strategi kommunen skal forfølge videre for å frambringe en løsning på en etterhvert uholdbar situasjon.
Dette innebærer også hvorvidt Ordføreren og Kommunen vil stille krav om permanent måling på
metallinnholdet også ved Finneidstraumen for kontinuerlig å dokumentere mulig metallavrenning helt til
Skjerstadfjorden .

Spørsmålspremisset kan utvides i møtet

Per-Gunnar Skotåm
RØdt

I nterpellasjon ti Kommunestyremøtet 10. mai om aktiv bruk av de virkemidler kommunen rår over for å
skape nye arbeidsplasser.
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Vi kunne sist sommer registrere nyheten i riksmedia at nasjonale miljøorganisasjoner lanserte Sulitjelma
som et egnet lagringssted for de etterhvert enorme samlingen av dataservere som store
finansinstitusjoner, sosiale media, industriselskap og andre har behov for.
Disse har behov for geologisk og politisk stabiltet, sikker og rimelig energiforsyning, samt kald luft eller
vann til kjøling.
Sulitjelma har en del unike fortrinn knyttet til eksisterende tunneler i stabilt gråberg som kan utvides ti
fjellhaller. I tillegg store nedlagte industribygg som kan danne utgangspunkt for industrietablering.
Flere uavhengige kraftstasjoner i umiddelbar nærhet garanterer stabil eltilførsel der andre lokaliteter alltid
har usikkerheten med mulig linjebrudd ved uvær og utfall av strømforsyningen.
Et vesentlig fortrinn for Fauske og Sulitjelma er ikke minst avtalen om konsesjonskraft fra Daja Kraftverk
som kan gi industrititak i kommunen reduserte energiutgifter i betydelig omfang. Denne avtalen utløper i
2016, men utelukker ikke en forlengelSe.
Hva vil ordføreren sette igang av titak for å promotere Sulitjelma og Fauske som lokaliseringssted for
industrielle IKT miljøer i tråd med det som blant annet skjer i Luleå i Sverige hvor Facebook er igang med
en kjempeetablering?
Vil ordføreren sette igang et arbeid for at konsesjonskraftavtalen kan forlenges på permanent basis også
etter 2016?

Interpellasjonspremisset kan utvides i møtet.
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