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Vår dato:  08.02.2017 

Vår referanse:  17/6001 

Deres dato:  17.01.2017 

Deres referanse:   

  
Org.nr: 964 982 953 

 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 00 00  Kultur, miljø og folkehelse 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Plan og miljø 

 8048 Bodø   Håkon Renolen 

    Tlf: 91193162 

Besøksadresse Moloveien 16   

 

Rambøll Norge AS 

Ingrid Engan Nøren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Bergverk på øvre 

Drageid - Saltdal kommune. Varsel om befaring   

Saken gjelder etablering av bergverk/massetak for uttak av løsmasser og berg til knusing med 

tilhørende etablering av adkomstveg, knuseverk, rigg, m.m. Det tas sikte på en driftstid på ca. 50 år. 

I kommuneplanen er området avsatt til landbruks-, natur- og friluftslivsformål (LNF). Vi beklager 

at dette innspillet kommer noe etter oppsatt frist. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill: 

 

Planfaglig  

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til 

kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap som bl.a. sier: 

 

a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 

arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 

landskapselementer. 

 

b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 

Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging. 

 

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å 

ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og opplevelsesarena. 

 

Referat fra oppstartsmøtet følger ikke saken. Fylkeskommunen ber om at dette gjøres i senere 

saker, fordi det gir fylkeskommunen et bedre grunnlag for å vurdere planene. Referatet bør legges 

ved når denne saken legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Av oppstartsmeldingen går det heller ikke fram om spørsmålet om konsekvensutredning er vurdert, 

og vi ber om at dette avklares og at eventuell KU gjennomføres før planene legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

I oppstartsmeldingen går det ikke fram hvor stort omfang man mener uttaket av masser vil få, men 

med med 50 års driftstid er det grunn til å regne med at det blir tatt ut mer enn 10.000 m3, og da 

kreves det driftskonsesjon ifølge mineralloven. Vi ber tiltakshaver klarlegge dette spørsmålet innen 

saken legges ut på offentlig høring.  

https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5057&FilId=20596
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Vi viser også til Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt 

planregister der går fram at anlegget i reguleringsplanen må ha formål Råstoffutvinning/steinbrudd 

og massetak. Etter fylkeskommunens oppfatning er det misvisende å kalle tiltaket et bergverk, siden 

det snarere er snakk om et massetak. 
 

Når planforslaget skal utarbeides er det viktig å ha en forståelse for hvordan bruddet både skal 

sikres, avsluttes og revegeteres. Det bør derfor utarbeides reguleringsbestemmelser om disse 

forholdene. Vi viser her til temaveilederen Mineralske forekomster og planlegging etter plan- og 

bygningsloven, utarbeidet i samråd med Direktoratet for mineralforvaltning.  

 

I følge Miljødirektoratets Naturbasekart inngår deler av planområdet i et svært viktig 

friluftsområde. Fylkeskommunen ber om at det tas hensyn til dette i det videre planarbeidet.  
 

På generelt grunnlag bemerker fylkeskommunen: 

 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 

spesielt viktig i forhold til utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur.  

 Alternative energikilder bør alltid vurderes. Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak 

oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, og med tanke på å redusere energibehov 

og utslipp av klimagasser.  

 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om 

rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) § 21 ansvar for å koordinere arbeidet med å 

gjennomføre oppgavene som følger av forskriften, jf. Regional plan for vannforvaltning i 

Nordland og på Jan Mayen 2016-2021 med forskrifter.  Forvaltningsplanen er 

sektorovergripende og skal bidra til å styre og samordne både vannforvaltning og arealbruk 

på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Målsettingen er å sikre beskyttelse, nødvendig 

forbedring og bærekraftig bruk av alt vann. Vi ber kommunen legge opp til en 

arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet i innsjøer, elver, grunnvann og kystvann. 

 

 

Kulturminnefaglig  

På Munnavollen er det registrert et fangstanlegg med til sammen 18 fangsgroper. Fangstanlegget 

har id 215654 og 224304 i den nasjonale kulturminnedatabase Askeladden 

(https://askeladden.ra.no). Rigg og knuseverk, som ifølge oppstartsmeldingen planlegges sørøst i 

planområdet, kan komme i konflikt med det fredete kulturminnet. Vi vurderer det som sannsynlig at 

det kan finnes andre ennå ikke påviste, fredete kulturminner i eller inntil planområdet. 

 

Det er derfor nødvendig med nærmere befaring på stedet før fylkeskommunens endelige uttalelse til 

planen. Befaringen kan gjennomføres i løpet av våren/forsommeren 2017.  

 

Vi gjør oppmerksom på at utgiftene ved befaringen belastes tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 

10. Befaringen kostnadsberegnes til kr. 11.284,-, jf. vedlagte budsjett. Bare faktiske utgifter vil bli 

fakturert. 

 

Vi ber om skriftlig aksept av budsjettrammen og bestilling av befaring. Vi vil i så fall forsøke å 

koordinere denne med Sametingets befaring.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/32c1f48140d14c1a8b3526b8fb794290/veileder_kart_planforskriften_juni2014.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/32c1f48140d14c1a8b3526b8fb794290/veileder_kart_planforskriften_juni2014.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/MD/2011/vedlegg/veiledninger/mineralske_forekomster/temaveileder_mineral.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/MD/2011/vedlegg/veiledninger/mineralske_forekomster/temaveileder_mineral.pdf
http://kart.naturbase.no/
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nordland_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2015012790&dokid=613423&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nordland_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2015012790&dokid=613423&versjon=1&variant=A&
https://askeladden.ra.no/
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Planen kan ikke egengodkjennes før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 909 59 111. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Rambøll Norge AS    

 

Kopi til:    

Martinus Hauglid    

Ola Torstensen    

Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 

Vedlegg: DokID 

Dpl for Bergverk Øvre Drageid - budsjett 816707 
 



 
 
 

 

STATENS HUS Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no 
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland 
Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77  
Telefaks: 75 52 09 77   

 
 
 
 

Rambøll 
Postboks 9420 Sluppen 
7493 TRONDHEIM 
 

Saksb.: Ole Christian Skogstad 
e-post: fmnoosk@fylkesmannen.no  

Tlf:  
Vår ref: 2017/376  

Deres ref: INENTRH 
Vår dato: 17.02.2017 

Deres dato: 17.01.2017 
Arkivkode: 421.4 

 
 
 
 
Innspill ved oppstart av arbeid med detaljregulering - Bergverk Øvre 
Drageid - Saltdal  
 
Fylkesmannen viser til varsel datert 17.01.17 om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for bergverk Øvre Drageid. 
 
Konsekvensutredningsplikt 
Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel av 25.06.09 avsatt som LNF(R)-område. 
Innenfor dette er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som inngår 
direkte som ledd i stedbunden næring.  
 
Ettersom det aktuelle området er avsatt som LNF(R)-område i kommuneplanens arealdel, og 
at reguleringsplangrensen overstiger 15 daa og legger til rette for nytt område til 
utbyggingsformål, utløses automatisk utredningsplikt i henhold til 
konsekvensutredningsforskriften § 2 bokstav d. Fylkesmannen kan ikke se at det er 
utarbeidet planprogram i henhold til reglene i forskriftens § 5.  
 
Vi forutsetter det i etterkant lages et program som tar opp i seg relevante tema som blir spilt 
inn i oppstartsvarselet, og at det i konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av 
virkningene planen kan få for disse tema. 
 
Landskap 
Uttak i dette området vil gi store landskapsmessige påvirkninger, spesielt sett fra nord og øst. 
Saltdal er et åpent dallandskap med infrastruktur og jordbrukspreg, og er en av relativt få 
slike landskapstyper i Nordland. Det er viktig at det i det videre planarbeidet og 
konsekvensutredningen redegjøres for nær- og fjernvirkningene på landskapet.     
 
Friluftsliv 
Området ligger i ytterenden av markaområdet Sundby-Drageid, jf. FK00000936. Dette er et 
svært viktig friluftslivsområde på eksisterende traktorveger i området tilknyttet grendene. Det 
er derfor av interesse at virkningen for bruken av området og vegen utredes.   
 
Forurensning 
Området ligger innenfor nedslagsfeltet til Saltdalsvassdraget som er et vernet vassdrag. Det 
er viktig at det gjøres rede for evt. påvirkninger av vannmiljøet (avrenning mv.) i Indre 
Tverrelva og hovedvassdraget som sådan.  
 



Side 2 av 2

Korteste avstand til bebyggelse er ca. en km. Fylkesmannen antar avstanden er tilstrekkelig 
til at det ikke vil være problematisk å overholde gjeldende støygrenser i T-1442/2016 når det 
gjelder eksisterende bebyggelse. Det er imidlertid åpenbart at støy og støv fra massetaket vil 
ha konsekvenser for bruken utover området som forslås regulert til massetak. Det bør derfor 
fastsettes reguleringsbestemmelser for driftstid, støvdempende tiltak og immisjonsgrense for 
støy.  
 
Naturmangfold 
Fylkesmannen er ikke kjent med spesielle registrerte verdier her, men registrerer at 
berggrunnen består av kalkspatmarmor. Det kan derfor forventes frodig og kalkkrevende 
vegetasjon i området.  
 
Reindrift 
Planområdet er en del av Saltfjellet reinbeitedistrikt, og området brukes primært til høst-, 
høstvinter- og vinterbeiter. Reindriftslovens § 19 fastslår at reindrifta har beiterett i fjellet og 
annen utmarksstrekning, og beiteretten gjelder hele året. Reinbeitedistriktet skal høres i 
forbindelse med planlegging av tiltak som berører deres rettigheter. 
 
I forbindelse med planforslag må reindriftsinteressene i området beskrives, og planforslagets 
konsekvenser for reindrifta må vurderes.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Ole Christian Skogstad 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

Kopi til: 
Saltdal kommune    
Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Per Ole Oskal    
 
 
 
 
 







17/6 V/Øyvind Pedersen 

Høglia 38 

8027 Bodø 

actionswing@yahoo.com    

Mobil 90692821                  Bodø 21.02.17 

 

Rambøll v/lngrid Engan Nøren  

pb 9420 Sluppen 

7493 Trondheim 

Ingrid.noren@ramboll.no  

Telefon 73841000 

 

Merknader til oppstart av planarbeid — Detaljreguleringsplan for bergverk på øvre 

Drageid Gnr 17/10 og 17/1, Saltdal kommune. 

Det vises til varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan for bergverk på Øvre 

Drageid Gnr 17/10 og 17/1, Saltdal kommune av 17.01.2017, samt telefonsamtale med Pål 

Kenneth Strøm i PK Strøm AS 30.01.2017, samt grunneriermøte på Drageid ungdomshus 5. 

februar 2017 – på sistnevnte møte ble det også gitt en utsatt frist for å komme med uttalelse 

fra Carl Christian Moland i PK Strøm AS. 

Plangrensen på kart vedlagt varsel om oppstart, viser at ca 6 mål av en av utmarksteigene til 

eiendom 17/6 er medtatt i planområdet. Denne teigen er samtidig en «bufferteig» mellom 

et eventuelt steinbrudd og beboerne tilhørende Drageid øvre. 17/6 vil således være den 

enkelteiendom som vil være sterkest berørt av et eventuelt bergverk. 

Det som er beskrevet som ramme for planarbeidet i møte og på telefon er et uttak 

begrenset oppad til 1 000 000 FM3/2 650 000 tonn med stein over en driftsperiode på 50 år. 

Dette tilsvarer et årlig snitt på 20 000 FM3/ 53000 tonn med masse som skal uttransporteres 

eller 10 single lastebiler/5 vogntog hver dag. PK Strøm har i brev av 23. januar oppgitt et 

estimert volum på 20 000 tonn i året som de har bruk for gitt dagens behov. 

17/6 har ikke endelig tatt stilling til hvordan vi skal forholde oss til et eventuelt Bergverk og 

ber i første omgang om at det sees videre på følgende forhold: 

• Berørt teig tilhørende 17/6 som vil være en «bufferteig» mellom bergverket og lokale 

beboere er sluttavvirket med frøtrær. Vil et støyreduserende tiltak kunne være at 

denne plantes med furu for å minske tiden det vil ta før den kan fungere som 

støyskjerm. 

• Det forutsettes at det inngås en avtale med Øvre Drageid grunneierlag om 

kompensasjon for bruk av vei. 

• Det forutsettes at det inngås en avtale med 17/6 om kompensasjon for ulempene et 

slikt bergverk vil medføre. 

• Tiltaket vil ha en negativ innvirkning på friluftslivsopplevelsen til lokale beboere – det 

bes derfor om at det utarbeides en plan for hvordan CSR arbeidet til PK Strøm AS i 

løpet av perioden bergverket drives kan konkretiseres i konkrete tiltak for barn og 

mailto:actionswing@yahoo.com
mailto:Ingrid.noren@ramboll.no


unge i området – her er det tenkt eksempelvis sykkel/skiløper langs Saltdalselva, 

skileikanlegg, rasteplasser eller andre infrastrukturprosjekter der de bruker 

lokalprodusert stein og eget utstyr – i hele perioden for større og mindre tiltak som 

kommer lokalbefolkningen til gode, selv om de ikke har grunneierinteresser. 

• En avsetningsplan som sikrer at det fins sperrede midler avsatt til tilbakeføring av 

landskapet – ikke bare ved fullført drift, men ved en eventuell konkurs i selskapet. 

• At det i planverket klart fremkommer hvordan man kan komme forbi bergverket 

sommer, som vinter. 

• Avklare om det finns et maksimumsantall driftsdager for anlegget pr år – eventuelt at 

drift utover x antall dager medfører ekstra kompensasjon til grunneiere og/eller 

lokalbefolkning. 

 

 

For 17/6 

 

Øyvind Pedersen 

 

 



Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 

Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 

Saksbehandler e-post:  ks@hmts.no 

  

 
 

 

Rambøll Trondheim 

 

Att. Ingrid Nøren 

   

 

 

 

Varsel oppstart planarbeid - detaljreguleringsplan bergverk Øvre 

Drageid - uttalelse 

Det vises til varsel 17.1.2017 om oppstart planarbeid – Detaljreguleringsplan bergverk Øvre 

Drageid, Saltdal kommune.  

 

Hjemmelsgrunnlag 
Helse- og miljøtilsyn Salten(HMTS) uttalelse etter aktuelt hjemmelsgrunnlag:  

- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid    

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern.  

 

Saltdal kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov 

24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette, i samråd med 

kommuneoverlegen, som også har vedtakskompetanse i hastesaker. 

 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, trafikksikkerhet 

(ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål  

 ”å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, 

blant annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på 

helsen”.  

Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives 

og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade 

eller helsemessig ulempe.  

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. Hvis 

virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange mennesker, eller 

hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige forhold i virksomheten 

vurderes.   

 

Uttalelse:  
Anlegget er plassert i område uten nær bebyggelse. Det antas ikke å medføre merkbare ulemper til 

boligeiendommer i naboområdet. Det presiseres likevel:  

• Støygrenser på naboeiendommer definert i arealretningslinjen  T-1442/2016 følges 

• Svevestøv fra aktiviteten begrenses mest mulig og mengder må ligge innenfor 

fastsatte grenser etter forurensningsregelverket  

 

 

Dato:   ........................................................ 25.01.2017 

Saksbehandler:   .......................................... Kurt Stien 

Telefon direkte:   ........................................ 98 22 39 30 

Deres ref:   ........................................................ inentrh 

Løpenr.:   ......................................................... 57/2017 

Saksnr/vår ref:   ............................................... 2014/51 

Arkivkode:   ............................................................ L00 

mailto:post@hmts.no
http://www.hmts.no/
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• Avrenning fra steinmasser må kontrolleres og ikke utgjøre en forurensningsfare for 

omgivelsene, og særskilt eventuelle vannkilder. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 Katalin Nagy  

 daglig leder  

 

 

  Kurt Stien 

  rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

 

 

Kopi til: 

Saltdal kommune - kommuneoverlegen  
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Direktoratet for mineralforvaltning

Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

fl FEB. 2012
/

Saltdal kommune
Kirkegata 23
8250 ROGNAN

Vedr. 17-00105-2  - Uttalelsetil varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for bergverk på

Øvre Drageid gbnr. 17/10,1  i  Saltdal kommune

Vedlagt folger digital post fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har startet sende ut posten digitalt.

Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som førstevalg i

samhandlingen mellom det offentlige og innbygger og næringsliv.

Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn, etter hvert også til valgte postkasse hos

Digipost eller eBoks.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen  2  virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir

skrevet ut og sendt via Posten.

Med hilsen

Direktoratet for mineralforvaltning

med Bergmesteren for Svalbard.



x Direktoratet for mineralforvaltning

med Bergmesteren for Svalbard

Kopi til:

Saltdal kommune

Kirkegata 23

8250 ROGNAN

Leiv Erikssons vei 39

Postboks 3021 Lade

NA7441 Trondheim

«» 47 73 90 46 00

mail@dlrmin.no

: www.dirmin.no

76940505883

DNBANOKK

' NO5376940SOS883

NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

+47 79 O2 12 92
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Dato: 27.01.2017

Vår ref: 17/00105-2

Deres ref: INENTRH

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for

bergverk på Øvre Drageid gbnr. 17/10,1 i Saltdal kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til

ovennevnte sak, datert 17. januar 2017.

Om planen

Det varsles oppstart av reguleringsplan for bergverk på Øvre Drageid gbnr. 17/10,1.

Størrelsen på planområdet er 50 daa. Forventet driftstid er ca. 50 år.

Uttalelse til planen

DMF er positive til regulering av område for råstoffutvinning. Dette er viktig for å sikre

at alle interesser ivaretas og at det legges langsiktige rammer for den framtidige

driften.

Beskrivelse av ressursen

Når det reguleres for bergverk forventes det at det gis en grundig beskrivelse av

ressursen som skal tas ut, herunder hvor store volumer som skal tas ut, kvalitet og

anvendelsesområder for produktet og forventede markedsområder.

Sikring

Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for folk og dyr som ferdes i

området, og anleggseier har et objektivt ansvar for å sikre uttaksområdet. Sikringstiltak

fastsettes i driftsplan, men det er viktig at man allerede i reguleringsplan setter av

tilstrekkelig areal for dette.

Vi viser for øvrig til temaveileder Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter

plan- og bygningsloven, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Krav om driftskonseson

DMF minner om at samlet uttak på mer enn 10 000 m3masse, samt et ethvert uttak av

naturstein, krever driftskonsesjon fra DMF, jf. § 43  i  mineralloven. Søknad om

driftskonsesjon skal inneholde driftsplan. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å

søke om driftskonsesjon, og drift kan ikke settes i gang i utvidelsesområdet før

driftskonsesjon, godkjent driftsplan og en eventuell økonomisk sikkerhet er på plass, jf.

§  51 i mineralloven.



308151 686 95a92c5be8db5-44c6-BCa8«b3261dcf870f  4

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen
seksjonsleder overingeniør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler: Ida Egge Johnsen

lvlottakere:

Rambøll Norge AS Trondheim Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO

K03" ti’;

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ
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Una Elstad, +47 78 47 41 68  17/295 - 5 05.09.2017 

una.elstad@samediggi.no  Giehto gå guládalá /Oppgis ved henvendelse 

 

    

Reguleringsplan for bergverk på øvre Drageid i Saltdal 
kommune. Merknader til befaring 

Vi viser til Deres brev av 17.01.2017 samt vårt befaringsvarsel av 18.01.2017. 

Sametinget ved Sidsel Bakke og Una Elstad foretok befaring av reguleringsplanen den 22.08.2017. 

Det ble under befaringen ikke påvist automatisk fredete samiske kulturminner som skulle være til 

hinder for tiltaket. 

Under forutsetning av at tiltaket ikke kommer i konflikt med det automatisk fredete fangstanlegget 

(id.nr 215654 i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden) på Munnavollen og 

parkeringsplassen som er anlagt i forbindelse med skilting av dette kulturminnet, har Sametinget 

ingen merknader til det omsøkte tiltaket.  

Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 

nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem 

som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4 

annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredete kulturminner, eller sikringssonen på 5 

meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Faktura for befaringskostnadene vil bli sendt tiltakshaver fra Sametinget i egen ekspedisjon. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland. 

 

 
 
Varrudagáj /Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Una Elstad 
Fágajođiheaddji /Fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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