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Politisk avklaring - Northern Lights Resort 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune har ingen innsigelser at Sør Helgeland Utvikling AS starter et arbeid med et 
mulighetsstudie for «Northern Light Resort».  
 

 
Vedlegg: 
02.06.2020 Salten og Helgeland 1443319 

02.06.2020 index 1443320 

08.06.2020 Innspill til Kvalhornet skianlegg 1443991 

08.06.2020 Kvalhornet Idrettspark 1443970 
 
Innledning: 
Sør Helgeland Utvikling AS v/ Kjell Inge Johnsen ønsker å gå i gang med et forstudie for en mulig 
utvikling av alpinresort i Salten (Kvalhornet/Valnesfjord). Hensikten med forstudien er å konkretisere 
prosjektet mer og vurdere hvorvidt det er grunnlag for å gå videre med prosjektet. Søknad med 
tilleggsinformasjon er vedlagt.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Sør Helgeland Utvikling AS ønsker i første omgang en politisk avklaring og et signal om at en slik 
mulighetsstudie er ønskelig av politikerne i Fauske. Johnsen er innforstått med at dette ikke en 
forpliktende fremtidig binding for kommunens politikere i senere behandling av sakskomplekset.   
 
Dersom forstudien tilsier at det er grunnlag for gjennomføring av prosjektet vil dette være et 
reguleringspliktig tiltak med tilhørende konsekvensutredning. Dersom forstudien tilsier at det grunnlag 
for prosjektet må det en reguleringsprosess til for å hjemle tiltaket.  
   
En mulighetsstudie for prosjektet Kvalhornet Alpinresort vil kunne avklare lokale forhold i området, 
investeringsvilje, og hvilke føringer som bør ligge til grunn for gjennomføring av prosjektet.   
 
Et signal fra kommunen slik søker ber om, vil ikke binde kommunen verken økonomisk eller juridisk.   
 
Fauske kommune har ingen innvendinger mot at Sør Helgeland AS starter arbeidet med en forstudie for 
Northern Light Resort.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



  

Kysten     Fjellene     Saltstraumen     Lofoten     Svartisen     Midnattsola    Nordlyset 

                                                                       Opplevelser i
                                        Nordnorsk natur  

                           og vær

   Nordnorsk  og samisk 
   kultur

  Northern Lights Resort



  

Slik er fordelingen av eksisterende slike destinasjoner i Norge(Rødt)

Vi mener det er grunnlag for en slik destinasjon på Helgeland og en i Salten.



Innenfor en radius på 1,5 timer med fly, bor om 30 millioner mennesker, innenfor en radius på 2,5 timer – omlag 300 millioner og innenfor en radius på 4 timer – omlag 800
millioner.

Finnair flyr asiatiske turister i hopetall til Helsinki. Widerøe har inngått samarbeide med Finnair og videreflyr fra Helsinki til Bergen og Tromsø. Finnair starter nå selv rute
fra Helsinki til Bodø. Asiatiske turister legger igjen 5-6 ganger så mye penger som europeere. Og besøkende fra Østlandet kan ta diraktefly med fra Gardermoen?
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næring &
økonomi
Tips oss!
Tlf 75 11 36 00 eller tips@helg.no

I en melding fra Brønnøysundregistrene 
framgår det at det er åpnet konkurs i 
boet til Joars Musikkservice AS. Dette 
skjedde tirsdag 7. april, altså rett før 
påske. Konkursen skjer som en følge av 
at det er meldt oppbud.

Joars Musikkservice AS er selskapet 
som har stått for driften av butikken til 
Joars Korpsservice AS i Oslo. Butikken 
på Ytteren på Mo er altså ikke konkurs. 

Daglig leder for Joar Korpsservice, 
Joar Storfjord, sier til Rana Blad at firma-
et håper å berge stumpene på Mo.

– Bakgrunnen for konkursen er rett og 
slett et sviktende marked samtidig som 
vi har hatt en del uheldige omstendighe-
ter knyttet til driften av Oslo-butikken. 
Vi var i ferd med å ta oss litt opp igjen et-
ter dette, men så ble det bom stopp som 
en følge av korona-krisen.

insTrumenTsalg

Konkurs for Joars Musikkservice AS

Brønnøymannen Kjell 
Inge Johnsen i Helge-
land Utvikling AS har 
bak seg en rekke 
prosjekter som har 
blitt avvist. Nå kaster 
han blikket på Blåfjel-
let og Drevjadalen i 
Vefsn.

Jon Steinar Linga 
jsl@helg.no
922 93 134

– Det finnes ingen tilsvarende 
anlegg mellom Oppdal og Måls-
elv. Potensialet for turisme og 
mange arbeidsplasser er stort. 
Drevja har noe som de fleste 
andre destinasjoner ikke har, 
nemlig kort avstand mellom 
fjell og sjø, sier ideskaper Kjell 
Inge Johnsen i Sør-Helgeland 
Utvikling AS. 

På vegne av selskapet pre-
senterer han ideer for «Blåfjell 
AlpinResort». Det gjør han i en 
presentasjon som er oversendt 
administrasjon og politisk hold 
i Vefsn kommune. Nå håper 
han at politikerne gir et positivt 
signal, i et formannskapsmøte 
16. april. 

politisk utfordring
– Prosjektet har mange utfor-
dringer. Erfaringsmessig er den 
største utfordringen å få gehør 
hos politikerne. Jeg går videre 
med planene dersom vefsnpo-
litikerne vil. Erfaring fra tidlige-
re prosjekt viser at dersom poli-
tikerne ikke viser gehør, så er 
det heller ikke noe poeng å gå 
videre, sier Johnsen til Helge-
lendingen.

"
Med unntak av 
to prosjekt sa 
politikerne nei til 

alle prosjektene i lista.
kjell inge joHnsen
Sør-Helgeland Utvikling AS

Ideen og prosjektkonseptet 
er tegnet inn på vestsida av Blå-
fjellet, som ligger i Drevjadalen 
nord i Vefsn kommune. John-
sens ideer er basert på opple-
velsesturisme i form av et al-
pinanlegg med tre stolheiser på 
selve Blåfjellet, leilighet- og 

hytter ved starten av heisanleg-
get, og andre fritidstilbud, som 
moropark, kiting (snøseiling) 
på Drevvatnet, isfisking, raf-
ting, hundekjøring, skuterkjø-
ring og skigåing.

"
Prosjektet har 
mange utfor-
dringer. Erfa-

ringsmessig er den største 
utfordringen å få gehør 
hos politikerne. Jeg går vi-
dere med planene dersom 
vefsnpolitikerne vil.
kjell IngE JoHnSEn
Sør-Helgeland Utvikling AS
Johnsen skriver at anlegget kre-
ver et areal på 6–8 kvadratkilo-
meter og at han er i dialog med 
aktuelle grunneiere.

– Tilbakemeldingene er posi-
tive, sier han. 

Investeringskostnaden er es-
timert til 200 millioner kroner. 
Årlig fortjeneste er estimert til 
15 millioner kroner i inntekter 
fra skianlegget og 65 millioner 
kroner i inntekter fra hytter og 
eiendomsformidling generelt. 
Johnsen sier at tallene er hentet 
fra erfaringer fra større anlegg 
andre steder.

– Jeg er i kontakt med private 
investorer og aktører med 
spisskompetanse på slike an-
legg. Jeg kan ikke si hvem dette 
er. Signalet er at mye må være 
gryteklart før det er vilje til å in-
vestere. Det er jo ofte slik at folk 
gjerne kommer til duk og dek-
ket bord. Men de kommer ikke 

dersom de selv må pynte. Der-
som politikerne sier ja, så går 
jeg i gang med et forstudie, sier 
Johnsen. 

Johnsen vektlegger at Drev-
jadalen har nærhet til kysten.

– Det gir muligheter også for 
kystbaserte opplevelser. Drev-
jadalen har sånn sett en unik 
posisjon, både i nasjonal og i in-
ternasjonal sammenheng. An-
legget er helhetlig og kan tilby 
det aller meste av opplevelser 
som turister i dag spør etter, 
sier Johnsen.

en rekke ideer for prosjekt
Johnsen har i en årrekke – gjen-
nom flere selskap – gjort seg be-
merket med flere ideer for pro-
sjekter flere steder på Helge-
land: 
2006: Turist- og alpinanlegg i 
Breiskardet i Svenningdalen i 
Grane
2006: Badeland og hotell ved 
Svenningvika i Grane
2007: Leilighetskompleks i 
Gåsvær i Herøy
2008: Leilighetshotell med 500 
sengeplasser i Brønnøysund
2008: Asylmottak i Brønnøy
2008: Tilbud om opplevelses-
turisme i Brønnøy, inkludert 
flyging av turister til Nordre 
Høyholmstind i Vevelstad
2012: Alpinanlegg ved Røss-
vassbukta i Hemnes
2012: Kystanlegg med fritids-
boliger i Herøy og på Dønna
2012: Aktivitetsanlegg på 
Sømnøya i Sømna
2012: Hellfjell Alpinresort, 
Hellfjell i Vefsn

2015: Flyplassoppgradering, 
store fly, Brønnøysund luft-
havn
2020: Presenterte ideer om en 
gondolbane til De syv Søstre i 
Alstahaug formannskap i 
februar

– Hvorfor ikke?
– Du har mange prosjekter bak 
deg. Vil politikerne ha tro på 
prosjektet i Drevjadalen?

– Med unntak av to prosjekt 
sa politikerne nei til alle pro-
sjektene i lista. Jeg tenker at po-
litikerne må stille seg følgende 

Vil bygge alpinanlegg og opplevelser i Drevjadalen

– jeg håper på et positivt svar

ideer: Brønnøymannen Kjell Inge Johnsen har over en årrekke gjort 
seg bemerket med en rekke planer om prosjekter på Helgeland. Nå 
håper han at vefsnpolitikerne liker ideen om et opplevelsesanlegg i 
Drevjadalen.  FoTo: privaT

skisse: Johnsen ser for seg et alpinanlegg med tre heiser på 
vestsiden av Blåfjellet. Han understreker at dette kun er en ideskisse.
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Freyr inngår rammeavtale 
med konsulentselskapet 
Rambøll.
Viktor Leeds HøgsetH 
tips@helg.no
75 11 36 00

Avtalen omhandler levering av 
rådgivertjenester for konsept-
utvikling, planlegging og pro-
sjektering av en batterifabrikk i 
Rana. står det i en pressemel-

ding fra Freyr.
Avtalen inkluderer tjeneste-

områder som bygg, arkitektur, 
vann, logistikk, infrastruktur, 
miljø og helse og energi.

– Freyr vil skape norsk indus-
trihistorie med fabrikken, og 
det er inspirerende å være med 
å utvikle et såpass viktig grønt 
prosjekt sammen med pionerer 
innen norsk industri, sier Ole 
Petter Thunes, administreren-

de direktør i Rambøll Norge.
Han signerte nylig avtalen di-

gitalt med Einar Kilde, som er 
teknisk direktør i Freyr. Kilde 
vil ha hovedansvaret for opp-
byggingen av fabrikken, som i 
hovedsak skal produsere liti-
umbatterier til elbiler, marine- 
og energilagringsapplikasjoner.

– Rambøll demonstrerte 
kompetanse på de områdene vi 
trenger, og forstår helheten i å 

bygge et industrianlegg. De er 
engasjerte og tydelig opptatt av 
bærekraft, derfor har vi et godt 
grunnlag for et konstruktivt og 
sterkt samarbeide, sier Kilde.

Med seg på laget har Freyr en 
sterkt økende gruppe av part-
nere inkludert de to ledende 
forskingsinstitusjonene SIN-
TEF og NTNU, samt Siemens 
som systemintegrator og leve-
randør av digitale optimalise-

ringsløsninger.
– Mye tyder på at et sterkt 

nordisk batteribelte er under 
utvikling, med potensial for 
flere battericellefabrikker i Nor-
ge. Forventet etterspørsel etter 
batterier er mer enn fem ganger 
større enn kapasiteten til be-
kreftede batterifabrikk-pro-
sjekter i Europa, står det i mel-
dinga.

Freyr inngår rammeavtale med rambøll

Vil bygge alpinanlegg og opplevelser i Drevjadalen

– Jeg håper på et positivt svar

Espen Isaksen i Mosjøen og 
omegn næringsselskap 
(MON) plasserer ideskape-
ren Kjell Inge Johnsens 
ideer og initiativ i Drevja-
dalen i et regionalt og 
strategisk perspektiv. Et 
eventuelt prosjekt vil 
krever konsekvensutred-
ning.
Jon steinar Linga 
jsl@helg.no
75 11 36 00

Daglig leder Espen Isaksen i 
Mosjøen og omegn næringssel-
skap (MON) har sett de forelø-
pige prosjektplanene som 
Johnsen har levert. Han har 
også vært i e-postdialog med 
Johnsen. 

Isaksen er svært positiv.
– Et fantastisk initiativ. Vi 

trenger noe sånt i Drevjadalen. 
Dette er bra for kommunen og 
for regionen, sier han.

– Strategisk viktig dal
– Hva vet du om Johnsen?

– At han er en ideskaper. Det 
er prisverdig at han kommer 
med forslaget. Drevjadalføret 
er strategisk kjempeviktig for 
Vefsn. Johnsens prosjekt vil ab-

solutt være positivt for kom-
munen. Vi vet at mye kapital 
må på plass for å realisere dette, 
og Johnsens prosjekt befinner 
seg på et tidlig planleggingssta-
dium. Så skal også politikerne si 
sitt. Men vi i MON er positive til 
alle gode tiltak, sier Isaksen. 

– Johnsen sier at det i stor grad 
er politikerne som har stoppet 
prosjekt han har presentert tidli-
gere?

– Det kan jeg ikke kommen-
tere. Vi er positive til å se nær-
mere på dette prosjektet der-
som han får politisk gehør for å 
gå i gang med planene. 

– Hvorfor kan dette være et 
viktig prosjekt for regionen?

– Drevjadalen er klart det vik-
tigste strategiske stedet på Hel-
geland. Dalføret er et viktig 
knutepunkt for kommunika-
sjon. Avstanden er kort til Rana, 
Sandnessjøen og Mosjøen. Vi 
ser at flere store prosjekt kan la 
seg realisere her. Jeg tenker for 
eksempel at vi bør jobbe for å 
etablere en helgelandspendel 
med tog mellom Trofors og 
Rana. Det vil utvide arbeids-
markedet og gjøre avstandene 
mindre. Drevjadalen er viktig 
fordi vi har et ubrukt potensial i 
næringsområdet i Holandsvi-

ka. Men ikke minst fordi vi ser 
muligheter for en ny rekrutt-
skole på Drevjamoen. Og et 
nytt sykehus i Tovåsen. John-
sens anlegg vil passe midt i 
blinken, sier Isaksen. 

Krever konsekvens- 
utredning
Også Plan- og utviklingssjef 
John Peter Garnes i Vefsn kom-
mune kjenner til Johnsens ide-
er ved Blåfjellet.

Han sier at kommunen neppe 
rekker å lande en sak til Vefsn 
formannskap før tidligst i et 
oppsatt formannskapsmøte 28. 
april. 

– Hva kan du si om hvilket vo-
lum en regulering av et slik pro-
sjekt vil ha?

– Først og fremst så må politi-
kerne eventuelt si ja. Vi vet at 
prosjektet vil kreve en regule-
ringsplan inkludert en konse-
kvensutredning. Vi har ikke 
studert Johnsens planer nøye, 
men vi tror at prosjektet vil 
komme i konflikt med rein-
driftsnæringen, og kanskje 
også med forsvarets skytefelt 
nær Drevjamoen. Så her har vi 
en lang vei å gå, sier Garnes. 

– et fantastisk initiativ. Vi 
trenger noe sånt i kommunen

FAntAStiSK: Espen Isaksen i MON mener at Johnsens prosjektplaner er et fantastisk initiativ.  Foto: 
rune PederSen

spørsmål: Hvorfor skal ikke vi 
få det til i dette området, når 
liknende anlegg andre steder 
og med dårligere naturgitte 
forutsetninger har latt seg rea-
lisere? I tillegg så tenker jeg at 
vi må få fart på næringslivet i 
Norge etter koronaperioden. 
Olja er dessuten på vei ut, det 

vet vi. For å få en ny giv i na-
sjonen så må vi har flere bein å 
stå på. Dette kan være et av 
beina. Men vår erfaring er som 
nevnt at politikerne på Helge-
land ikke vil, sier Johnsen. 



Fra: Torbjørn Pedersen <torbjorn.pedersen@nord.no> 
Sendt: fredag 5. juni 2020 23.40 
Til: Postmottak 
Emne: Kvalhornet skianlegg? 
 
Hei.  
 
Kunne jeg få tilsendt all tilgjengelig informasjon om “Kvalhornet skianlegg”, som det 
refereres til i planvedtaket om parkering ved Kvalhornet? Selv er jeg en varm tilhenger av et 
heisanlegg i Valnesfjord-området, men jeg har to umiddelbare problemer med “Kvalhornet 
skianlegg”: 
 
 
For det første: Det er viktig at et anlegg blir et supplement til det rike friluftslivet i 
kommunen — og ikke fortrenger det. Søndre Nattmålstuva er trolig det fjellet i Salten som er 
mest besøkt av toppturgåere gjennom vinterhalvåret — og er samtidig mye besøkt gjennom 
sommerhalvåret. Det bidrar til en sunnere folkehelse og mye trivsel i Valnesfjord. Som 
skredobservatør for NVE går jeg selv i området minst en gang i uken gjennom 
varslingssesongen.  Søndre Nattmålstuva er nok det minst gunstige av alle alternativene i 
Valnesfjord-området med tanke på en mulig konflikt med vinterfriluftsliv. Alternative 
områder vil dessuten ha en mer gunstig geografi for et slikt anlegg. Nystadfjellet og 
Kosmofjellet/Østerkløftfjellet er bare noen av alternativene som gir mer stabile snøforhold og 
større fleksibilitet med tanke på fremtidige utvidelser. 
 
 
For det andre: Et moderne anlegg kan ikke være et rent skianlegg. Til det er inngrepet for 
stort. Det er viktig at anlegget gir et tilbud gjennom sommersesongen, som for eksempel et 
nett av sykkelstier, slik en rekke andre anlegg legger opp til. Det er stor interesse for 
stisykling blant barn og ungdom i Valnesfjord, men tilbudet er i dag labert. 
 
 
Jeg ser frem til å se nærmere på den informasjonen som finnes om dette. 
 
Beste hilsen 
Torbjørn Pedersen 
Innbygger i Valnesfjord og Fauske kommune 
 
Trivselsveien 221 
8215 Valnesfjord 
 
 
 
 
 
 



Fra: haakon08 <haakon08@online.no> 
Sendt: søndag 7. juni 2020 20.49 
Til: Postmottak 
Emne: KVALHORNET Idrettspark 
 
 
Til Fauske kommune ved Ordføreren 
 
Viser til møte på ditt kontor 5. juni hvor vi la fram en muntlig oppdatering av prosjekt 
Kvalhornet idrettspark. Vi har ved flere anledninger mottatt telefon fra Kjell Inge Johansen 
som representerer Sør-Helgeland utvikling AS. Vi vil presisere at Valnesfjord nærmiljøutvalg 
ikke ønsker å samarbeide med dette firmaet, da vi synes prosjektet ikke er i harmoni med 
hva vi ønsker av utvikling i bygda vår. Jeg informerte Kjell Inge Johansen våren 2019 at 
bygda og nærmiljøutvalget jobbet med prosjekt Kvalhornet Idrettspark, med formål om et 
alpinanlegg sammen med Idretten i Salten og innenfor rammene av hva bygda ønsker. Føler 
det er behov for å klargjøre at Kjell Inge Johansen ikke har sine visjoner forankret i bygda ei 
heller i samtykke fra grunneiere eller Reindriftsinteresser (selv om det gis inntrykk av slikt 
samtykke.)  
 
Vi ber kommunen om ikke å komme med noen samtykke/godkjenning om at Johansen sitt 
prosjekt skal få noen fordeler ved at kommunen støtter hans prosjekt, da vi tror det kan 
ødelegge for vår framdrift av Prosjekt Kvalhornet idrettspark. 
 
Valnesfjord nærmiljøutvalg jobber bredt med å forankre støtte for prosjektet i bygden og blant 
grunneiere. 
 
Det er tatt initiativ til å bygge et alpinanlegg i Kvalhornet, 3 ganger, fra tidlig 80 tall og fram til 
milleniumskiftet. Av forskjellige grunner har anlegget aldri blitt realisert. De 2 viktigste 
årsakene til dette er:  
 
1. feil finansierings- og forretningsmodell.  
Vår påstand: det ikke er mulig å bygge en fullskala idrettspark(alpint) med  investorer som 
skal ha avkastning/inntjening gjennom drift av anlegget, (uten å bygge en overdimensjonert 
hytteby, som ikke har lokal støtte). 
 
2. Anlegget var tenkt så lite som mulig for å få det realisert og samtidig blandet inn kafedrift, 
campingplass og hyttebygging som skulle bedre inntektene. 
Vi mener at alpinbakken må bygges og defineres som et idrettsanlegg og alt annet rundt 
anlegget som driftsselskap, kafe, hotell, camping og hyttebygging er synergier som skal 
driftes og eies separat. Da er det mulig å få finansiert store deler av anlegget med 
tippemidler, Innovasjon Norge og regionale/fylkeskommunale tilskudd,  
 
Valnesfjord nærmiljø har fått med to mindre alpinanlegg; Holtanlia alpinsenter Fauske  og 
Skarmoen Alpinpark i Bodø, som vil være med under utvikling og drift av anlegget i 
Kvalhornet. Vi samarbeider også med Nordland idrettskrets ved Lars Nystadbakk, og har 
over tid vært i dialog med Fauna ved Kristian Amundsen. I tillegg har vi avtalt med 
Valnesfjord helsesportsenter og Sjunkhatten folkehøgskole som begge vil være med på 
utvikling og tilrettelegging av anlegget når anlegget er kommet et steg videre.  
 
Anlegget er tenkt så stort at det er mulig å gjennomføre super-G verdenscup og det skal ha 
en universell utforming slik at alle kan ha glede av det. Fra toppen ser man fjell og hav i alle 
retninger og det er planlagt helårsdrift av anlegget, ski / paraglider/ kiting på vinteren. Sykkel/ 
paraglider/ rodellbane/ turgåing på sommeren. Vi ligger slik til at potensialet er uendelig stort, 



vanvittig flott natur og gode snøforhold (det er mulig å kjøre alpint til langt ut i juni) midnattsol 
og nordlys. Anlegget vil være nært riksvei 80, kun 40 km fra Bodø lufthavn og kun 4 km fra 
togstopp i dag (har vært i dialog med Bane Nor og vi vil jobbe for å få stopp i Nordvika). 
 
Bygges dette som et idrettsanlegg ser vi også på muligheten til å få litt drahjelp fra Bodø 
(Europeisk kulturhovedstad 2024). 
 
Vi tør å tenke stort og langsiktig, men dette skal forankres i bygda. 
Vi skal i august ha møte med alle berørte grunneiere og reindriften. 
Vi søker Sparebankstiftelsen om forprosjektmidler innen søknadsfrist 1. september. 
Vi har hatt muntlige og skriftlig kontakt med Petter Stordalen og Investeringsselskapet 
Strawberry, med tanke på å bygge et Hotell i tilknytning til idrettsparken. 
 
Det siste vi trenger er et firma med luftslott som kommer oss i forkjøpet og “eier” Kvalhornet 
med Fauske kommunes velsignelse, da dette kan medføre at vi ikke får samme mulighet til å 
søke prosjektmidler, hos Sparebankstiftelsen og Innovasjon Norge med flere. 
Området er allerede regulert til formålet så vi ser ikke helt hva kommunen skal vedta på dette 
stadiet av prosessen.  
Vi ønsker også å komme i dialog med Fauske og Bodø kommune om realisering av vårt 
prosjekt, men vi mener det først er naturlig når vi er ferdige med forprosjektet og etter at 
dette er forankret i bygda vår. 
 
med vennlig hilsen 
 
Håkon Byberg 
nestleder Valnesfjord nærmiljøutvalg 
 

 
 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 
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