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– Veldig viktig avtale
SORTLAND: Steve Haugerud i Norwegian Graphite er svært tilfreds med
at kommunen sier ja til
grafitt-uttak på egne
eiendommer.
MORTEN BERG-HANSEN
m o r t e n @ b l v. n o

– Dette legger virkelig et godt
grunnlag for det videre arbeidet
vi skal gjøre. Mange grunneiere
og til dels hele bygder har ventet på hva Sortland kommune
ville gjøre med avtalen. Når
kommunen nå har hatt ei brei
og god saksbehandling, håper
vi at andre grunneiere vil følge
etter, sier Haugerud til Bladet
Vesterålen.
Han legger til at de aktuelle
eiendommene også er av særlig
betydning.

– Interessant område
– Særlig Godlia-området, der
det er påvist forekomster av
grafitt, er viktige. Det vil gjøre
det lettere for oss å finansiere
et bore-program til halvannen
til to millioner kroner. Det programmet håper vi skal være ferdigstilt i løpet av vinteren, og
før 1. juni, sier Haugerud.
Han vil nå intensivere arbeidet overfor grunneierne, for å
få på plass flere avtaler om leting og utvinning.
– Når vi har avtalene på
plass, kan ressursene kartlegges mer nøyaktig. Når det er
boret, vet vi hva vi har av grafitt. Og finner vi halvannen til to
millioner tonn, kan vi starte arbeidet med finansiere ei drift,
sier han.

Sier ja til grafitt
SORTLAND: Etter å ha
bedt om mer utredning av
grafitt-avtalen med Norwegian Graphite as, sier
formannskapet nå ja.

samfunnet om vi kommer i
gang og får stor aktivitet og det
skapes verdier. Grafitt er dessuten en begrensa ressurs som
det er stor etterspørsel etter, sa
Inger Grethe Hansen (Sp).

Steve Haugerud i Norwegian Graphite er glad for at formannskapet vil inngå avtale med selskapet. (Foto: Morten Berg-Hansen)

MORTEN BERG-HANSEN
m o r t e n @ b l v. n o

Det innebærer at Sortland kommune, mot vederlag, gir Norwegian Graphite rett til å lete etter
og utvinne grafitt på eiendommene gårdsnummer 19, bruksnummer 5 og gårdsnummer 40,
bruksnummer 4. Førstnevnte
eiendom ligger i Jennestadmarka, mens sistnevnte ligger i
Holmstad utmark.
– Dette er til gagn for hele

– Peker ut ei retning
Hun ba om at det i framtida
også passes på at drifta ikke
kommer i konflikt med landbruket.
– Det å peke ut ei retning
som vi gjør når vi inngår en avtale, gjør at vi vil trenge både
kompetanse og nettverk i det
videre arbeidet, sa ordfører
Grete Ellingsen.
– Dersom det skal startes ut-

vinning i kjølvatnet av et letearbeid, vil det både bli krevd ei
konsekvensutredning og reguleringsplan, sa rådmann Rolf M.
Lossius.
Kommuneadvokat Knut Erik
M. Harjang redegjorde også for
arbeidet som er gjort som en
del av saksforberedelsene.
– Vi har prøvd å få opplyst
saken så godt som mulig, sa
Lossius.

Et samlet formannskap støtter grafittavtalen.

Får kjøpe eiendom på Jennestad
SORTLAND: Anne Marlen
Robertsen får konsesjon
til å overta en eiendom
på Jennestad.
MORTEN BERG-HANSEN

– Det forplikter oss til å legge til rette for bosetting – også i
bygdene. Derfor har vi lette etter en kombinasjon i denne saken, og mener vi har funnet det.

m o r t e n @ b l v. n o

Det var Frps John Hempel som
på vegne av eget parti og Høyre
la fram forslaget om å innvilge
konsesjonssøknaden.
– Vi mener plasseringa av
boligen, på et område som i dag
ligger brakk, gjør at det er mulig å kombinere bosettingshensyn med landbrukshensyn, sa
Hempel da han argumenterte
for forslaget.
Robertsen har sammen med
Eddie Johansen søkt om konsesjon til å kjøpe gårdsnummer
19 bruksnummer 10, en eiendom på 6,4 mål.

– Kombinere hensyn
Hempel pekte også på at det er
en eksisterende reguleringsplan for et boligområde i nærheten.
– Det at søker ønsker å drive
med oppdrett av hunder gjør at
vi mener tiltaket kommer inn
under det såkalte landbruk
pluss.
Hempel pekte dessuten på at
kommunen har et mål om
12.000 innbyggere innen 2020.

– Helt uenig
Senterpartiets Inger Grethe
Hansen var sterkt uenig:
– Det hadde vært annerledes
om det her var snakk om en
gårdbruker som også ville bruke eiendommen til hundeoppdrett. Da ville det kommet inn
under landbruk pluss. Men her
risikerer man at marka både på
øversida og på nedsida kan bli
uegnet for høsting dersom det
kommer en bolig midt i. Vi vet
også at det er planer om ny
driftsbygning og generasjonsskifte på eiendommen som i
dag høster jorda. Utfordringa
de har er at de mangler jord, sa
Inger Grethe Hansen.

– Utrolig
Hun sa det var «ganske utrolig»
at Høyre og Frp ikke ser at det
å gi konsesjon ikke blir et problem for landbruket.
– Vi er nødt til å hjelpe til for
landbrukets del, for dagens
driftsstruktur er vanskelig for
landbruket, sa Hansen.
Ordfører Grete Ellingsen sto

Inger Grethe Hansen (Sp) ønsker ikke en ny boligeiendom
ved og på dyrka mark på Jennestad. (Foto: Morten BergHansen)
likevel fast på fellesforslaget:
– Den dyrka jorda rundt kan
fortsatt leies ut og høstes, det
er viktig for oss. Og det kan
brukes skjønn i denne saken,
hvis ikke hadde ikke vi hatt saken til behandling, sa Grete Ellingsen (H).
Flertallspartiene valgte med
fem mot fire stemmer å gi konsesjon.

– Et langt steg på veien
SORTLAND: Anne Marlen
Robertsen håper vedtaket i formannskapet er et
langt steg på veien for
henne og samboeren.
MORTEN BERG-HANSEN
m o r t e n @ b l v. n o

– Jeg er egentlig ikke overraska
over utfallet, men jeg var veldig
spent på forhånd. Nå håper jeg
at saken ikke ender hos Fylkesmannen i Nordland, sier Robertsen til Bladet Vesterålen.
Robertsen sier målet deres i
lang tid har vært å få kjøpe en

tomt på Jennestad, for deretter å
flytte et bolighus fra Steinlandsfjorden til Jennestad.
– Det er også grunnen til at vi
ikke får kjøpe i boligfeltet, for
selgerne ønsker jo at vi kjøper
bolig av dem også, sier hun.
Positivt vedtak til tross – Robertsen tør ikke slippe jubelen
løs riktig ennå.
– Vi har leita etter tomt i tre år
og har ventet i ett år siden vi første gang søkte om å få kjøpe
denne eiendommen. Nå håper
jeg at dette vedtaket er et langt
steg på veien, sier hun.

Anne Marlen Robertsen håper
hun snart får gå i gang med
boligplanene på Jennestad.
(Foto: Morten Berg-Hansen)

