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Kommunens høringsuttalelse til søknad fra Elkem ASA Mårnes kvartsittbrudd
om ny tillatelse etter forurensningsloven

Vi viser til deres brev dat. 06.01.21.
Kommunen har hatt søknaden liggende ute på kommunens hjemmeside. På grunn av
koronasituasjonen har vi ikke lenger dokumenter liggende i servicetorget. Vi har ikke mottatt
noen uttalelser fra andre.
Det opplyses at dagens produksjonskapasitet er om lag 200 000 tonn kvarts pr. år inn på
knuseverket (bergfangst), med skiftgang/produksjon mandag – torsdag kl. 07:00 – 17:00.
Basert på en forventet markedsutvikling er årlig normalproduksjon forventet å kunne bli opp
mot 320 000 tonn bergfangst i løpet av en 5-års periode, med tilsvarende utvidelse av
bemanningen. Dette betinger også utvidet arbeidstid med produksjon mandag – fredag kl.
07:00 – 22:00.
Mårnes Kvartsittbrudd fungerer som reserveforekomst for Elkem ASA Tana Kvartsittbrudd.
Ved eventuell produksjonsstans der vil produksjonen fra Mårnes i perioder kunne økes
tilsvarende 600 000 tonn bergfangst kvartsitt årlig.
Søknaden gjør rede for hvilke tiltak bedriften gjør og planlegger å gjøre for å begrense
forurensning og ivareta avfall. Resipientundersøkelse av Saltfjorden i Gildeskål kommune
oppsummeres slik: Samlet sett kan det konkluderes med at påvirkning av resipienten ved
Elkem ASA kvartsittbrudd er begrenset til et mindre areal. Saltfjorden i området er værutsatt
og med tydelig tidevannsstrømmer, noe som vasker bort og fortynner utslippet raskt.

Støykartlegging utført av Sweco. Beregningene viser et støynivå godt under grenseverdiene
som er satt i forurensningsforskriften og T-1442.

Naturmangfold
Selv om de planlagte tiltakene arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er det likevel
foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart, jf. at
tiltaket berører natur.
Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på
Norsk rødliste for arter 2015, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på
Norsk rødliste for naturtyper 2018 i området.
Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne
seg arter eller naturtyper i det berørte området på land som ikke er fanget opp av
ovennevnte registreringer.
Sjøarealene utenfor er registrert både som gyteområde og beite- og oppvekstområde. Her er
også registrert både aktive og passive fiskeplasser, samt plass for låssetting.
Det antas at fiskeriinteressene ikke vil påvirkes i stor grad av aktiviteten i kvartsbruddet.
Kommunen har ingen opplysninger som tilsier mulige effekter av tiltaket på naturmangfold.
Kravet i § 8 om at saken skal baseres i eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed
oppfylt.
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av det omsøkte tiltaket og det ikke kan
påvises effekter av tiltak på verdifull natur legger kommunen til grunn at det ikke er
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 –
12.

Planstatus
Reguleringsplan for området ble vedtatt i 2013. Det anses at omsøkte utvidelse av årlig
uttaksvolum skjer i henhold til gjeldende reguleringsplan.
Kommunen kjenner ikke til andre lokale forhold knyttet til helse og miljø, interesser i
området, naboer eller annet som bør tas hensyn til.
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