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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner kommunedelplan – Kulturminneplan for gruveindustrielle 
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Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
Behandling: 

Orientering ved Geir Davidsen, seksjonsleder Kulturminner i Nordland, Silje Helland Økland, 
kulturminnerådgiver og Morten Selnes, oppdragleder Norconsult. 
Rådmannen fremmet nytt forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan – 
Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 
Rådmannens forslag fra innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 091/19 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan – 
Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 
 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 063/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan – 
Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 
 
Vedlegg: 

09.10.2019 2019-10-09 Kommunedelplan for Kulturminner i Sulitjelma - PDF 1423063 

05.07.2018 Statskog SF - Høringsuttalelse - Kulturminneplan for Sulitjelma 1386327 



09.07.2018 Nordland fylkeskommune - Høringsuttalelse - Kommunedelplan for 
kulturminner i Sulitjelma 

1386476 

07.03.2019 Kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma 1405899 

28.05.2019 Ønske om kulturminneplan for Fauske kommune - bidrag fra Fauske 
Slektshistorielag 

1412008 

03.07.2018 Direktoratet for mineralforvaltning - Uttalelse til høring - Kommunedelplan for 
kulturminner i Sulitjelma 

1385959 

28.06.2018 Høringsuttalelse - Kulturminneplan Sulitjelma 1385647 

02.05.2018 Rapport fra folkemøter avholdt 20. mars og 9. april 2018 1379943 

 

Saksopplysninger: 
Fauske kommune vedtok 14.11.2017 i sak 106/17 planprogram for Kommunedelplan for kulturminner i 
Sulitjelma. Arbeidet med kommunedelplanen startet i 2017, og planen var ute til høring og offentlig 
ettersyn fra 20. mars til og med 1. juli 2018.  
 
Planen er på 104 sider, og inneholder blant annet en oversikt over viktige gruveindustrielle 
kulturminner, og forslag til forvaltning av disse:  
 
Kulturminnet Sulitjelma diskuteres gjennom fire deltemaer:  

1. Gruveindustrien og teknologiutviklingen  
2. Transportutviklingen – hvordan man løste og utviklet – transportutfordringen  
3. Administrasjon og bedriftshistorie  
4. Arbeidersamfunnet og arbeiderbevegelsen 

 
Visjon: Kulturminnene fra gruvedriften i Sulitjelma forteller en viktig historie om utviklingen av det 
moderne Norge, og det må derfor gjøres kjent og ivaretas.  
 
Mål: Kulturminner i Sulitjelma skal vernes og utvikles gjennom et «vern gjennom bruk».  
 
Kommunen mottok seks uttalelser i høringsperioden. I tillegg til innspillene ble det gjennomført to 
folkemøter i høringsperioden. 

· Fauske slektshistorielag  
· Statskog 
· Nordlandsmuseet 
· Direktoratet for mineralforvaltning 
· Nordland fylkeskommune  
· Kathrine Moan Larsen  

 
Utdrag fra høringsuttalelsene er gjengitt i kursiv skrift.  
 
Fauske slektshistorielag  
«Fauske Slektshistorielag har i styremøte besluttet å be Fauske kommune foranledige at en kulturplan 
for hele kommunen blir laget og vi ønsker selv å bidra til at så skjer (…) Vi kan for øvrig opplyse at Fauske 
kirke er i ferd med å utvikle en verneplan for gravminner og vi har to av våre medlemmer også med der. 
Vi antar at planarbeidet for begge disse planene må synkroniseres etter hvert» 
 
Saksbehandlers vurdering:  
Planområdet er i planprogrammet, vedtatt 14.11.2017, satt til fysiske kulturminner etter 
gruvevirksomheten og bergverksindustrien i Sulitjelma. Denne planavgrensningen inkluderer 
kulturminner i Sulitjelma – Finneid knyttet til:  

· selve gruvedriften  
· industri- og oppredningsprosessen  



· transport og infrastruktur  
· administrasjon og samfunnsliv 
· arbeiderboliger og arbeidsforhold  

 
Det er ønskelig å utarbeide en kulturminneplan for hele Fauske kommune etter hvert. Denne 
kommunedelplanen vil være et skritt i den retningen. Nevnte verneplan bør synkroniseres med 
kulturminneplanen når den er ferdigstilt, da denne berører planen direkte når det for eksempel kommer 
til tiltak. Fauske slektshistorielag vil være en mulig samarbeidspartner for et slik arbeid, og vil kontaktes 
ved oppstart av en slik plan. Det tas med i planens handlingsprogram at det skal utarbeides en 
kulturminneplan for hele Fauske kommune.  
 
Statskog 
«Statskog SF er i dag grunneier på store arealer i Sulitjelma, som følge av hjemfall av tidligere gitt 
konsesjon. I den forbindelse ble det klarlagt noen prinsipper m.h.t roller og ansvar for det som ble 
stående igjen etter gruvedriften. Statskog SF har ingen ansvar for disse, men vi er gitt grunnbokshjemmel 
for eiendommene og skal således ha ansvaret for å forvalte disse til fellesskapets beste. Det innebærer at 
vi gjennom dialog med fylke, kommune, nærmiljøutvalg, lag og foreninger og private aktører sammen 
skal finne gode løsninger. Det skjer mye positivt i Sulitjelma for tiden, og da særlig innenfor utvikling av 
turisme-reiselivet. Det er også optimisme m.h.t mulighetene for ny gruvedrift og videre utvikling av 
samfunnet.  
Historien er unik og vi synes det derfor er riktig at man får dette innarbeidet i øvrige planer gjennom at 
de viktigste kulturminnene tas rede på i en eller annen form. Vern gjennom bruk tror vi er en riktig 
tilnærming fordi det også åpner opp for en viss videreutvikling. For vår del er det også viktig at 
hensynssonene som er foreslått ikke får et regime som stopper mulighetene for utvikling, men heller 
skaper en bevissthet omkring hva som finnes og at eventuelle nye elementer tar nødvendig hensyn. 
Dette tror vi er med å skape en god dynamikk som gir potensiale til økt foredling av det som er og 
samtidig stimulerer til ny verdiskapning». 
 
Saksbehandlers vurdering:  
Tilnærmingen «vern gjennom bruk» benyttes for å ikke stanse videreutviklingen av Sulitjelma, samtidig 
som det er ønskelig å bevare viktige kulturminner. Det er ønskelig med aktivitet i Sulitjelma, og 
kommunedelplanen ønsker å legge til rette for bevissthet rundt de gruveindustrielle kulturminnene i 
Sulitjelma. Planbestemmelsene for de ulike hensynssonene er ikke utarbeidet. I arbeidet med de vil vi ta 
med oss Statskogs innspill om hensynssonene og deres innvirkning.  
 
Nordlandsmuseet  
«Nordlandsmuseet vil berømme Fauske kommune for det arbeid som er gjennomført ved å lage en 
kulturminneplan for Sulitjelma, Norges største bergverk i industriell tid.  
Nordlandsmuseet har i dag to anlegg i Sulitjelma, Sulitjelma gruvemuseum og Sulitjelma Besøksgruve. 
Gjennom denne virksomheten har det blitt samlet og ordnet store mengder dokumentasjon om 
Sulitjelma Aktiebolag og Sulitjelma Gruber AS sin driftstid. Arkiv i Nordland er i år blitt tilført 
arkivmaterialer, kart og tegninger som er viktig for dokumentasjon av kulturminner Sulitjelma. Sulitjelma 
mangler grundige registreringer av de enkelte kulturminner. Vi vil anbefale at man i forlengelse av 
kulturminneplanen starter et dokumentasjonsprosjekt, noe som vil være et viktig grunnlag og en ressurs 
for fremtidig arbeid med kulturminnene».  
 
Saksbehandlers vurdering:  
I det videre arbeidet med kulturminneplan for hele Fauske kommune vil det være nyttig med 
informasjon fra Arkiv i Nordland. Å starte et dokumentasjonsprosjekt er noe som må vurderes i det 
videre arbeidet. Forutsetningen for dette er derimot at det settes av midler og ressurser til 
gjennomføring av dette. Dette innspillet tas med i revidering/komplettering av planen.  



 
Nordland fylkeskommune 
 «Det er svært positivt at kommunen har utarbeidet en kulturminneplan for Sulitjelma da en sikring av 
enkeltobjekter og kulturminnemiljø er avgjørende for å skape autentiske opplevelser av god kvalitet.  
Fylkeskommunen vil påpeke at hele det geografiske området som planen gjelder for har stort potensiale i 
forhold til reiseliv, ikke bare Jakobsbakken som fremheves særskilt i handlingsdelen.  
 
Medvirkning 
Som en del av planarbeidet har det vært gjennomført en lokal prosess i form av folkemøter i Sulitjelma i 
regi av medlemmer av arbeidsgruppa. Dette er en viktig del av medvirkningsarbeidet, og vi ber om at 
Fauske kommune vurderer innspill fra folkemøtene grundig og tar relevante innspill inn i planen. 
 
Vern  
I planarbeidet er det foretatt en verdivurdering av viktige kulturminner og -miljøer, og det foreslås 
konkrete hensynssoner etter plan- og bygningslovens § 11-8 c), som skal tas inn i arealdelen. Gjennom 
dette har planforslaget et fokus på å gi de viktigste kulturminnene og –miljøene i Sulitjelma et formelt 
vern i kommunens overordnede plan og i øvrig planverk. Dette er slik vi ser det en forutsetning for god 
forvaltning av kulturminneverdiene i Sulitjelma, og svært positivt. Det vil gi kommunen et godt verktøy i 
plan- og byggesaksbehandling og gi eiere og allmennheten forutsigbarhet.  
I planforslaget foreslås konkrete hensynssoner med forslag til kartavgrensning, men ikke konkrete 
forslag til planbestemmelser og retningslinjer. Utforming av bestemmelser inngår derimot i forslag til 
tiltak.  
 
Fylkeskommunen vil anbefale at det utarbeides bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplanen, og 
at dette ikke utsettes til rulleringen av arealdelen. Bestemmelsene/ retningslinjene vil være en vesentlig 
del av rammene som legges for forvaltningen av kulturminnene, og det vil være en stor fordel å avklare 
disse i kulturminneplanen. 
 
Når det gjelder bestemmelser, vil vi spesielt gjøre oppmerksom på at plan- og bygningsloven gir 
anledning til å sikre kulturminnene med juridisk bindende virkning i kommuneplanens arealdel ved bruk 
av generelle bestemmelser etter lovens §11-9 nr. 7 og 6. Slike generelle bestemmelser kan gis til 
bestemte arealer − bl.a. hensynssone c).  
I forslag til tiltak er det fokusert på at det skal utarbeides bestemmelser og retningslinjer til  
bygningene: «Det utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene i området (s)om  
ivaretar et «vern gjennom bruk» og som innarbeides  
i kommuneplanen».  
Vi vil påpeke at vernehensyn også må gjelde de helhetlige miljøene bygningene inngår i, og at det vil 
være viktig å tilpasse eventuelle nye byggetiltak på en god måte til bygningsmiljøet.  
Bestemmelsene/retningslinjene må derfor også omfatte dette. Riksantikvaren har utarbeidet en 
eksempelsamling med eksempler på bestemmelser og retningslinjer, som kan være til hjelp i utformingen 
av disse. Eksempelsamlingen kan lastes ned her: 
https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Revidert-versjon-aveksempelsamling-med- 
foeresegner-til-arealplanar 
Enkeltobjektet Folkets Hus/Samfunnshuset er vurdert til å være et kulturminne av stor verdi, og det 
inngår i planforslaget at bygget bør vurderes for fredning etter kulturminneloven. Bygget inngår ikke i 
forslag til hensynssone. Vi vil understreke at for å gi kulturminnet et sikkert vern må dette skje gjennom 
kommunens planverk.  
 
Objekter/miljøer med uklar status  
Vi oppfatter at noen objekter og miljøer har en uavklart status i planforslaget:  
Området Giken foreslås i kap. 4. sikret gjennom hensynssone og bestemmelser/ retningslinjer, men 
inngår ikke i handlingsdelens kap. 5.2 som foreslått hensynssone.  



Det samme gjelder «godshus med lasteplan og omlastingsperrong» på Finneid.  
Sjønstådalen stasjon vurderes i kap. 4.3.3. til å være et kulturminne av «middels verdi», men foreslås ikke 
vernet gjennom bruk av hensynssone og bestemmelser/retningslinjer.  
Noen objekter/miljøer er vurdert til ikke å kreve vern, da de ligger i LNFR-områder (Fjellveien, 
stasjonsområdet på Hellarmo, Furuhagen), eller har en karakter som gjør at de «freder seg selv» 
(kirkegårdene).  
 
For Sandnes-området foreslås det ikke hensynssone, men det heter at «enkeltobjekter som 
«Elmorebygget», Grunnstollbadet og Kåfjordbrakka kan sikres gjennom revisjon av planbestemmelsene» 
og at det skal utarbeides bestemmelser og retningslinjer til bygningene i området som innarbeides i 
kommuneplanen.  
Videre er noen «enkeltobjekt for øvrig» omtalt i planforslaget uten at de foreslås for vern.  
Vi vil understreke at det gir størst grad av tydelighet og forutsigbarhet dersom det går klart frem av 
planforslaget og kommuneplanens arealdel hvilke objekter og miljøer som er prioritert for vern. Da vil 
kulturminneverdien være avklart i forkant av eventuelle senere ønsker om regulering eller byggetiltak, 
f.eks. innenfor dagens LNFR-områder. 
Dersom det ikke er ønskelig å ta enkeltobjekter inn som hensynssoner i kommuneplanens arealdel, kan 
det være en god løsning å utarbeide et temakart/liste med oversikt over prioriterte kulturminner som 
kommer i tillegg til hensynssonene.  
Et av objektene som i planforslaget omtales som et objekt som «kan vurderes som et mulig verneobjekt» 
er hytta «Elverheim» som ligger på gnr 119 bnr 1 fnr 483. Nordland fylkeskommune vurderer denne 
hytta til å ha høy kulturminneverdi, og vi vil sterkt anbefale at denne tas inn i kommunedelplanen som 
verneobjekt. Øvrige objekter som omtales i kap. 4.13 har vi p.t. ikke god nok kunnskap om til å kunne 
vurdere.  
 
Fredning og verdensarv  
I planforslaget anbefales noen kulturminner og –miljøer fredet etter kulturminneloven, og det inngår 
videre at Sulitjelma som helhet bør vurderes for Unescos verdensarvliste. Vi understreker at Nordland 
fylkeskommune ikke har gjort en vurdering av de foreslåtte objektenes/miljøenes fredningsverdi eller 
verdensarvverdi.  
 
Vedrørende SEFRAK  
Kap. 2.3 omhandler SEFRAK-registreringer i planområdet, og SEFRAK-registrering er nevnt flere steder i 
planforslaget. I omtalen er det lagt stor vekt på at noen er markert med «rød trekant» som bygninger 
med meldeplikt ved tiltak, mens andre er markert med «gul trekant» som «annen SEFRAK-bygning». 
Meldeplikten etter kulturminneloven gjelder bygg oppført før 1850. Imidlertid blir også SEFRAK-
registrerte bygninger med ukjent byggeår, dvs. at man ved registreringen ikke visste om bygningen var 
fra før eller etter 1850, markert med «rød trekant» i Matrikkelen. Dersom man i forbindelse med en 
byggesak har kunnskap om at bygningen er oppført etter 1850, gjelder ikke meldeplikten etter 
kulturminnelovens § 25. Dette innebærer at det ikke bør legges stor vekt på farge på markeringen. Ikke 
minst gjelder dette for bygninger tilknyttet gruvedriften, siden gruvedriften ble igangsatt etter 1850.  
Sulitjelma kirke er for øvrig listeført av Riksantikvaren som særlig verdifull kirke bygget etter 1850, og er 
ikke vedtaksfredet slik det står i kap. 2.4 eller i «listeført i SEFRAK» slik det står i kap. 2.3.  
 
Angående tematisk avgrensing  
Det har i planprosessen vært diskusjon rundt at tema for kulturminneplanen avgrenses til kulturminner 
fra gruvedriftsperioden, og ikke omfatter kulturminner knyttet til tidligere historie og samisk kultur.  
I planforslaget vises det til at også kulturminner fra steinalder, samiske kulturminner og kulturminner fra 
gårdsdriften er svært viktige for områdets identitet og kulturhistorie, og det inngår at «det anbefales at 
slike kulturminner utredes gjennom en egen kulturminneplan for området – der området også sees i 
sammenheng med tilgrensende områder på svensk side».  
Et bedre alternativ er etter vår vurdering å ikke se på foreliggende kommunedelplan som en «endelig» 



plan, men heller som en plan som kan videreutvikles etter hvert. En kulturminneplan bør ikke være 
statisk, og for Sulitjelma-området er det erkjent et behov for utvidelse av tema i planen. En 
rullering/komplettering av kulturminneplanen kan med fordel inngå som et tiltak i handlingsdelen. 
 
Øvrige merknader  
Når det gjelder geografisk avgrensning, savner vi et kart over det helhetlige planområdet. Det bør gå 
tydelig frem hvilket område som er vurdert og omfattes av planen.  
For flere av områdene som foreslås avsatt med hensynssonene inngår det i forslag til tiltak at 
bygningene i området bør tilstandsvurderes, og at «tilstandsvurderingen bør avklare om enkelte 
bygninger bør saneres/ombygges til annen bruk». Vi vil sterkt understreke at tilstandsvurderingen 
fylkeskommunen er i gang med å gjennomføre først og fremst skal danne grunnlag for istandsetting, slik 
at de kulturhistoriske verdiene kan videreføres. Objektene er valgt ut nettopp på bakgrunn av at de 
vurderes til å ha en kulturhistorisk verdi. Det er mulig at kunnskapen man får gjennom utarbeidelsen av 
kulturminneplanen kan gi et grunnlag også for å vurdere sanering av bygg, men dette bør etter vår 
vurdering ikke være en hovedproblemstilling i en kulturminneplan.  
Flere tiltak i handlingsdelen involverer Nordland fylkeskommune. Dette omfatter bl.a. en 
finansieringsordning. Vi vil presisere at dette ikke er avklart på forhånd, og at fylkeskommunen ikke har 
avsatt midler til dette i våre budsjetter. Eventuelle tilskudd/bistand fra Nordland fylkeskommune må 
avklares senere. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunen tar til seg fylkeskommunens anbefalinger angående medvirkningsdelen av planen. 
Innspillene som kom inn gjennom folkemøtene vil bli tatt med videre i arbeidet med en 
revidering/komplettering av planen, og vurdering av innspillene legges derfor til planens 
handlingsprogram.  
Fylkeskommunen anbefaler videre at det utarbeides planbestemmelser og retningslinjer i 
kommunedelplanen. Dette vil gjennomføre i neste del av arbeidet med kommunedelplanen.  
Når det gjelder kommentarer angående vernehensyn til byggetiltak og bygningsmiljø tas 
fylkeskommunens kommentarer til etterretning.  
Når det gjelder uttalelsen angående objekter med uklar status og planbestemmelsene, vil dette 
vurderes ved igangsetting av revideringsarbeid med kommuneplanens arealdel eller en eventuell 
områderegulering.  
Øvrige kommentarer tas til etterretning, og med videre i planarbeidet.  
Når det gjelder den tematiske planavgrensningen tas fylkeskommunens innspill direkte med; «Et bedre 
alternativ er etter vår vurdering å ikke se på foreliggende kommunedelplan som en «endelig» plan, men 
heller som en plan som kan videreutvikles etter hvert. En kulturminneplan bør ikke være statisk, og for 
Sulitjelma-området er det erkjent et behov for utvidelse av tema i planen. En rullering/komplettering av 
kulturminneplanen kan med fordel inngå som et tiltak i handlingsdelen». Denne anbefalingen følger 
kommunen, og ønsker å bruke  
kommunedelplanen i det videre arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner for hele Fauske 
kommune.  
 
Kathrine Moan Larsen 
«Det er kommet en del innspill / spørsmål til meg etter hvert i forbindelse med forslag til 
Kulturminneplanen som jeg spiller inn. Det er i tillegg viktig med involvering av samfunnet og kanskje et 
oppfølgingsmøte – folkemøte underveis.  
Oppbyggingen av planen kan virke noe uoversiktlig og det stilles spørsmål med hva som blir utredet og 
ikke. Henviser til det som står i kap 4 av tiltak sammenlignet med Handlingsplanen. Er det slik at det er 
det som står i Handlingsplanen som blir iverksatt som tiltak. Isåfall er det endel avvik ift kap 4 og som 
bør være med i kap. 5.  
- Samiske kulturminner som evt har direkte tilknytning til gruvedriften bør tas med i planen. Samen Mons 
Petter som fant den første malmklumpen. Gjelder også dersom det var gårdbrukere som hadde direkte 



tilknytning til gruvedriften. Dette har betydning for historien om samfunnet i "gruvedriftepoken".  
Reinhagen hadde direkte tilknytning til gruvedriften ift tvangsflytting av gården og etablering av hus for 
arbeidere tidlig på 1900 -tallet. Gården er fredet. Det nederste huset er fra tidlig 1900-tall, tømmerhus 
som ble flyttet fra Kåfjord som så mange andre hus. Reinhagen bør tas med i Kulturminneplanen og 
vurderes som et kulturminneområde /hus. Jernbanetrasèen med steinmurene må også tas vare på ( (se 
bilde).  

· Ved Reinhagen står det fremdeles en varekasse (uvisst årstall), der arbeiderne kunne ringe å 
bestille varer fra Koop som ble levert i varekassen.  

· Bør settes opp infoskilt.  

 
Jfr. Punkt 2.4.2 " Enkelte samiske kulturminner befinner seg i nærheten av fysiske spor fra 
gruvedriften,eks er "Lappgrava" ved den gamle gruvebyen fra Jakobsbakken til Fagerli, reingjerde over 
Hankabakken gruve og Reinhagen, like ved industriområdet i Fagerli ".  

 
Jfr. Pkt 2.5.1 " ... klare relasjoner mellom gruvedriften, samisk kultur og gårdsdriften i området...".  
Burde ikke disse vurderingene /kulturminner komme inn under delemne 4.arbeidersamfunnet samt 
infotavler med historien.  
 
Besøksgruva - svært stor betydning for formidling av gruvehistorien  

Transport  
steinmurer og brukar langs jernbanetrasè bør ryddes for busker /mose slik at de fremkommer mer synlig 
fra Finneid til Fagerli. Spesielt Hellarmo - Sjønstå , samt steinmurer langs veien til Sulis. Veitrasèen som 
er fredet til Sulis, bør settes opp infoskilt med jernbanehistorien.  
 
Furuhaugen. Det var et eget samfunn ifm gruvedriften med egen skole.  
- rydde tufter, vedlikeholde /fornye infotavler.  
Charlotta  
- fundament for linbanen fra Sagmo - Charlotta. Et ute i Langvatnet på Storbukkskjæret der fyrlykten 
står. Det andre på land. 
Fyrlykta burde flyttes tilbake til Hjemgamstraumen, der den hører hjemme. Det burde heller reises 
linbanemaster m/kibber på eksisterende fundamenter over Langvatnet som et landemerke på 
gruvedriften og den verdifulle historien.  
- Folkebadet - relevant ift arbeidersamfunnet ? Bygning SEFRAK -registrert ?  
- Sulitjelma kooperative forening ble stiftet i 1908. Coopbutikken ble etablert i 1913 etter at arbeiderne 
tvang det gjennom. Butikken ble først etablert på Finneid. Bakeriet og bygget på siden, kan være en 
viktig del av samfunnshistorien og kulturminner under gruvedriften ? Var vel verket som opprettet både 
butikk og bakeri. I butikken står ennå heisen der varene ble heiset opp etter at toget lastet av 
(jernbane/sidespor til butikken)  
- Koopvillaen - rivingsvedtak i Fauske Kommune. Bygget må enten settes i stand eller rives. Eies av 
Fauske kommune. Samme gjelder fjøsen i Grønli og hus Sandneshaugen.  
Folkets hus (samfunnshuset)  
- salen /kinosalen har stor verdi som kulturminne, bør vedlikeholdes og holdes i gammel stil. Stor 
betydning for kulturlivet før og nå.  
 
Veier og stier som forbinder gruveområdene må vedlikeholdes og settes opp infotavler med historie. Det 
burde også vært laget et stikart over disse veiene og navnsatt. Disse har stor verdi for samfunnet og 
historien.  
Finneid  
Finneid som hadde en sentral posisjon i gruvedriften bør tas vare på noen kulturminner og etablere 
infotavle (bilder/historie).  



Fagerli  
- Arbeiderboliger og direktørbolig som er viktige kulturminner  
Sandnes  
- Råmalmsiloene er et landemerke for gruvedriften og må vedlikeholdes /bevares  
- Elmore-bygget bør bevares som en del av verkets Elmore-anlegg fra 1909 som er VERDENS største 
gjennom tidene. Vedlikeholdes, infotavle.  
- på industriområdet er ennå svingskiven synlig for å snu lokene (ring)  
- Arbeiderboliger  
Furulund  
- kaianlegg bør settes i stand og bevares som kulturminne samt infotavle fra togstasjonen og kaia.  
- kvartsbrudd og "kvartsveien" på andre siden av Langvatnet - smelteverket  
- Politihuset m/et par fengselceller  
- Telegrafstasjonen  
- Doktorgården  
- Minneparken, er den parken som er over lekeparken der det er laget minnesmerke over de 104 
arbeiderne som døde i gruveulykker. I tillegg er det en park vis à vis storkontoret med minnestøtter.  
- Er Villa Skaugum og arbeiderboligene på Verkstedhaugen tatt med? Kan se ut som disse husene er 
utenfor hensynsonen i Furulund? I såfall bør hensynsonen utvides.  
Qualekummen - badekumme bør bevares og settes istand som et viktig kulturminne fra 1900- tallet. Her 
var det også treningsapparater som fremdeles står. Sti vedlikeholdes og Infotavle vedlikeholdes 
/etableres.  
Glastunes  
- bør settes opp historisk infotavle 
  
Den gamle kirkegården bør vernes. 
 
Skihytta (1934) - viktig kulturminne fra gruvedriftepoken med den store aktiviteten i mange 
idrettsgrener, spesielt innenfor turn, tennis, ski, hopp, skyting, svømming, alpint mv. Hytta har også 
gamle erverdige bilder fra tidlig 1900-tall i hytta som er viktige kulturminner samt premier. Dette bør tas 
med i denne planen som et viktig kulturminne under deltema 4 - Arbeidersamfunnet. Idretten må 
absolutt få en del av plassen i Kulturminneplanen selv om det kan ved en senere anledning kartlegges 
flere kulturminner innenfor idrettslivet i Sulitjelma. IL Malm (stiftet 1893) har også en fane som et viktig 
kulturminne (fra 1800-tallet ?)  
Klasseskille og hvordan samfunnet fungerte bør komme tydelig frem i historien / historieskilt. Både når 
det gjelder bygninger, men vel så viktig hvordan livet i gruvebyen var for voksne og barn.  
Daja - torvmyrene - smeltverkhistorien - torvmaskin - kulturminne som bør holdes ved like - infotavle 
samt rydde kratt til kulturminnet.  
Given  
- kraftledning - støpejernsrør vises godt ved elva m/flere kulturminner. Her bør det settes opp infotavle?  
Sjønstå  
- hele samfunnet - kulturminner  
- jernbanetrasèen bør skoges langs vannet og alle steinmurene bør holdes vedlike slik at de vises.  
- infotavler - nye /vedlikeholde 
Hellarmo  
- huset ved Hellarmo - tilknytning til gruvedriften ?  
Arbeiderfanene - kulturminne /vern (hvordan ivaretas disse fremover ?)  
Spesielt med de ulike hustypene og størrelser som bør fremkomme i Kulturminneplanen fra de største 
brakkene til de minste eneboligene.  
Stedsnavn og husnavn  
I gruvedriftepoken var det mange egenartede navn på jernbane/veier / plasser og bygninger som mange 
har et forhold til og som har svært stor verdi for samfunnet /historien. Disse navnene bør skiltes med 
historisk info. Historielaget i Sulitjelma sitter på stor kunnskap om dette.  



Sulitjelma – Gruvebyen» 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Når det gjelder oppbyggingen av planen: Kapittel 4 inneholder en samlet kartlegging av kulturminnene i 
tillegg til forslag til tiltak. Kapittel 5 er planens handlingsdel. Denne delen vil revideres etter behov, og er 
kun utvalgte deler av det forrige kapittelet.  
Når det gjelder samiske kulturminner beveger dette seg utenfor planavgrensningen fastsatt i 
planprogrammet (ref. svar på innspill fra Fauske slektshistorielag). Likevel har disse en sammenheng 
med gruvedriften og dens historie. Dette tas med i det videre arbeidet med planen. 
De andre øvrige kommentarene tas også med videre i arbeidet med revidering/utvidelse av planen.  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I tillegg til høringsuttalelsene ble det gjennomført to folkemøter i høringsperioden. Denne rapporten vil 
bli behandlet på lik linje som de andre høringsuttalelsene; i det videre planarbeidet = de tas med inn i 
handlingsplanen i det videre arbeidet. 
Utdrag fra rapporten er gjengitt i kursiv: 
 
Folkemøter gjennomført 20.03.18 og 09.04 18 
«Det er enighet om at folk vil ta vare på kulturminner ved bruk, og ikke leve i et museum. 

·  En viktig side av forvaltning av kulturminner, er å øke kunnskapen om selve kulturminnene. 
Dette er ikke minst viktig for den kommunale forvaltningen, og i planarbeid. 

· Grunnleggende kunnskap om de ulike kulturminnene er også viktig for lokalsamfunnet, og 
forståelsen av fortida. Også for turistnæring og museum er dette viktig. Også imaterielle 
kulturminner spiller her en stor rolle, som foto, sagn og historier, og stedsnavn. 

· Det foreslås derfor at det blir satt i gang en kartlegging av alle kulturminner. Det foreslås at en 
slik kartlegging gjøres tematisk. 

· Det opprettes skjøtselsplaner for prioriterte kulturminner. 

 
Uoversiktelig plan 
Først og fremst har responsen på kulturminneplanen vært at den er uoversiktelig, og at man hadde 
ønsket en tematisk fremstilling. Det andre hovedtema har vært «hva er målsetningen for planen og 
virkemidler for bevaring». 
 
Klare planer for å bekjempe forfall 
Flere ønsket klare planer for hva man gjør med bygninger som står for fall, men også virkemidler for å få 
eiere til å ta ansvar for hus. 
 
Samiske og immaterielle kulturminner. 
Det var flere som ønsket at planen tok opp samiske kulturminner, og ikke minst gjennom å registrere 
hvordan gruvetida også omfattet og tok i bruk de samiske stedsnavnene. I tillegg kommer Reinhagen 
(slette vest for Reinhagen gård) Reinhagen er et samisk kulturminne av en melkehage. Da gruvedriften 
startet ble Fagerli-gården tvunget til å flytte fra industriområdet i Fagerli og til Reinhagen, der Søren 
Larsens fjøs står. Fjøset ble restaurert på 1980-tallet med offentlige tilskudd, bla fra Nordland fylke. 
 
Et tema er også alle garasjene i Sulitjelma, der det anslås at 90% er eid av folk som ikke bor på 
stedet, og at garasjene utgjør et stort utskjemme i enkelte bomiljø. Her må kanskje grunneier 
Statskog på banen. 
 
Hva bør rives og fjernes 
Det var også diskusjon på begge møtene om hva kan og bør rives? Her var det ikke enighet, men et 



flertall gikk inn for å rive Rødkontoret/Sandneskontoret, for å avdekke kissiloen som står inne i bygget. 
Det samme gjaldt hus nr. 1 Ny-Sulitjelma, eid av SOT. Dersom det eier ikke kan ivareta bygget, bør det 
fjernes. Det samme gjelder synet på bygninger som Grønlifjøset, Koopvillaen, Midtibrakka, 
Verkstedhaugen 6. 
 
Kulturminner med stor verdi lokalt 
Den eldste delen av «den nye» kirkegården ønskes fredet for inngrep. Kirkegården med alle 
gjenværende gravminner må få stå urørt, og det bør ikke kreves fjerning av gravminner før det er 
foretatt en utredning om dette. Det er enstemmighet i at kirkegårdene i Sulitjelma har stor verdi for 
lokalsamfunnets felles minne. 
 
Sulitjelma samfunnshus 
Det er også enstemmighet om at samfunnshuset må vurderes som et kulturminne med stor verdi for 
lokalsamfunnet. 
 
Råmalmsilo 
Råmalmsiloen på Sandnes blir sett på som et landemerke og et svært synlig symbol på 
gruvedriften.Forfallet må stanses. 
 
Furulund som administrasjonssentrum 
Møtene konkluderte med at administrasjonssenteret også må omfatte «Hyttesjefens villa», 
Stasjonsmesterbolig, Telegrafstasjon, Politihuset, Doktorgården, «Firogseksti» (villa for ugifte 
ingeniører), Villa Skaugum, samt de eldste arbeiderboligene «Verkstedhaugen 4 og 11» 
 
Plysjby. 
Det er kommet en del kommentarer på begrepet «Plysbyen», og det presiseres at denne oppsto 
under 1. verdenskrig ved bygging av et villastrøk her. Her ligger kontorsjefvillaen, Raum/Allumvillaen 
(bygd for tannlege), trafikksjefvillaen, og Hansen og Ungers villa. 
Veien fra adm.sentrum i Furulund stoppet ved direksjonen/direktørvilla og ved Hansen/Ungers villa. I 
dag går veien mellom Furulund og Glastunes her, denne forbindelsen ble først bygget på 1960-tallet. 
Dette var derfor et område der befolkningen ikke var kjent med, de fleste beveget seg sjelden vest for 
Festiviteten. 
 
Sørsiden av Langvatn 
På sørsiden av Langvatn finnes flere minner fra kvartsdrift (til smeltehytta i Fagerli). Det er kaianlegg, 
«kvartsveien», og kvartsbrudd. Det finnes flere kvartsbrudd, men rett over Furulund ligger et brudd med 
opparbeidet vei, som er godt synlig fra nordsiden av vatnet. Kvartsbruddene og torvmyrene i Daja 
tilhører smelteverkshistorien. På sørsiden av Langvatn ligger også rester av flere hoppbakker, Odden – 
Tangenhammeren og Okshola. Ved sistnevnte står ennå dommertribunen. Også skytterlagets skytebane 
er godt synlig her, og et svært gammelt dynamittlager finnes i området. Veiene fra Jakobsbakken og ned 
til Fagerli/Granhei har hatt stor betydning frem til i dag, som turområde, bærplukking ol, og i de siste 30 
år gjennom «Malmdilten», en turmarsj. Det ligger flere kulturminner ved disse veifarene, fra 
Jakobsbakken og ned til Fagerli. 
 
Navnene som oppsto ved byggingen av jernbanen bør skiltes. 
I Vatnbygda ved Moøyra skal det finnes spor av gruveselskapets slip, båtoppdrag og smie. Her ligger 
rester av en kispram. I tillegg er forbygningen (tredemning) etter mudring av kanalen fra 
Hjemgamstrømmen og nedover Nedrevatnet, er godt synlig ved lavvann. Også restene av kai ved 
innløpet til Finneidstrømmen finnes. Området bør befares.» 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 



Innspillene fra folkemøtene fremmer et ønske om å kartlegge alle kulturminnene i Sulitjelma, også de 
som faller utenfor denne planen (de som ikke er gruveindustrielle). Dette faller utenfor 
planavgrensningen, men tas med i handlingsprogrammet til planen, da det er et ønske om utarbeide en 
forlengelse av kulturminneplanen til å omfatte hele Fauske kommune.  
Det samme gjelder de samiske kulturminnene (ref. svar på innspill fra Fauske slektshistorielag og 
Kathrine Moan Larsen).  
Uoversiktlig plan: Det er ønskelig med en tematisk framstilling og en god oversikt over planen og dets 
virkemidler. Dette tas med inn i revidering/komplettering av planen. 
Det er ønskelig å inkludere samiske og immaterielle kulturminner: Viser her til tidligere svar på innspill 
angående planens avgrensning.  
De øvrige kommentarene angående garasjer, rivning og andre potensielle kulturminne og landemerker 
tas med inn i revidering/komplettering av planen.  
 
 
Avsluttende kommentarer 
I dag foreligger det ingen kulturminneplan for Sulitjelma, eller noen andre steder i Fauske kommune. 
Planprosessen med kulturminneplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma startet i 2017 og 
planen var ute til høring og offentlig ettersyn på vårparten og tidlig sommer i 2018. Siden da har planen 
stått i bero. På dette tidspunktet er det ønskelig å få vedtatt planen, for å forsøke å sikre at arbeidet som 
allerede er lagt blir videreført.  
 
Hensikten med kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma er å ha en plan for 
forvaltning og vedlikehold. Dette er med på å skape en forutsigbarhet for Sulitjelma-samfunnet, samt et 
vern av de viktige gruveindustrielle kulturminnene som er en del av Sulitjelmas historie og framvekst. 
Innbyggerne i Sulitjelma ønsker ikke «å leve i et museum» (jfr. Rapport etter folkemøter); og det er 
heller ei planens målsetning. Planen ønsker å legge til rette for at kulturminnene i Sulitjelma skal vernes 
og utvikles gjennom tiltaket «vern gjennom bruk». 
 
Det anbefales at det videre planarbeidet blir lagt under kulturavdelingen, med planavdelingen som 
samarbeidspartner. Dette begrunnes i at planen må sees i sammenheng med andre lokale og regionale 
utviklingsprosjekt; herunder Opplev Sulis, ringvirkninger fra Bodøs kåring som europeisk 
kulturhovedstad og ellers lokal og regional reiselivs- og næringsutvikling. Nordlandsmuseet, Nordland 
fylkeskommune og Fauna KF arbeider med ulike prosjekter i Sulitjelma, som bygger på og er i påvente av 
kulturminneplanen. Det er stor optimisme rundt aktivitet og prosjekter i området, og det er nødvendig 
med en plan som kan ivareta Sulitjelmas kulturminner- og miljø. Kulturavdelingen vil få en viktig rolle i et 
slikt arbeid, og det sees derfor naturlig at det er kulturavdelingen som får hovedansvaret for 
oppfølgingen av planen.  
 
Kulturminneplanen for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma har dannet et godt og viktig 
kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. Likevel er ikke planen fullstendig. Å komplettere 
kulturminneplanen er derfor et av de viktigste tiltakene som er tillagt handlingsprogrammet. Ved å 
vedta dette signaliseres det at kommunen ønsker å utarbeide en kulturminneplan for hele kommunen. 
En revidering/komplettering av planen bør tas med i kommunal planstrategi.  
 
Kommunedelplanen må ikke sees på som en endelig og statisk plan, men et viktig skritt i en retning om å 
utforme kulturminneplan for hele Fauske kommune. Dette er særdeles viktig for å ivareta, og ikke minst 
anerkjenne kulturminner som finnes i kommunen. På grunn av manglende ressurser og kapasitet for 
oppfølging, gjenstår det en del arbeid med oppfølging, ansvarsfordeling og praktisk gjennomføring. 
Planen bør revideres og inneholde klare føringer for avdelingene som skal gjennomføre tiltakene. 
 
Kommunen har mangel på kulturminnefaglig kompetanse, som er nødvendig for å ferdigstille en god og 
brukbar kulturminneplan som gjelder hele kommunen, og ikke bare gruveindustrielle kulturminner i 



Sulitjelma. For å kunne gjennomføre dette må det settes av midler til konsulentarbeid og kartlegging. 
Derfor anbefales det å vedta planen slik den er, med tiltak i handlingsplanen som sikrer oppfølging, 
oppdatering og ytterlige gjennomføring. I tillegg bør revidering av planen, og da spesielt handlingsdelen, 
vurderes i sammenheng med økonomiplanen for årene fremover. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


