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Resultat: Annet forslag vedtatt 
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Tittel: Saksprotokoll - Gnr. 90/1 - reguleringsplan for uttak av is på Svartisen  
 
Behandling: 
 
Rådmann Adelheid Buschmann Kristiansen informerte i saken. 
Saken ble stemt over punktvis. 
Punkt 1, 2, 3, og 4 ble enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
Representanten Ola A. Loe fremla følgende felles forslag til nytt punkt 5: 
«Innsigelsen fra Nordland fylkeskommune står ved lag, noe som medfører at kommunestyre 
ikke kan egengodkjenne reguleringsplan. Planutvalget ber kommunen gå til mekling med 
Nordland fylkeskommune med mål om å få innsigelsen trukket. Slik at saken kan avgjøres 
lokalt.» 
 
Nytt punkt 5 satt opp mot innstillingen. Nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 6 ble enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
Representanten Ola A. Loe (AP) fremla følgende felles forslag til nytt punkt 7: 
«Planutvalget setter som vilkår at eventuell oppstart av isuttak skjer etter 20. september 
med begrunnelse i annen næringsvirksomhet i området.» 
 
Nytt punkt 7 ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

1. Rambøll AS har på vegne av forslagsstiller Svaice AS utarbeidet detaljreguleringsplan 
for uttak av is på Svartisen for kommersielt salg. Kommunestyret vedtok i sak 39/18 
den 14. juni 2018 å sende reguleringsplanen ut på offentlig høring. Høringen ble 
gjennomført i tidsrommet 2. juli til 31. august 2018. 

 
2. Planforslaget legger opp til et uttak av inntil 3 600 m3 is hver sesong på vestsida av 

Storglomvatnet. Sesongen er tidsrommet fra 1. september til 31. mars. Isen vil bli 
fraktet fra uttaksstedet med helikopter og tråkkemaskin, noe som vil medføre et 
betydelig omfang av motorisert ferdsel i fjellområdet. 

 
3. I tråd med plan- og bygningslovens § 5-4 har både Fylkesmannen i Nordland og 

Nordland fylkeskommune fremmet innsigelser til planforslaget, fordi det er i strid 
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med regionale og nasjonale interesser og vil få negative konsekvenser for 
naturmangfold, landskap, naturopplevelse og friluftsliv.  

 
4. Fylkesmannen i Nordland har i brev av 19. februar 2019 trukket sin innsigelse på gitte 

vilkår. Et av vilkårene er at kommunen tar nærmere stilling til hvordan dette nasjonalt 
viktige fjellområdet skal forvaltes gjennom vern og bruk, og ser helhetlig på Svartisen 
og hvordan dette området på best måte kan danne grunnlag for lokal verdiskapning 
gjennom turisme. 
 

5. Innsigelsen fra Nordland fylkeskommune står ved lag, noe som medfører at 
kommunestyre ikke kan egengodkjenne reguleringsplan. Planutvalget ber kommunen 
gå til mekling med Nordland fylkeskommune med mål om å få innsigelsen trukket. 
Slik at saken kan avgjøres lokalt. 
 
 

6. Administrasjonen bes gjennomføre en planprosess for å sikre et godt 
kunnskapsgrunnlag for vern og bruk av fjellområdet Svartisen i forbindelse med 
rullering av kommuneplanens arealplan i neste planperiode.  
 

7. Planutvalget setter som vilkår at eventuell oppstart av isuttak skjer etter 20. 
september med begrunnelse i annen næringsvirksomhet i området. 

 
 


