
1 
 

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen 

Finnmárkkuopmodaga (FeFo) tirsdag 1. november 2016 på Thon 

Hotel, Hammerfest 

 

Møtested:  Thon hotell Hammerfest  

  

Møtetid: Tirsdag 1.november 2016 kl. 09.00 – 15.00 

Møteleder: Styreleder Marit Kirsten Anti Gaup 

 

Møtende styremedlemmer: 

Bente Haug, Mathis Nilsen Eira, Raymond Robertsen, Hartvik Hansen og Runar Sjåstad. 

 

Ansatterepresentant: 

Erik Sundland 

 

Fra administrasjonen: 

Direktør Jan Olli, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, leder for kommunikasjon og 

samfunnskontakt Eirik Palm, leder næring Kate Persen, leder utmark Einar Asbjørnsen, 

økonomileder Elin Hansen, FeFo advokat Håvard Aagesen og styresekretær Anny S. 

Nilsen. 

 

Tolk 

Brita Kåven 

 

Saksliste 

Sak –62/2016     Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

Sak –63/2016     Godkjenning av saksliste. 

Følgende sak settes opp under eventuelt: Orientering om saker i utmarksdomstolen.  

Sakslista med tilleggssak enstemmig godkjent. 

 

Sak –64/2016     Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.oktober 2016 –Untatt off. 

Egen protokoll. 

 

Sak –65/2016     Godkjenning av protokoll fra sirkulær styrebehandling  5.oktober 2016 

Merknad til protokollen: 

Etter svarfristen 5. oktober ga styremedlem Hartvik Hansen sin tilslutning til direktørens 

innstilling.   

Protokoll fra sirkulær styrebehandling  5.oktober 2016 enstemmig godkjent. 

Sak –66/2016     Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte 

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Marit Kirsten Anti Gaup og Bente 

Haug. 

 

Sak –67/2016     Høringsuttalelse søknad om konsesjon Sibelco, Stjernøya 

 

Direktørens innstilling 
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FeFo er positive til at Sibelco Nordic AS gis konsesjon for Nabbaren nefelinsyenitt-

forekomst på Stjernøy i Alta kommune, under følgende forutsetninger: 

1. Uttaket må så langt det er mulig tilpasses reindriftas bruk av tilstøtende områder. Det 

innebærer at dagens driftsopplegg hvor reinen flytter i overkant av gruveanlegget og 

bygningsmassen og ned til gjerdet i Ytre Simavika kan fortsette. Stans i drifta i 

samleperioden slik praksisen er etablert, må være et vilkår i driftskonsesjonen. 

 

Det bør stilles krav om vedlikehold av sikringsgjerder rundt gruveanlegget slik at 

dette letter reindriftas flytting forbi anlegget. Etter endt drift må sikringsgjerder 

erstattes med steinblokker eller annet som ikke krever vedlikehold i fremtiden. 

 

2. Uttaket må drives på en bergfaglig forsvarlig måte, der deponering av skrapmasser 

planlegges slik at terrenget framstår ryddig og uten fare. Sikringstiltak (som 

avstengning av gruvesjakter m.v.) må også her gjøres på en måte som ikke krever 

vedlikehold.  

 

3. Miljøhensyn, dvs. håndtering av miljøfarlig avfall forutsettes håndtert på en 

forskriftsmessig måte slik at området ikke framstår som forurenset. 

 

4. Ved eventuelt opphør av driften  stilles krav om opprydding, herunder 

sikkerhetsstillelse av midler til slik opprydding. Beløpet bør gjenspeile de faktiske 

oppryddingskostnadene.  FeFo som grunneier forutsetter at det ikke gjenstår noe 

ansvar for opprydding ved en eventuell nedleggelse eller noe ansvar for grunneier 

som gjelder opprydding i forurensning fra gruvedrifta. 

 

Forslag fra Runar Sjåstad: 

FeFo viser til tidligere inngåtte avtaler og reguleringsplan av 2009 og er positive til at…..  

Votering: Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra Mathis Nilsen Eira: 

Saken utsettes til flere sakspapirer f.eks.reguleringsplan samt andre relevante avtaler 

med brukere, som reindriften og bygdefolket f.eks. sauenæring foreligger.  Videre 

anmodes administrasjonen i FeFo  å ta kontakt med reindriften med anmodning om felles 

møter eller anmodning om å komme med deres synspunkter ang. saken. 

Votering: Forslaget falt mot 1 stemme (Mathis Nilsen Eira ) 

 

Mathis Nilsen Eira ønsket protokoll tilførsel:  

Undertegnede hadde fremmet utsettelsesforslag på nevnte sak. Da forslaget ble 

nedstemt vil undertegnede subsidiært stemme for direktørens fem punkts forslag. 

 

Forslag fra Hartvik Hansen og Marit Kirsten Anti Gaup: 

Nytt kulepunkt : 

FeFo viser til tidligere inngåtte avtaler og hensynet til fastboende brukere i området som 

viktige forutsetninger. FeFo forutsetter at lokale rettighetshavere gis mulighet for å gi 

uttalelse til søknaden. 

Votering: Enstemmig vedtatt 

Styrets vedtak:  
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FeFo viser til tidligere inngåtte avtaler og reguleringsplan av 2009 og er positive til at 

Sibelco Nordic AS gis konsesjon for Nabbaren nefelinsyenitt-forekomst på Stjernøy i Alta 

kommune, under følgende forutsetninger: 

 

1. Uttaket må så langt det er mulig tilpasses reindriftas bruk av tilstøtende områder. Det 

innebærer at dagens driftsopplegg hvor reinen flytter i overkant av gruveanlegget og 

bygningsmassen og ned til gjerdet i Ytre Simavika kan fortsette. Stans i drifta i 

samleperioden slik praksisen er etablert, må være et vilkår i driftskonsesjonen. 

 

Det bør stilles krav om vedlikehold av sikringsgjerder rundt gruveanlegget slik at 

dette letter reindriftas flytting forbi anlegget. Etter endt drift må sikringsgjerder 

erstattes med steinblokker eller annet som ikke krever vedlikehold i fremtiden. 

 

2. Uttaket må drives på en bergfaglig forsvarlig måte, der deponering av skrapmasser 

planlegges slik at terrenget framstår ryddig og uten fare. Sikringstiltak (som 

avstengning av gruvesjakter m.v.) må også her gjøres på en måte som ikke krever 

vedlikehold.  

 

3. Miljøhensyn, dvs. håndtering av miljøfarlig avfall forutsettes håndtert på en 

forskriftsmessig måte slik at området ikke framstår som forurenset. 

 

4. Ved eventuelt opphør av driften  stilles krav om opprydding, herunder 

sikkerhetsstillelse av midler til slik opprydding. Beløpet bør gjenspeile de faktiske 

oppryddingskostnadene.  FeFo som grunneier forutsetter at det ikke gjenstår noe 

ansvar for opprydding ved en eventuell nedleggelse eller noe ansvar for grunneier 

som gjelder opprydding i forurensning fra gruvedrifta. 

 

5. FeFo viser til tidligere inngåtte avtaler og hensynet til fastboende brukere i området 

som viktige forutsetninger. FeFo forutsetter at lokale rettighetshavere gis mulighet 

for å gi uttalelse til søknaden. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak -68/2016     Budsjett 2017 (diskusjonssak) U.off.fvl.§13 jfr.offl.§ 14 

Egen protokoll. 

 

Sak -69/2016    Eventuelt  

Orientering om saker i Utmarksdomstolen 

Orienteringer  

   

 FeFos rolle i utbygging av næringsareal på Finnmarkseiendommen  

U.off.fvl.§13 jfr.offl.§ 14 

 

Egen protokoll. 

 

Referent:  Anny S. Nilsen  

 


