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RANA KOMMUNE. OFFENTLIG ETTERSYN DETALJRGULERINGSPLAN NASA
KVARTSFOREKOMST. UTTALELSE

Vedlegg: 1. Brev datert 27.05.2011 fra SWECO Norge AS vedrørende Kungjøring oppstart
utarbeiding reguleringsplan med planprogram Nasa kvarsforekomst.

2. Kopi ave-poste datert 15.07.2011 fra planutvikling - Innspil til planprogrammet.
3. Kopi av brev fra Rana kommune datert 21.05.2012

4. Kopi ave-post datert 20.06.2012 til Rana kommune vedrørende søknad om forlenget

høringsfrist.

Sammendrag:

På vegne av Elkem AS Salten har Sweco Norge AS utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan
for Nasa kvarsbrudd. Hensikten med planforslaget er å legge ti rette for uttak av kvars til bru
ved Salten Verk.

PIanområde ligger på Nasafjel1et vest for Bolna i Randalen og er på totalt 992 daa.
I dag er området et uberørt høgfjellsområde.

Av planbeskrivelsen framkoiner at utsprengt kvars vil bli transportert fra Nasafjel1et enten
langs E6 over Saltfjellet til Salten Verk i Sørfold, (ca. 125 km), eller til RIT -området i Mo i
Rana, (ca.SO km), for videre transport med båt til Salten Verk. Begge alternativene utredes i
konsekvensutredningen, da valg av oppredningslokalitet ikke er tatt pr. mai 2012;

Det må bygges en adkomstveg på ca. 7 km fra E6 inn til bruddet.

Det planegges å brye ut og frakte bort ca. 150.000 tonn kvars årlig. En økning opp til 200.000
tonn kan bli aktuelt avhengig av markedssituasjonen. Bruddets levetid med et årlig uttak på
150.000 tonn vil være mer enn 30 år. -

Produksjonen vil skje i perioden mars - november, dvs i 9 av årets 12 måneder. Råsprengt kvarts
vil bli transportert til oppredning ved Salten Verk i Sørfold eller til RIT -området i Mo i Rana, og
transporten vH foregå med vogntog langs E6, i gjennomsnitt 30 lass pr. døgn, (inkL. retur 30 x 2
= 60 kjøretøy pr. døgn), og 28 tonn kvarts pr. lass. Velges alternativet E6 over Saltfjellet til
Salten Verk vil denne trafikken måtte passere gjennom Fauske sentru.



Forslag om transport langs E6 (gjennom Fauske sentrum) har medført at Fauske kommune har
gitt tilkjenne at de anser seg som par i saken. SWECO Norge AS ha i brev av 27.05.2011
akseptert dette.

I forbindelse med oppstartmeldingen innga Fauske kommune følgende betenking:
Drif av kvartsbruddet i Nasa med transport til Sørfold vil medføre betydelig trafikkøkning
gjennom Fauske sentrum. Vi ber i den forbindelse om at støy blir tatt med i planprogrammet som
et tema som skal utredes.

Planforslaget med tilhørende KU er behandlet av Rana kommune og vedtatt lagt ut ti offentlig
ettersyn med høringsfrist 06.08.2012.

Fauske kommune er etter søknad gitt forlenget høringsfrist.

KU - Konsekvensutredningen punt 17: Samfu - TrafikkTransport, tar for seg
trafikkbelastningen bL.a. gjennom Fauske sentrum. Dagens trafikk gjennom Fauske sentru er
anslått til ca. 9000 kjt.døgn. Trafikkkningen som følge av kvarstransporten ( 60 kjt.døgn)
utgjøre en liten del av den samlede trafikken gjennom Fauske sentrum.

KU-en konkluderer med at massetransportens påvirkning på trafikkavviklingen på E6 gjennom
Fauske sentrm vil være svært liten.

Rådmanens konklusjon:

Fauske kommune er positiv til at Elkem Salten får tilgang til å hente råstoff lokalt, da dette vil
styrke bedriftens eksistens og sikre arbeidsplasser. (Transportnæringen kan få økt sysselsetting).

Som en konsekvens av vedtatt reguleringsplan vil det imidlertid kune bli iverksatt tiltak som
kanvil gi økt tungtrafikk gjennom Fauske sentrum. Miljømessig vil den økte tungtrafikken
gjennom Fauske sentru utvilsomt bli en belastning.

Ut fra en totalvurdering vil rådmanen ikke fremme noen faglige merknader til planforslaget

INNSTILLING:

Fauske kommune har ingen faglige merknader til planforslag detalj reguleringsplan Nasa
kvarsforekomst.

Hva angår de trafikale forhold med økt tungtrafikk gjennom Fauske sentrum det
planlagte titaket vil medføre, tar Fauske kommune konsekvensutrednngens konkusjon
til orientering.

Even Ediassen
rådman
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27.05.2011

.. Kunngjøring av oppstart for utarbeiding av privat reguleringsplanforslag med

plan program - Nasa kvartforekomst

Viser ti telefonsamtale med Jan Erik Johansen i dag vedr. elkems planer for
kvartsforekomsten pa Nasafjell i Rana kommune. Siden transporten er tenkt gjennomført
med bil langs E6, vil det være av verdi for saken at ogsa fauske kommune blir involvert
¡planleggingen. Det ble ikke vurdert da vi sendte ut forslag til planprogram i februar, men
sammen med Rana kommune har vi kommet til at det er mest riktig. Kommunen far derfor
dette til uttalelse na, og vi ber om at uttalelse sendes Rana kommune og Sweco Norge AS
seinest innen 6 uker fra d.d. : 8. juli.
Følgende brevtekst ble sendt de opprinnelige adressatene:

Elkem AS, Salten Verk vil, i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12.8 og § 12.9,
forhåndsvarsle oppstart av planarbeidet med en privat reguleringsplan forutnytteIse av
kvartsforekomstene på Nasafjellet sør på Saltfellet i Rana kommune. Nåværende kjente
råstoffreserver er på ca 10 mill. tonn kvarts.

På oppdrag fra Elkem har Sweco Norge utarbeidet forslag til planprogram som nå legges
ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for dagbruddsdrift samt adkomstvei fra E6 og
inn ti forekomstene, ca 5 km. Totalt berørt areal vil bli på omkring 350 dekar.
Tilakets virkninger på miljø og samfunn må utredes jfr. plan- og bygningslovens § 4-2.
Forslag til p/anprogram (vedlagt) gjør rede for formalet med planarbeidet, planprosessen
med frister og deltakere, opplegget for medvirkning - speSielt i forhold til grupper som
antas a bli særlig berørt - og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på
høring til berørte parter og legges ut ti offentlg ettersyn på servicetorget i Rana kommune,
Rana bibliotek og på kommunens hjemmesider.
Planprogrammet tar utgangspunkt i tidligere fastsatt utredningsprogram (Bergvesenet
2005) og "Melding med forslag til utredningsprogram".

'"

i
l

Sweco Norge
Fornebuveien 11

Postboks 4ÖO, 1327 Lysaker
Telefon 67 12 80 00
Telefaks 67 12 5840

Kjell Huseby
Telefon 67 1280 78
Mobil 99 25 80 28
kjell. huseby(!sweco. no

Oppdrag 144951; KHl)
p:11341144951 nasafjell kvartsforekomst adm. og pJanpl05 offentlige myndigheterlbrev li mottagere
av planprogrammet - sweco logo.docx

Sweco Norge AS
Org.nr NO-967 032 271 MVA
Et selskap i Sweco konsernet
ww.sweco.no
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Spørsmål, kommentarer og merknader til planprogrammet sendes innen 06.04 2011 ti:
Elkem AS, Salten Verk vI Arve Ulriksen, Valjord, 8226 Straumen, eventuelt med kopitil
Rana kommune. Innspilene merkes med: " NASA KVARTSFOREKOMST'.

Med hilsen
Swecci Norge AS~'
Kjell Huseby, Avdelingsleder
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27.05.2011
Feil Det er ingen tekst med den angitte
stilen i dokumentet.
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Oppdrag 144951; KHU

p:11341144951 nasllfjall kvartsforakomst adm. og pianpl05 offentlige myndigheterlbrev ti
mottagere av planprogriimmet - swaco logo.docx



Gudrun Hagalinsdottir

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kjell.H useby(gsweco.no
22. juli 2011 09:39
Gudrun Hagalinsdottir
sv: Oppstart av utarbeiding av privat reguleringsplanforslag med
planprogram - Nasa kvartsforekomst

Hei,

Takk for mottatt uttalelse. Iflg avtale m Rana kommune blir den behandlet sammen med oppsummeringen av de
andre uttalelsene i forbindelse med fastsetting av endelig planprogram.
Fortsatt god sommer!
Mvh
Kjell Huseby

Fra: Gudrun Hagalinsdottir (mailto:g.hagalinsdottirßìfauske.kommune.noJ
Sendt: 15. juli 2011 14:10
Til: Huseby, Kjell; postmottak(,rana.kommune.no
Kopi: Jan-Erik Johansen
Emne: Oppstart av utarbeiding av privat reguleringsplanforslag med planprogram - Nasa kvartsforekomst

Viser til brev datert 27.05.2011

Drift av kvartsbruddet i Nasa med transport til Sørfold vil medføre betydelig trafikkøkning gjennom Fauske sentrum.
Vi ber i den forbindelse om at støy blir tatt med i planprogrammet som et tema som skal utredes.

Med vennlig hilsen

Gudrun Hagalinsdottir
Leder enhet plan/utvikling
Fauske kommune
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PLAN 6022 - DETALJRGULERING NASA KVARTSFOREKOMST
REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og ressursutvalget vedtok i møte den 4.06.2012 å legge planforslaget ut til
Kopi av saksprotokoll og sakfremstillng følger vedlagt.

Saksfremstìling med vedlegg vilvrere tilgjengelig følgende steder inntil merkna
. Servicetorget i Rådhuset

. Rana Bibliotek

. Konuunens hjemmesi

~. ..._..

Eventuelle merknader til planforslaget bes sendt Teknisk avdeling v/ Planon
Mo i Rana innen 06.08.2012.

Med hilsen
TEKNISK AVDELING
PLANKONTORET/7 I~.'li" A ;..I'. K
¡¿/,;.ùf .. ri "

" . Sverre Â. Self rs

Byplanjef

Elektronisk kopi til:
Rådet for funksjonshemmede, barerepresentanten i plansaker, eldrerådet,trafkksikkerhetsutvalget e"~;i

Adres: Telefon:
Rãdhu!iplassn 2 sentrlbordet +47 75 14 50 00
Pb 173,8601 Mo i Rana sel"cetorQet +4775 145180

Telefax: +47 75 145001

E-post: poottklQrana.kommune.nô

Intemett ww.rana.kommune.no



Paul Aakerli

Emne:

Paul Aakerli

20. juni 2012 09:22
i postmdttakê rana.kommune.no'

Jan-Erik Johansen; Gudrun Hagalinsdottir
(g.hagalinsdottirêfauske.kommune.no); Frank Bernhardsen
(Frank.Bernhardsenêfauske.kommune.no); Even Ediassen

(even.ed iassen (gfauske.ko m m u ne. no)
DetaUreguleringplan Nasa kvartsforekomst - offentlig ettersyn. Amnodning
om forlenget høringsfrist

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:

Ovennevnte reguleringsplan er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 06.08.12.
Fauske kdmmune ber med dette dm forlenget høringsfrist fram ti 06.09.12. Bakgrunnen for dette er bL.a. at
planutvalget har sitt neste møte 04.09.12. Vi anser det som naturlig at kommunens høringsuttalelse forankres av
utvalget.

Deres snarlige tilbakemelding imøteses.

Il Vennlig hilsen Paul E. Aakerli
Plansjef, FAUSKE KOMMUNE

+47 75 60 07 69/+47 416 64 869
paul.aakerli(âfauske.komrnunè.no
http://ww.fauske.kommune.no
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