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Oppstart av planarbeid - planprogram til høring og offentlig ettersyn - 
kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 og 11-13 vedtas planoppstart for kommunedelplan 
for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulijtlema, og planprogrammet legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i seks uker.  

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 089/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 og 11-13 vedtas planoppstart for kommunedelplan 
for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulijtlema, og planprogrammet legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i seks uker.  

 
Vedlegg: 

31.08.2020 Forslag til planprogram - kommunedelplan for de gruveindustrielle 
kulturminnene i Sulitjelma 

1450940 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune vedtok 7. november 2019 kulturminneplan for de gruveindustrielle kulturminnene i 
Sulitjelma. Planprosessen startet i 2017 og planen var ute til høring og offentlig ettersyn på vårparten og 
tidlig sommer i 2018. Planen sto i bero fra 2018 til 2019. 
 
Nåværende plan er ikke fullstendig, men danner et godt og viktig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. 
Det gjenstår å få vedtatt planbestemmelser og hensynssoner som ivaretar kulturminnene, i tillegg til å 
integrere tilstandsregistreringen Nordland fylkeskommune har gjort – inn i planen. Fauske kommune 
ønsker derfor å varsle planoppstart for komplettering av planen, med planprogram til høring og offentlig 
ettersyn høsten 2020, slik at analyse- og utredningsarbeidet kan starte for fullt tidlig i 2021. Oppstart av 
planprosess i 2020/2021 er i tråd med forslag til kommunal planstrategi, som legges fram for politisk 
behandling samtidig som dette planprogram.  
 
Saksopplysninger: 
Gjennom Riksantikvarens prosjekt «Kulturminner i kommunen» mottok Fauske kommune støtte til å 
utarbeide en kulturminneplan. Målet var å styrke kompetansen om kulturminne i kommunene og få 
bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Det ble i 2019 vedtatt kommunedelplan for de 
gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma. På grunn av kapasitetsmangel administrativt, inneholder 
ikke vedtatt plan verken planbestemmelser eller hensynssoner.  



 
I 2019 hadde planen stått i bero i over et år, og det var ønskelig å få planen vedtatt for å forsøke å sikre 
en komplettering på sikt. Kommunedelplanen må videreutvikles, slik at den går fra en tematisk til en 
arealmessig kommunedelplan som ivaretar kulturminnene, og gir en forutsigbarhet for framtidig 
bevaring, restaurering og utbygging.  
 
Denne revideringen og kompletteringen har som mål å ferdigstille det påbegynte arbeidet med de 
gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjlema. Ferdigstilling av Sulitjelma-delen av kulturminnene i Fauske 
kommune er førsteprioritet, før det  på sikt kan påbegynnes kartlegging av kulturminner i hele 
kommunen.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Selve hensikten med planen er å synliggjøre og tilgjengeliggjøre kulturminner og kulturarv, og bidra til at 
vår lokale historie blir gjort levende for innbyggerne.   
 
Målet for planarbeidet er å ferdigstille den allerede påbegynte kulturminneplanen som ble vedtatt i 
2019. For å få ferdigstilt planen, åpnes det ikke opp for å utvide allerede satt planavgrensning (både 
geografisk og tematisk) fra forrige planprosess.  
 
Denne kulturminneplanen fokuserer på 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. 
 
Kulturminnet Sulitjelma dokumenteres i planen gjennom 4 deltema: 

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

 

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. 
 
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. 
Dette vil bli aktuelt å innlemme i en senere revisjon av planen 
 
Det viktigste i planprosessen vil være å lage konkrete hensynssoner og planbestemmelser som bevarer 
allerede kartlagte kulturminner. Gjennom planprosessen må handlingsdelen revideres og konkretiseres. 
Det skal lages prioriteringsliste, som må gjenspeile kommunens økonomiske situasjon.  
 
Med andre ord vil planprosessen handle om å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som allerede 
eksisterer, og se til at Fauske kommune får en god kulturminneplan som kan brukes av private aktører 
som grunnlag for å søke midler for å ivareta forfallet bygningsmasse som enten er fredet eller vernet. 
Nordland fylkeskommune har gjort en tilstandsvurdering av ca. 50 bygninger. Denne vurderingene må 
innlemmes i revideringen av kommunedelplanen.  
 



Innspillene som kom gjennom høringen i 2018, og som ikke ble tatt med i planvedtaket – vil vurderes på 
nytt i denne planprosessen.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


