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Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato: 

21/144-8 2609/21 K23 Bjørn Gussgard  04.05.2021 

 

HØRING - REVIDERING HANDLINGSPLAN GRUVEFORURENSNING FOLLDAL 

SENTRUM 

 

Vedlagt er et utkast til revidert «Handlingsplan gruveforurensning Folldal sentrum». 

Høringsfrist er fredag 21.05.2021. Det bes om forståelse for at høringsfristen må bli ganske 

kort, da det er viktig for Folldal kommune å få sluttbehandla plana på de siste møtene i 

formannskap og kommunestyre før sommeren. Høringsuttalelser kan sendes på epost til 

postmottak@folldal.kommune.no eller brevpost til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 

Folldal.  

 

Høring gjennomføres lokalt i Folldal. Etter gjennomført høring tas det sikte på å 

sluttbehandle plana i formannskap 03.06.2021 og i kommunestyret 18.06.2021. 

Formannskapet som også er gruveforurensningsutvalg har vært styringsgruppe for 

revideringa og har avklart innholdet gjennom to arbeidsmøter.  

 

Handlingsplan gruveforurensning Folldal sentrum er en plan for Folldal kommunes 

oppfølging av gruveforurensningssaken. Det er avklart at ansvaret for å utrede og 

gjennomføre tiltak i henhold til det pålegget som er gitt, ligger hos staten v/Nærings og 

Fiskeridepartementet, som igjen driver med dette gjennom sin fagetat Direktoratet for 

Mineralforvaltning. Da Folldal kommune ikke har noen myndighet til å avgjøre hvilke tiltak 

som skal gjennomføres eller myndighet på bevilgning av statlige midler til formålet, har 

denne plana ikke formål om å avklare hva slags forurensningsbegrensende tiltak som skal 

gjennomføres. Det er Direktoratet for Mineralforvaltning som skal konkretisere 

forurensningsbegrensende tiltak, og det er forventa at slik konkretisering når den kommer blir 

sendt på høring i Folldal til kommune, grunneiersammenslutning og andre berørte.     

 

 

Med hilsen 

 

Bjørn Gussgard 

jordbrukssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 

Høringsliste: 

Gjøres tilgjengelig for alle innbyggere på www.folldal.kommune.no og på kommunens 

facebook side 

Midtre Folldal Jakt og 

Fiskerlag 

v/Bjørn Brendbakken b-brendb@online.no 

Nedre Folldal v/Stein Olav Lilleeng stein.lilleeng@hotmail.com 

mailto:postmottak@folldal.kommune.no
http://www.folldal.kommune.no/
mailto:b-brendb@online.no
mailto:stein.lilleeng@hotmail.com


Folldal kommune 

Vår ref. : 21/144-8 2 

Utmarkslag 

Kollutholen 

Jaktsameie 

v/Ståle Støen sstoeen@online.no 

Folldal Utmarksråd v/Egil Eide egil.eide@folldal.kommune.no 

Folldal Bondelag v/Torstein Eide torsteineide@hotmail.com 

Folldal Bonde- og 

Småbrukarlag 

v/Ingar Elgevasslien folldal.bs@gmail.com 

Folldal AP v/Kristin Langtjernet kristin.langtjernet@folldal.kommune.no 

Folldal SP v/Jon Olav Ryen soknepresten@folldal.kirken.no 

Folldal SV v/Ståle Støen sstoeen@online.no 

Rødt Folldal v/Ronny Bekken 

Larsen 

Ronny.Bekken.Larsen@folldal.kommune.no 

Folldalslista v/Brit Kværness bkvaerne@online.no 

Stiftelsen Folldal 

Gruver 

 post@folldalgruver.no 

Alvdal kommune  postmottak@alvdal.kommune.no 

 

 

Vedlegg:  

Planutkast 
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