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Samrad enligt Esbokonventionen art 4 - 5

Ert 2020-02-07

gallande Kvartsgruva pa Nasafjall i Norge

Er NV-05094-18
Avdelning Kulturmiljöavdelningen

Sammanfattning

Enhet Enheten för

Riksantikvarieämbetet anser att det behöver klargöras om flera dussin tidigare ej

kulturmiljöintegrering

kända forn- och kulturlämningar har beaktats i MKB-studien.

Ärendet
Naturvårdsverket har för samråd, inom ramen för Esbokonventionen art 4 — 5, gett
möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen för planerat
kvartsbrott på Nasafjäll i Rana kommun i Norge.

Bakgrund
I Norge har företaget Elkem ASA ansökt om tillstånd att etablera ett kvartsbrott på
Nasafjäll i Rana kommun, Norge. Detta är en del i samrådet för projektet kopplat
till tillstånd enligt den norska föroreningsloven. Naturvårdsverket önskar eventuella

synpunkter senast den 12 mars 2020 för att kunna svara Norge senast den 16
mars 2020.

Synpunkter
Riksantikvarieämbetet yttrar sig endast avseende kulturhistoriska frågor. Av det
remitterade underlag framgår det (i rapporten NASAFJELLET

KVARTSFOREKOMST — SAMMENDRAG AV KONSEKVENSUTREDNINGEN
(2013): GRENSEOVERSKRIDENEDE MILUO@KONSEKVENSER)att den berörda
kulturmiljön på den svenska sidan utgörs av fornlämningen Nasa silvergruva, som
Riksantikvarieämbetet

också är markerad en halv till en kilometer in i Sverige på översiktskartan Fig. 1 i
rapporten. I svenska Fornsök finns det dock sedan augusti 2019 registrerat flera

Storgatan 41
Box 5405
114 84 Stockholm

dussin tidigare ej kända forn- och kulturlämningar, som inventerats på uppdrag av

Tel 08-5191 8000

länsstyrelsen i Norrbotten, som även utövar tillsyn över fornlämningar i länet.

E-post registrator@raa.se

Hemsida www.raa.se
Org.nr 202100-1090
Bankgiro 5052-3620

Det framgår inte om den norska MKB-studien beaktat de nyfunna lämningarna,
som till stor del ligger' helt intill svensk-norska gränsen. Därför föreslår
Riksantikvarieämbetet att frågan ställs till berörd part i Norge och att länsstyrelsen
i Norrbotten ges tillfälle att höras om detta.
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SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
OD RIKSANTIKVARIEAMBETET

Detta beslut har fattats av enhetschefen Rikard Sohlenius efter föredragning av
antikvarien Leif Gren.

Leif Grén

/ Bilaga:

skärmbild från Fornsök med nya forn- och kulturlämningar.
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