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SAMMENDRAG 

Vår Energi (tidligere Eni Norge) er i gang med å vurdere ulike løsninger for å utvinne gass fra Barentshavet som på 

ulike måter involverer feltene Goliat og Alke. Flere utbyggingsløsninger blir undersøkt, og selskapet har over tid blant 

annet arbeidet med et konsept som innebærer etablering av et gassprosessanlegg på land.  

Etter at det siden 2018 har vært vurdert i alt 17 ulike lokasjoner i Hammerfest, Kvalsund og Måsøy kommuner, står en 

nå igjen med Kvalfjord ved Forsøl som foreslått lokasjon for et slikt anlegg.  

En slik etablering krever utarbeidelse av en reguleringsplan, som igjen utløser behov for konsekvensutredning. 

Samtidig med at forslag til planprogram blir lagt ut til offentlig ettersyn, vil oppstart av arbeidet med reguleringsplan 

bli varslet/kunngjort. 

På bakgrunn av forslaget og innkomne høringsuttalelser vil Hammerfest kommune fastsette det endelige 

planprogrammet. 

Fastsatt planprogram skal legge rammene for reguleringsplanarbeidet, herunder konsekvensutredning, av 

landanlegget. 

Foreslåtte utredningsaktiviteter skal danne grunnlag for nødvendige godkjenninger etter Petroleumsloven (plan for 

utbygging og drift) og Plan‐ og bygningsloven (reguleringsplan), ev også annet relevant lovverk. 

 



Detaljregulering gassprosessanlegg Kvalfjord, Hammerfest multiconsult.no 

Forslag til planprogram  Innholdsfortegnelse 

 

 
 

10202167-01-PLAN-RAP-001 10. mai 2021 / 04  Side 4 av 33 

 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Forord ................................................................................................................................................................................... 6 

2 Innledning ............................................................................................................................................................................ 7 
2.1 Bakgrunn ............................................................................................................................................................................... 7 
2.2 Formål med plan- og utredningsarbeidet ............................................................................................................................. 7 
2.3 Krav om konsekvensutredning.............................................................................................................................................. 7 

3 Beskrivelse av prosessen ....................................................................................................................................................... 8 
3.1 Informasjonsmøte................................................................................................................................................................. 8 
3.2 Avklaringsmøter med kommunen ........................................................................................................................................ 8 
3.3 Regionalt planforum ............................................................................................................................................................. 8 
3.4 Dialog med grunneiere og interessenter .............................................................................................................................. 8 
3.5 Dialog med berørte myndigheter og organisasjoner ............................................................................................................ 8 
3.6 Oppstartsmøte med kommunen .......................................................................................................................................... 8 
3.7 Fremdrift ............................................................................................................................................................................... 8 

4 Lokaliseringsprosessen ......................................................................................................................................................... 9 
4.1 Grovkartlegging .................................................................................................................................................................... 9 
4.2 Lokalitetsstudie ..................................................................................................................................................................... 9 

5 Beskrivelse av tiltaket ......................................................................................................................................................... 10 
5.1 Prosessanlegg ..................................................................................................................................................................... 10 
5.2 Kaier .................................................................................................................................................................................... 11 
5.3 Utfylling i sjø ....................................................................................................................................................................... 11 
5.4 Adkomstveg ........................................................................................................................................................................ 11 
5.5 Bebyggelse .......................................................................................................................................................................... 11 
5.6 Teknisk infrastruktur ........................................................................................................................................................... 11 
5.7 Riggområder ....................................................................................................................................................................... 11 

6 Rammer og premisser for planarbeidet ............................................................................................................................... 12 
6.1 Lover, forskrifter og retningslinjer ...................................................................................................................................... 12 
6.2 Regionale rammer og føringer ............................................................................................................................................ 15 
6.3 Kommunale rammer og føringer ........................................................................................................................................ 16 

7 Offentlige og private tiltak .................................................................................................................................................. 17 

8 Beskrivelse av området og aktuelle problemstillinger ......................................................................................................... 18 
8.1 Innledning ........................................................................................................................................................................... 18 
8.2 Eiendomsforhold ................................................................................................................................................................ 18 
8.3 Planstatus ........................................................................................................................................................................... 19 
8.4 Eksisterende bebyggelse ..................................................................................................................................................... 19 
8.5 Landskap og topografi ........................................................................................................................................................ 19 
8.6 Nærmiljø og friluftsliv ......................................................................................................................................................... 19 
8.7 Kulturminner og kulturmiljø ............................................................................................................................................... 20 
8.8 Samisk natur og kulturgrunnlag .......................................................................................................................................... 21 
8.9 Naturmiljø ........................................................................................................................................................................... 22 
8.10 Vannmiljø ............................................................................................................................................................................ 22 
8.11 Naturressurser .................................................................................................................................................................... 23 
8.12 Støy ..................................................................................................................................................................................... 25 
8.13 Forurensning ....................................................................................................................................................................... 25 
8.14 Grunnforhold ...................................................................................................................................................................... 26 
8.15 Trafikale forhold ................................................................................................................................................................. 26 
8.16 Teknisk infrastruktur ........................................................................................................................................................... 26 
8.17 Annet .................................................................................................................................................................................. 27 
8.18 Risiko- og sårbarhet ............................................................................................................................................................ 27 
8.19 Øvrige tema ........................................................................................................................................................................ 28 

9 Planlagte utredningsaktiviteter ........................................................................................................................................... 29 
9.1 Beskrivelse av dagens situasjon .......................................................................................................................................... 29 
9.2 Lokaliseringsprosessen ....................................................................................................................................................... 29 
9.3 Tiltaksbeskrivelse ................................................................................................................................................................ 29 
9.4 Offentlige og private tilleggstiltak ....................................................................................................................................... 29 
9.5 Offentlige planer og tillatelser ............................................................................................................................................ 29 



Detaljregulering gassprosessanlegg Kvalfjord, Hammerfest multiconsult.no 

Forslag til planprogram  Innholdsfortegnelse 

 

 
 

10202167-01-PLAN-RAP-001 10. mai 2021 / 04  Side 5 av 33 

 

9.6 Metodikk ............................................................................................................................................................................. 29 
9.7 Utredningstemaer ............................................................................................................................................................... 30 
9.8 Risiko og sårbarhet (ROS).................................................................................................................................................... 32 
9.9 Detaljreguleringsplan .......................................................................................................................................................... 32 
9.10 Utbyggingsavtale ................................................................................................................................................................ 33 
9.11 Medvirkning ........................................................................................................................................................................ 33 

 
 
 



Detaljregulering gassprosessanlegg Kvalfjord, Hammerfest multiconsult.no 

Forslag til planprogram   1 Forord 

 
 

 
 

10202167-01-PLAN-RAP-001 10. mai 2021 / 04  Side 6 av 33 

 

1 Forord 

Vår Energi (tidligere Eni Norge) er i gang med å vurdere ulike løsninger for å utvinne gass fra 

Barentshavet, som på ulike måter involverer feltene Goliat og Alke.  

Flere utbyggingsløsninger blir undersøkt, og selskapet har over tid blant annet arbeidet med ulike 

konsepter som innebærer etablering av et gassprosessanlegg på land.  

Etter at det siden 2018 har vært vurdert i alt 17 ulike lokasjoner i Hammerfest, Kvalsund og Måsøy 

kommuner, står en for denne utbyggingsløsningen igjen med Kvalfjord ved Forsøl som foreslått 

lokasjon for et slikt anlegg.  

Dersom en slik løsning blir valgt, skal etablering av anlegg på land konsekvensutredes iht Plan‐ og 

bygningsloven.  Utbygging og drift av petroleumsanlegg (offshore og onshore) skal i henhold til 

Petroleumsloven også konsekvensutredes og det skal utarbeides plan for henholdsvis utbygging og 

drift (PUD) og anlegg og drift (PAD)  

Det vil avklares om behov for koordinering/samordning med Olje‐ og energidepartementet (OED) blir 

ivaretatt ved at en får anledning til å uttale seg i forbindelse med at hhv forslag til planprogram og 

forslag til reguleringsplan legges ut på offentlig ettersyn.  

Samtidig med at forslag til planprogram blir lagt ut til offentlig ettersyn, vil oppstart av arbeidet med 

reguleringsplan bli varslet/kunngjort. 

På bakgrunn av forslaget og innkomne høringsuttalelser vil Hammerfest kommune fastsette det 

endelige planprogrammet. 

Fastsatt planprogram skal legge rammene for reguleringsplanarbeidet, herunder 

konsekvensutredning, av landanlegget. 

Foreslåtte utredningsaktiviteter skal danne grunnlag for nødvendige godkjenninger etter 

Petroleumsloven (plan for utbygging og drift) og Plan‐ og bygningsloven (reguleringsplan), ev også 

annet relevant lovverk. 

Forslag til planprogram er utarbeidet av Multiconsult på vegne av Vår Energi.  
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2 Innledning  

2.1 Bakgrunn 

Vår Energi (tidligere Eni Norge) er i gang med å vurdere ulike løsninger for å hente ut gassen som 

finnes i feltene Goliat og Alke.  

I første omgang er det følgende utbyggingskonsepter som blir undersøkt: 

• Gass-eksport til et frittstående middels stort landanlegg for prosessering av naturgass  

• Gass-eksport til Snøhvit anlegget på Melkøya (Hammerfest LNG) 

• Gass-eksport via en ny infrastruktur for eksport av gass med rør fra Barentshavet til 

Norskehavet 

Endelig valg av konseptløsning vil etter planen bli tatt i løpet av 2022.  

Etter en lengre screeningprosess som omfattet i alt 17 ulike lokasjoner i Hammerfest, Kvalsund og 

Måsøy kommuner, stod man våren 2019 igjen med 4 alternative lokaliteter som skulle vurderes 

nærmere; Kvalfjorden og, Polarbase i Hammerfest kommune, samt Markopp og Storbukt i Kvalsund 

kommune.  

Dersom et konsept som innebærer etablering av et gassprosessanlegg på land blir valgt, planlegges 

det etablert i Kvalfjord ved Forsøl. 

2.2 Formål med plan- og utredningsarbeidet 

Formålet med plantiltaket er å legge til rette for etablering av et gassprosessanlegg med tilhørende 

kaianlegg, inkl. adkomstveg og nødvendig infrastruktur. 

2.3 Krav om konsekvensutredning 

En slik plan utløser krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning av 

01.07.2017, vedlegg I, pkt 8 b) «Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 

350 tonn kan seile og anløpe.» 

Det er derfor utarbeidet et forslag til planprogram for å klarlegge premissene for det videre 

planarbeidet.  

Planprogrammet skal bl.a. avklare rammene for hva som skal utredes, og hva som skal beskrives i 

planbeskrivelsen, samt avklare forholdet til ev. ytterligere utredninger som gjøres i forbindelse med 

de kommende PUD- og/eller PAD prosessene.  
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3 Beskrivelse av prosessen  

3.1 Informasjonsmøte 

I forbindelse med forberedende undersøkelser knyttet til grunnforhold og klima ble det allerede 

25.09.2018 invitert til møte med berørte grunneiere.  

3.2 Avklaringsmøter med kommunen 

Det har over lang tid vært kontakt med de tidligere to kommunene, Hammerfest og Kvalsund. 

Kommunen er således kjent med lokaliseringsprosessen, så vel som lokasjonsvalget.  

3.3 Regionalt planforum 

I møte den 09.05.2019 ble prosjektet presentert i plenum, med påfølgende innspill fra 

sektormyndighetene.  

3.4 Dialog med grunneiere og interessenter 

Til møte den 10.12.2019 ble alle berørte grunneiere, naboer og nærliggende næringsaktører invitert 

og orientert om bakgrunn, status og veien videre i prosjektet. 

3.5 Dialog med berørte myndigheter og organisasjoner 

Tiltakshaver har valgt å, og vil fortsatt, informere berørte myndigheter og organisasjoner om planene.  

3.6 Oppstartsmøte med kommunen 

Basert på planinitiativ innsendt 13.11.2019, ble det avholdt formelt oppstartsmøte med Hammerfest 

kommune den 11.12.2019. 

Programmet her er basert på føringer som framkom i møtet og er nedfelt i referat datert 17.12.2019.  

Det er videre oppdatert for å ivareta et areal som tilfredsstiller et større mulig ammoniakkanlegg, i 

samsvar med ønske fra kommunestyret i møte i april 2021. 

3.7 Fremdrift 

Det er lagt opp til følgende fremdrift for reguleringsprosessen:  

 

2019                                                    2020                                                      2021                                                       2022                                               2023                                    
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4 Lokaliseringsprosessen 

I perioden 2017 – 2019 ble det gjennomført en prosess knyttet til lokalisering av ev 

gassprosessanlegg.   

4.1 Grovkartlegging 

De opprinnelige 17 alternativene som ble vurdert i en innledende studie i 2017 var: 

• Kvalfjorden (Hammerfest) 

• Skjærvika (Hammerfest) 

• Rossmolla (Hammerfest) 

• Rypklubben (Hammerfest) 

• Polarbase (Hammerfest) 

• Straumsneset (Hammerfest) 

• Eidvågeid - Kleppeneset (Hammerfest) 

• Seiland - Store Fagervika (Hammerfest) 

• Sørøya - Slettnes (Hammerfest) 

• Repparfjorden - Klubbukta (Kvalsund) 

• Repparfjorden - Markopp (Kvalsund) 

• Repparfjorden - Fægfjordneset (Kvalsund) 

• Kvaløya - Kargeneset (Kvalsund) 

• Kvalsund - Storbukt (Kvalsund) 

• Revsbotn - Latter (Måsøy) 

4.2 Lokalitetsstudie 

Det ble deretter gjennomført en lokalitetsstudie i 2018, hvor de 4 mest aktuelle alternativene ble 

vurdert mot hverandre:  

• Kvalfjorden (Hammerfest) 

• Polarbase (Hammerfest) 

• Markopp (Kvalsund)  

• Storbukt (Kvalsund)  

De ulike alternativene ble vurdert etter følgende kriterier og med følgende vekting: 

• Maritime forhold og havneforhold, 25% 

• Pipeline til plant, 10% 

• Klargjøring av byggegrunn, 5% 

• Infrastruktur (veg, energitilgang mm), 10% 

• Kostnader, 25% 

På bakgrunn av supplerende informasjon ble det i august 2019 konkludert med at Kvalfjord i 

Hammerfest vil være den mest gunstige lokaliteten.  

Dette bl.a. basert på at Storbukt viser seg å ha utfordrende grunnforhold, og Markopp avhenger av 

andre planprosesser. Storbukt og Markopp vil i tillegg få en lang rørkorridor, og Polarbase har en 

relativ høy tomtekostnad og større topografiske utfordringer.. 
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5 Beskrivelse av tiltaket 

Merk at følgende er foreløpige beskrivelser av et mulig anlegg, og at videre detaljplanlegging vil 

komme til å medføre endringer.  

5.1 Prosessanlegg  

Gassprosessanlegget er forventet å ha en kapasitet til å behandle 3,5 MSm3 gass per dag, med 

mulighet for videre utvidelser.   

Utgangspunktet for planprogrammet er et LNG-anlegg som er elektrifisert.  Beskrivelsen her er 

basert på utredninger gjort i prosjektets evalueringsfase med blant annet en mulighetsstudie for LNG 

anlegg utarbeidet av Linde AG, datert 20.07.2018, og lokasjonsstudie utført av Multiconsult, datert 

04.10.2019.  

Et LNG-anlegg vil i utgangspunktet ha en samlet lagringskapasitet for hydrokarbon-produkter på ca. 

50.000 m3 og ca. 30.000 tonn. 

 

Foreløpig illustrasjon av terminalområdet med adkomstveg.  

 

Som en del av en mulig utbyggingsløsning, er det blitt identifisert andre alternativer for prosessering 

av gassen.   

Dette er i første omgang et anlegg for produksjon av ammoniakk, med karbonfangst og lagring i 

offshore akvifere (bergarter eller sedimenter med stort innhold av grunnvann).  Det gjennomføres en 

mulighetsstudie basert på Linde-teknologi for et slikt anlegg. 

I forbindelse med en eventuelt Barentsrør utbygging, vil det være behov for en viss prosessering av 

gassen før rørtransport, i et duggpunktsanlegg.  
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Kvalfjord kan være en aktuell lokasjon for slike anlegg, og det vil være aktuelt at reguleringsplanen 

tar høyde for ev etablering inklusive mulige fremtidige utvidelser, spesielt med hensyn på en mer 

helhetlig løsning for gassressurser i Barentshavet.  

Det legges til grunn at planprogrammet er tilstrekkelig robust til å ivareta behovet for utredninger, 

uavhengig av om det planlegges et LNG-anlegg eller en annen form for prosessanlegg. 

5.2 Kaier 

Planlagte anleggs- og eksportkaier får et vanndyp på ca. 10m, og skal anløpes av produktskip på 

opptil 30 000 m3, med en lengde på 175 LOA (length over all). Dette tilsvarer skip på over 1350 tonn. 

5.3 Utfylling i sjø 

Som det framgår planlegges utfylling i sjø, som muligens utløser behov for mudring. 

5.4 Adkomstveg 

Det er behov for bygging av adkomstveg fra FV391.  

5.5 Bebyggelse 

Anlegget omfatter følgende bebyggelse: 

• Driftsbygning med kontrollrom, kontorer og oppholdsrom 

• Lager- og verkstedbygning  

• Transformatorstasjon 

• (Mulig) vaktbygning 

Det vil også bli etablert en parkeringsplass for ansatte og besøkende, foreløpig anslått til 30-50 biler.  

5.6 Teknisk infrastruktur 

Anlegget omfatter følgende elementer: 

• Vannforsyning 

• Kraftforsyning 

• Avløp 

• Anlegg for brannvann (inntak fra sjø) 

5.7 Riggområder 

I forbindelse med anleggsarbeidet vil det bli etablert brakkerigg for arbeidere for overnatting, 

kontorer, kantine og oppholdsrom.   

Det vil bli etablert midlertidige parkeringsområder nær brakkerigg og eventuelt nær anlegget.  

Riggområdet er foreløpig ikke plassert, men vil ligge innenfor vist planavgrensning.  
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6 Rammer og premisser for planarbeidet  

6.1 Lover, forskrifter og retningslinjer  

6.1.1 Plan- og bygningsloven, vedtatt 14. juni 1985  

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 

berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 

miljø og samfunn skal beskrives. For planer med vesentlig virkning på miljø- og samfunn skal det 

gjennomføres konsekvensutredning jf. § 4-2. Loven stiller krav om at det ved utarbeidelse av planer 

for utbygging skal foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse jf. § 4.3 Byggesaksbehandling etter loven 

skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak.  

6.1.2 Petroleumsloven, vedtatt 29. november 1996 

Den norske stat har eiendomsrett til undersjøiske petroleumsforekomster og eksklusiv rett til 

ressursforvaltning. 

Ressursforvaltningen forestås av Kongen i samsvar med bestemmelsene i denne lov og vedtak fattet 

av Stortinget. Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele 

det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å 

sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling 

samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet. 

Ingen andre enn staten kan drive petroleumsvirksomhet uten de tillatelser, godkjennelser og 

samtykker som kreves i medhold av denne lov. Bestemmelsene for øvrig i loven og de forskrifter som 

gis i medhold av den, gjelder for slik virksomhet så langt de passer. 

Loven kommer til anvendelse på petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske 

petroleumsforekomster underlagt norsk jurisdiksjon. Loven gjelder også petroleumsvirksomhet i og 

utenfor riket og norsk kontinentalsokkel når det følger av folkeretten eller av overenskomst med 

fremmed stat. 

6.1.3 Forurensningsloven, vedtatt 13.mars 1981  

Loven har som formål å verne det ytre miljøet mot forurensing og å redusere eksisterende 

forurensing, samt å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 

Forurensingslovens § 7 sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for 

forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.  

6.1.4 Kulturminneloven, vedtatt 9. juni 1978  

Lovens formål er at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både 

som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.  

Lovens § 3 angir forbud mot å gjøre inngrep i automatisk fredete kulturminner, definert i § 4. §§ 8 og 

9 angir muligheten for å gi tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner og krav knyttet til 

undersøkelsesplikt ved planlegging av tiltak.  
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6.1.5 Finnmarksloven, vedtatt 17. juni 2005  

Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en 

balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for 

samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.  

Loven gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser i Finnmark fylke. I strandlinjen gjelder 

loven så langt ut i sjøen som den private eiendomsretten strekker seg.  

6.1.6 Havne og farvannsloven, vedtatt 21. juni 2019  

Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og 

miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et 

konkurransedyktig næringsliv.  

Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser. 

6.1.7 Reindriftsloven, vedtatt 15. juni 2007  

For det samiske reinbeiteområdet skal loven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt 

bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for 

reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. For å nå disse mål skal loven gi grunnlag for en 

hensiktsmessig organisering og forvaltning av reindriften. Reindriften skal bevares som et viktig 

grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv. Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det 

samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av arealene 

påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene.  

6.1.8 Lov om akvakultur (akvakulturloven), vedtatt 17. juni 2005  

Lovens formål er å fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene 

av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping langs kysten.  

6.1.9 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven), vedtatt 19. juni 2009  

Loven fastsetter krav og mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler prinsipper for 

offentlig beslutningstaking som skal legges til grunn for all arealplanlegging. Beslutninger skal bygge 

på kunnskap om naturmangfold (kunnskapsgrunnlaget).  

6.1.10 Forskrift om konsekvensutredninger, vedtatt 21. juni 2017  

Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 

forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan 

gjennomføres. Forskriften angir kriterier for når det skal stilles krav til konsekvensutredning i 

planarbeidet og definerer innholdet i denne.  

6.1.11 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12. juni 2015  

Dokumentet samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at fylkeskommunene og 

kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. Forventningsdokumentet er 

retningsgivende for regional og kommunal planlegging. Fylkeskommunene og kommunene har 

ansvar for å finne helhetlige løsninger, der lokale forhold og lokalpolitiske interesser og hensyn 

ivaretas, sammen med nasjonale og viktige regionale interesser.  
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6.1.12 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften), vedtatt 15. desember 2006  

Forskriftens formål er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig 

beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.  

6.1.13 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016  

T-1442 skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved 

planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene anbefaler at 

anleggseierne beregner støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. Støygrenser for de 

aktuelle sonene er angitt i retningslinjene.  

6.1.14 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520/2012  

Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge til rette for en langsiktig 

arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Dagens 

luftforurensningsnivåer i en rekke større byer og tettsteder i Norge medfører økt risiko for sykelighet 

og dødelighet. Barn, gravide, eldre og grupper med kroniske sykdommer (luftveissykdommer, hjerte-

karsykdommer, kreft og diabetes) er spesielt sårbare for luftforurensning. Dette utgjør omtrent en 

tredjedel av befolkningen.  

Denne retningslinjen skal bidra til å ivareta hensynet til menneskers helse og trivsel gjennom:  

• å gi anbefalinger for når og hvordan lokal luftforurensning skal tas hensyn til ved 

planlegging av virksomhet eller bebyggelse  

• å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra 

luftforurensningsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak  

Det anbefales at det etableres luftforurensningssoner for å sikre at områder med luftforurensning 

synliggjøres.  

6.1.15 Øvrige lover og forskrifter som kan være relevante for planarbeidet  

Det er også annet lovverk som vil kunne være relevant for planarbeidet, blant annet:  

• Lov om brann- og eksplosjonsfare med tilhørende forskrift  

• Sjøfartsloven  

• Veglova  

• Storulykkeforskriften  

• Forskrift om havnesikring og ISPS koden  

• Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten 

med mer 
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6.2 Regionale rammer og føringer  

Så langt vi kjenner til er det ikke vedtatt noen nye styringsdokumenter knyttet til det nye storfylket 

Troms og Finnmark.  

Følgende ansees fortsatt som relevante: 

6.2.1 Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019  

I planstrategien omtales viktigheten av å etablere Finnmark som en kompetent olje- og gassregion 

samt en vesentlig leverandør av fornybar energi. Mulighetene for videreutvikling av 

petroleumssektoren vurderes som store. Hovedutfordringene beskrives som mangelfulle 

rammebetingelser for utbygging, et begrenset linjenett for energieksport, samt 

interessemotsetninger knyttet til miljø og arealbruk. Skal Finnmark lykkes med sin petroleums- og 

energisatsing, må det også samarbeides godt med nabofylkene Troms og Nordland og nabolandet 

Russland. Det samme gjelder for samarbeidet mellom FoU, videregående opplæring og lokale 

næringsaktører. Tilrettelegging for utvikling av petroleums- og energinæringene i Finnmark krever 

også politisk samarbeid med nasjonale myndigheter. I planstrategien fokuseres det videre på at 

arealpolitikken må ivareta flere hensyn. Det er økt press på arealene og naturressursene. 

Arealutfordringene kan settes inn i en kontekst som bl.a. omfatter friluftsliv, kulturminner, 

næringsutvikling, havbruk, reindrift og veiutbygging. 

6.2.2 Fremtidens Finnmark - Regionalt utviklingsprogram (RUP) for Finnmark 2014-2023  

Utviklingsprogrammet angir satsningsområder for å sikre en positiv næringsutvikling i Finnmark. 

Utviklingsprogrammet angir strategier for å gi økt forutsigbarhet og mer effektive planprosesser, økt 

fokus på næringsutvikling, samt å tilrettelegge for et mangfoldig, attraktivt og livskraftig nærings- og 

samfunnsliv.  

6.2.3 Sametingets planveileder, vedtatt 9. juni 2010  

Planveilederens formål er å legge til rette for at alle planer, konsekvensutredninger og vedtak som 

følger plan- og bygningslovens plandel sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 

samfunnsliv. Planveilederen er innenfor sitt virkeområde ment å ivareta den retten samene har etter 

gjeldende rett og i henhold til folkerettens regler om urfolk og minoriteter.  
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6.3 Kommunale rammer og føringer 

6.3.1 Kommuneplanens arealdel 

Tiltaksområdet på land er i arealdelen avsatt som LNF-område, mens arealene i sjø er avsatt til 

akvakulturområde.  

 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel (2010-2022)  

6.3.2 Reguleringsplaner 

Selve tiltaksområdet omfattes ikke av gjeldende reguleringsplaner.  

Langs FV391 er vedtatt en reguleringsplan for gang- og sykkelveg til Forsøl, datert 09.02.2017. 

 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel (2010-2022)  



Detaljregulering gassprosessanlegg Kvalfjord, Hammerfest multiconsult.no 

Forslag til planprogram   7 Offentlige og private tiltak 

 
 

 
 

10202167-01-PLAN-RAP-001 10. mai 2021 / 04  Side 17 av 33 

 

7 Offentlige og private tiltak 

En etablering av et gassprosessanlegg forutsetter etablering av tilfredsstillende løsninger for 

vannforsyning, avløp, strømforsyning og tele/fiber. 

For at anlegget skal kunne elektrifiseres, er det en overordnet forutsetning at strømkapasiteten i 

området økes og at det legges ny kraftledning til trafostasjonen ved Hyggevatn i tråd med 

foreliggende utviklingsplaner.  

 

 

  



Detaljregulering gassprosessanlegg Kvalfjord, Hammerfest multiconsult.no 

Forslag til planprogram   8 Beskrivelse av området og aktuelle 
problemstillinger 

 
 

 
 

10202167-01-PLAN-RAP-001 10. mai 2021 / 04  Side 18 av 33 

 

8 Beskrivelse av området og aktuelle problemstillinger 

8.1 Innledning 

I dette kapittelet gis det en kort beskrivelse av planområdet med aktuelle problemstillinger knyttet til 

ønsket utbygging.  

Det er gjort en foreløpig vurdering av arealbehov både på land og i nærsjø. Endelig planavgrensning 

avklares i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid og i samråd med kommunen.  

Merk at konsekvenser knyttet til rørledningen fra utløpet av Kvalfjorden og ut til feltet vil utredes 

som en del av KU for offshore-delen.  

Beskrivelsene er i stor grad basert på følgende kilder: 

• Small Scale LNG-Plant - Location Study, datert 24.08.2018 

• Fagdatabaser: Naturbase, Askeladden/Kulturminnesøk, NVE Atlas, NGU løsmassekart, 

Artsdatabanken, NIBIO Kilden, Kommunekart m.fl. 

8.2 Eiendomsforhold 

Det skisserte planområdet berører følgende eiendommer: 19/9, 19/33, 19/50, 19/73 og 19/95. 

Følgende vurderes som naboeiendommer: 19/1, 19/10 og 19/104. 

 

 

Oversikt over tiltaksområdet og eiendommer, samt foreløpig avgrensning av planområdet.  
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Skissert avgrensning av planområdet er foreløpig, og avgrensning i sjø vil kunne bli endret. Dette er 

tilsvarende avgrensning som er spilt inn i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Eventuell utvidelse av planområde i sjø vil bli drøftet med berørte virksomheter. 

 

8.3 Planstatus 

Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel (2010-2022) avsatt til LNFR-område, og ønsket 

tiltak vil ikke være i samsvar med overordnet plan.  

 

8.4 Eksisterende bebyggelse 

Det er ingen bebyggelse i umiddelbar nærhet.  

Det er noe næringsbebyggelse ved Kalvelva, i tillegg til noe fritidsbebyggelse av varierende standard i 

Vesterbotn og i Pollen.   

Ellers er den nærmeste boligbebyggelsen på Forsøl.   

 

8.5 Landskap og topografi 

Selve tiltaksområdet er åpent og småkupert, med slake berg som går rett til sjø. Det er ingen 

vegetasjon i området, mest berg i dagen.  

Grunnet topografien i området, framstår Kvalfjorden som relativt skjermet.  

Det vurderes som tilstrekkelig at tiltakets konsekvenser for landskap og topografi vurderes.  

 

8.6 Nærmiljø og friluftsliv 

Iht. kommunekart er strandsonen med tilhørende sjø og vassdrag ved Vesterbotn, Midtneset og 

Pollnes kartlagt som viktig friluftslivsområde. 

Som nevnt er oppført 5-10 fritidsboliger av varierende standard i Vesterbotn og Pollen.  

Det vurderes som nødvendig at tiltakets konsekvenser for nærmiljø, rekreasjon og friluftsliv 

utredes.  
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Kvalfjorden friluftslivsområde, Kommunekart 

 

8.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Innenfor aktuelt planområde er det registrert to kulturminnelokasjoner; bosetningsområde 

Olnasbukt, bestående av en hustuft og to forsenkninger med uavklart vernestatus, samt to 

gammetufter av uviss datering.  

Det er ellers registrert flere kulturminner i nærområdet, spesielt omkring Forsøl. 

Ut fra dette ble det sommeren 2019 gjennomført §9-undersøkelser i regi av både Finnmark 

fylkeskommune, Sametinget og Tromsø museum:  

-Fylkeskommunen oppsummerer i brev datert 28.08.2019 med at det ikke er registrert automatisk 

freda kulturminner innenfor det aktuelle området. 

-Sametinget opplyser i e-post av 30.09.2019 at det ligger noen tufter osv. innenfor det aktuelle 

området, men at en avventer C14 analyse for endelig oppsummering. 

-UIT Universitetsmuseet konkluderer i brev datert 02.09.2019 med at det ikke er påvist automatisk 

vernete kulturminner eller andre funn av kulturhistorisk betydning innenfor tiltaksområdet.  Til 

orientering kan opplyses at UM vil bli involvert i forhold til planlegging og legging av rørledning i en 

seinere fase.  

I ettertid er planområdet utvidet, se skisse på side 17. Det må avklares nærmere om ovennevnte er 

dekkende, eller om det må gjøres ytterligere §9-undersøkelser.  

Det vurderes som nødvendig at tiltakets konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø utredes.  
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Kulturminneregistreringer, Kulturminnesøk 

 

8.8 Samisk natur og kulturgrunnlag 

Etter innføringen av Finnmarksloven, utarbeidet Sametinget retningslinjer for vurdering av samiske 

hensyn ved endret bruk av utmark. 

Formålet med retningslinjene er å sikre naturgrunnlaget for, og sikre videre utvikling av, samisk 

kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Samt en bærekraftig bruk og 

forvaltning av dette naturgrunnlaget på samenes egne premisser. 

8.8.1 Samisk kultur 

Forholdet til samisk kultur omfattes av avsnitt 8.7 Kulturminner og kulturmiljø og 8.8.2 Reindrift. 

8.8.2 Reindrift 

Hele Kvaløya er regnet som vår-, sommer - og høstbeiteområder for reinbeitedistrikt 20 Fálá/Kvaløy. 

Kartet under viser trekkleier, flyttleier og oppsamlingsområder.  

Det er gjennomført utredninger i forhold til reindrifta i området tidligere, bl.a. i forbindelse med 

reguleringsarbeider knyttet til Skjærvika, samt motorcrossbane og gang/sykkelveg ved Forsølveien 

(Fuglenesdalen) i Hammerfest. Også nye høyspenttraséer mellom Skaidi og Hyggevatn, og mellom 

Hyggevatn og Melkøya, antas å medføre utredninger knyttet til reindrift.  

Det vurderes som nødvendig at tiltakets konsekvenser for reindrifta utredes.  
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Trekkleier, flyttlei og oppsamlingsområde, Nordatlas 

 

8.8.3 Tradisjonell samisk utmarksbruk og næringsutøvelse 

Verken kommunen eller forslagsstiller er kjent med at området benyttes særskilt av urbefolkningen 

ifbm tradisjonell sanking, høsting eller jakt. 

Det vurderes som tilstrekkelig at temaet omtales i planbeskrivelsen og baseres på eksisterende 

kunnskap.  

 

8.9 Naturmiljø 

Det framgår av Naturbase at områdene lenger øst er klassifisert som Inngrepsfrie naturområder, 

uten at tiltaket kommer i direkte berøring med disse.  

Ellers oppgis at det er gjort registreringer av oter, ærfugl, fiskemåke og jordugle, som alle anses for å 

være arter av særlig stor eller stor forvaltningsmessig interesse. Det er usikkert hvorvidt disse ligger 

innenfor aktuelt planområde.  

Vurderinger knyttet til naturmangfold i sjø vil baseres på kartlegging og utredninger som vil bli gjort i 

forbindelse med legging av rørledning.  

Det vurderes som nødvendig at tiltakets konsekvenser i forhold til naturmangfold på land og i 

strandsonen utredes.  

 

8.10 Vannmiljø 

I følge opplysninger på Vann-nett har Kvalfjorden god økologisk tilstand, mens den kjemiske 

tilstanden er ukjent. Fjorden er påvirket av diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett, i tillegg til 
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punktutslipp fra søppelfyllinger. Påvirkningsgraden er ukjent. Fjorden har også utsatt for en ukjent 

påvirkning fra kongekrabbe.  

Det vurderes som tilstrekkelig at temaet omtales i planbeskrivelsen i tråd med vannforskriften, og 

baseres på eksisterende kunnskap.  

 

 

Grunnforurensning, Vann-nett 

 

8.11 Naturressurser 

8.11.1 Fiskeri 

Store deler av fjorden er registrert som gyteområde for torsk, mens ytre deler av er fjorden registrert 

som områder for passive redskap. 

Selv om virksomheten ikke er registrert av Fiskeridirektoratet, har Forsøl Levendelagring et 

merdeanlegg sør for Havbruksstasjonen, for mellomlagring av hvitfisk.  

Det vurderes som tilstrekkelig at tiltakets konsekvenser for fiskeriinteresser vurderes nærmere, 

basert på eksisterende kunnskap.  
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Gytefelt, fiskeplasser; aktive -og passive redskaper, Fiskeridirektoratet 

 

8.11.2 Havbruk 

Det er registrert en oppdrettslokalitet for laks ytterst i fjorden, Kirkeneset. Det er også gitt en 

tillatelse til kongekrabbeoppdrett, Havbruksstasjonen. 

Det vurderes som tilstrekkelig at tiltakets konsekvenser for havbruksinteresser vurderes nærmere, 

basert på eksisterende kunnskap.  

 

 

Akvakulturanlegg, Fiskeridirektoratet 
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8.11.3 Georessurser 

Ifølge NGU sine databaser er det ingen kjente kartlagte området med georessurser innenfor 

området. Det ligger et lite område med kvartsitt ved Forsøl, som er ansett å ha lokal betydning, samt 

et pukkverk i drift. Dette ligger imidlertid utenfor aktuelt planområde.  

 

 

Grus- og pukkforekomst, NGU 

 

8.12 Støy 

Da det ikke finnes støyfølsom bebyggelse i nærheten, anses i utgangspunktet ikke støy som en 

vesentlig problemstilling.  

Tidvis kan imidlertid støy forekomme.  

Som del av planarbeidet vil støy i anleggs- og driftsfasen bli vurdert.  

 

8.13 Forurensning 

Iht Vann-nett er det registrert grunnforurensning i tilknytning til motorsportanlegget og det 

avsluttede deponiet, som er klassifisert som hhv «Akseptabel forurensning med dagens areal- og 

resipientbruk» og «Ikke akseptabel forurensning og behov for tiltak».  

Som del av planarbeidet vil forurensing både på land og i sjø bli vurdert.  
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Grunnforurensning, Vann-nett 

 

8.14 Grunnforhold 

Iht. NGU består området av bart fjell, med stedvis tynt dekke. Det aktuelle planområdet ligger under 

marin grense, det er dermed ikke ansett som sannsynlig at det er kvikkleire i området.  

Som del av planarbeidet vil geoteknisk områdestabilitet bli vurdert. 

 

8.15 Trafikale forhold 

FV 391 mellom Hammerfest og Forsøl går forbi området, det vil være nødvendig å etablere ny 

adkomstveg ned til området fra denne.  

Det er planlagt en ny gang- og sykkelveg fra avkjøringen mot Prærien og helt til Forsøl. Denne er 

sålangt ikke etablert. 

Som del av planarbeidet vil trafikale forhold i anleggs- og driftsfasen bli vurdert.  

 

8.16 Teknisk infrastruktur 

8.16.1 Kraftforsyning 

Det legges til grunn at strøm hentes fra Hyggevatn. Det legges opp til at det legges en ny 

høyspenningskabel nedgravd ved siden av eksisterende kabel til Goliat innretningen.  

8.16.2 Telefon/fiberoptikk 

Det vil bli lagt høykapasitet fiberoptisk kabel fra relevant koblingspunkt.  
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8.16.3 Vannforsyning 

Aktuell vannforsyning vil være fra Fuglenesdalen, kapasiteten er i utgangspunktet antatt å være 

tilstrekkelig, men detaljer rundt dette vil bli evaluert som en del av konsekvensutredningen. Det er 

også et kommunalt vannverk på Forsøl, vannkvaliteten og kapasiteten er derimot usikker.  

I forhold til et eventuelt ammoniakkanlegg vil ikke eksisterende (kommunal) vannforsyning være 

tilstrekkelig og egen vannforsyning vil utredes. 

Det legges til grunn at brannvann vil bli hentet fra fjorden. 

 

8.16.4 Avløpsanlegg 

Sanitæravløp vil enten føres til kommunalt anlegg eller etableres som lokalt anlegg, iht gjeldende 

regelverk.  

Det vil på anlegget etableres egen løsning for behandling av vann fra prosessanlegget og 

overløpsvann som går gjennom et renseanlegg før utslipp til sjø.   

 

8.17 Annet 

Det går en sjøkabel i fjorden som forsyner Goliat-feltet, det må avklares om tiltaket vil komme i 

konflikt med denne. 

Ellers har Forsvaret installasjoner i området, det må avklares om tiltaket vil komme i konflikt med 

disse. 

 

8.18 Risiko- og sårbarhet 

Iht. NVE er det kartlagt aktsomhetsområde for flom innenfor aktuelt planområde. 

Aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang vil mest sannsynlig være utenfor aktuelt 

planområde.   

I tillegg til utfordringer ved bølgebelastning, stormflo og havnivåstigning, vil risiko knyttet til 

gassprosessanlegget, skipstrafikk og nærhet til flyplassen være aktuelle temaer.  

Det skal utarbeides en ROS-analyse som en del av planmaterialet.  
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Aktsomhetsområder; flom, snøskred og steinsprang, NVE Atlas 

 

8.19 Øvrige tema 

Iht. forskrift om konsekvensutredning skal utredningstemaer være beslutningsrelevant, og på 

bakgrunn av dette vil ikke følgende tema omtales i den videre planprosessen. 

• Økosystemtjenester, fanges opp av øvrige tema. 

• Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål; fanges opp i forbindelse med vurderinger 

knyttet til støy og utslipp. 

• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger; fanges opp i forbindelse med vurderinger 
knyttet til trafikk og kraftforsyning og utslipp.  

• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen; ev. krav til universell utforming 

fanges opp ved byggesøknader, støy og forurensning fanges opp av egne tema, for øvrig 

fanges temaet opp i forbindelse med vurderinger knyttet til friluftsliv. 

• Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett; fanges opp i forbindelse med 
vurderinger knyttet til friluftsliv og trafikk  

• Barn og unge; berører ikke arealer avsatt eller nyttet til lek og andre aktuelle barne- og 

ungdomsaktiviteter.  

• Kriminalitetsforebygging; fanges opp ved utforming, plassering i terreng, belysing osv.  

• Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet; fanges opp i forbindelse med 
vurderinger knyttet til landskapsbilde.  
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9 Planlagte utredningsaktiviteter 

En konsekvensutredning for et eventuelt gassprosessanlegg i Kvalfjord, skal utarbeides på bakgrunn 

av fastsatt plan‐ og utredningsprogram.  

Det er lagt til grunn at utredningsaktivitetene dekker kravene i Petroleumsloven og Plan‐ og 

bygningsloven, samt annet relevant lovverk. 

Arbeidet med reguleringsplan for planlagt gassprosessanlegg, skal baseres på 

konsekvensutredningen. 

9.1 Beskrivelse av dagens situasjon 

Planen skal gi en beskrivelse av dagens situasjon innenfor planområdet.  

9.2 Lokaliseringsprosessen 

Planen skal gi en beskrivelse av lokaliseringsprosessen. 

9.3 Tiltaksbeskrivelse 

9.3.1 Beskrivelse av alternativer 

Planen skal si noe om følgende alternativer: 

• 0-alternativet som er en videreføring av dagens situasjon.  

• Hovedalternativet som medfører en realisering av ønsket plantiltak. 

Dersom det konkluderes med at det er ønskelig at planen åpner for flere typer prosessanlegg, kan 

det bli aktuelt å utrede disse som egne alternativer. 

9.3.2 Beskrivelse av tiltaket 

Beskrivelsen skal omfatte: 

• Begrunnelsen for plantiltaket 

• Beskrivelse av utbyggingsplanene 

• Tidsplaner for gjennomføring 

9.4 Offentlige og private tilleggstiltak 

Nødvendige tiltak beskrives i planbeskrivelsen. Herunder behov for etablering av veger, kryss, vann- 

og avløp, strøm, samt ev. flytting av eksisterende infrastruktur. 

9.5 Offentlige planer og tillatelser 

Planbeskrivelsen skal redegjøre for aktuelle offentlige planer og tillatelser som vil være nødvendig for 

realisering av plantiltaket. 

9.6 Metodikk 

For hvert deltema skal det gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, samt en vurdering av tiltakets 

konsekvenser for det aktuelle tema. Dette gjelder uavhengig av om det skal utarbeides egen 

konsekvensvurdering eller om temaet kun beskrives i planbeskrivelsen.  

Iht. forskrift om konsekvensutredning er det kun virkninger av tiltaket som er beslutningsrelevante 

som skal utredes. I tråd med forskriften skal vurderingene så langt som mulig basere seg på kjent 
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kunnskap. Det skal ses til metodikk i V712 Konsekvensanalyser, dersom det er aktuelt å nytte andre 

metoder skal disse gjøres rede for. I denne forbindelse vises det til Veiledning til plan for utbygging 

og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og 

utnyttelse av petroleum (PAD) som er utarbeidet av Olje- og Energidepartementet og Sosial- og 

Arbeidsdepartementet. 

I tillegg skal det fokuseres på miljøoppfølging, ved at det redegjøres for hva som kan gjøres for å 

forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper (avbøtende tiltak).  Videre gis en vurdering av 

behovet for, og ev. forslag til, nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket samt 

undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket. 

For noen tema kan det være aktuelt å vurdere konsekvenser for anleggsperioden.  

9.7 Utredningstemaer 

Ved vurdering av hvilke temaer som er aktuelle i forbindelse med planarbeidet, er følgende 

dokumenter benyttet: 

• Forskrift om konsekvensutredninger 

• Veileder om konsekvensutredninger 

• Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser 

Iht forskriftene skal problemstillingene være relevante i forhold til de beslutninger som skal tas. 

Det framgår av tabellen under og etterfølgende avsnitt hvilke temaer som foreslås vurdert i 

planarbeidet, og på hvilken måte, jf. vurderingene under kapittel 8. Generelt skal vurderingene 

baseres på anerkjent metodikk. 

 

Konsekvensutredning Enkel 

konsekvensvurdering 

Virkninger omtales i 
planbeskrivelsen 

Eget fagnotat  

Naturmangfold Landskapsbilde  Tradisjonell utmarksbruk 

og næringer 

ROS-analyse 

Nærmiljø og friluftsliv Fiskeri og havbruk Naturmangfoldloven Områdestabilitet  

Reindrift Maritime forhold  Vannforskriften  Forurensning  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Samfunnsmessige 

forhold 

Teknisk infrastruktur  Støy  

  Trafikale forhold Utslipp  

   Flysikkerhet 

   Fare for mennesker / 

samfunnet / dyr 

 

9.7.1 Naturmangfold 

Planens betydning i forhold til naturmangfold på land og i strandsonen skal utredes, i tråd med 

prinsipper i Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser.  

Det er allerede gjennomført kartlegging av planområdet i regi av NINA og Akvaplan NIVA, etter 

anerkjent metodikk. 
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9.7.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Planens betydning i forhold til nærmiljø og friluftsliv skal utredes i tråd med prinsipper i Statens 

vegvesens håndbok om konsekvensanalyser.  

Metodikken beskrevet i håndbok 25 og håndbok 18 benyttes i kartleggingsarbeidet. I den forbindelse 

skal dagens bruk av området avklares nærmere i dialog med kommunen, grunneiere og ev 

organisasjoner. 

9.7.3 Reindrift 

Planens betydning i forhold til reindrift skal utredes, i tråd med prinsipper i Statens vegvesens 

håndbok om konsekvensanalyser.  

Vurderingene baseres på etablert metodikk, og gjøres av reindriftsfaglig kompetansemiljø i dialog 

med berørte reinbeitedistrikter. 

9.7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Planens betydning for kulturminner og kulturmiljø skal utredes, i tråd med prinsipper i Statens 

vegvesens håndbok om konsekvensanalyser.  

Vurderingene gjøres bl.a. med bakgrunn i gjennomført kartlegging av planområdet i regi av Finnmark 

fylkeskommune, Sametinget og Tromsø museum. 

9.7.5 Landskapsbilde 

Tiltakets konsekvenser for landskap skal vurderes, med fokus på synlighet. 

Det skal lages en visualisering av tiltaket fra representative punkter for å illustrere den visuelle 

konsekvensen av virksomheten. Dette inkluderer en synlighetsanalyse. 

Det skal utarbeides fotorealistiske illustrasjoner av foreslåtte anlegg fra relevante standpunkt. 

Standpunkt velges ut i samarbeid med aktuell kommune. Illustrasjonene skal også vise 

mørkesituasjonen. 

9.7.6 Fiskeri og havbruk  

Tiltakets konsekvenser for eksisterende virksomheter skal vurderes. 

Dette inkluderer bl.a. å avklare ev utfordringer ved sambruk av fjorden, bl.a. i forhold til støy og 

vibrasjoner fra seilas og anløp, samt krav til dybde. Anleggsfasen vurderes spesielt.  

Forhold knyttet til trafikk/manøvrering i forbindelse med framtidige kaianlegg vurderes under 

deltema Maritime forhold.  

9.7.7 Maritime forhold  

Tiltakets konsekvenser for maritime forhold skal vurderes på følgende måte: 

Dagens skips- og båttrafikk og navigasjonsinstallasjoner i området skal beskrives. Videre redegjøres 

for områdets beskaffenhet med tanke på maritim egnethet, herunder vind, bølger, strøm, ising mv. 

Endringen i skipstrafikken som følge av tiltaket skal beskrives og vurderes ifht øvrig bruk som fiske og 

fritidsbruk. 
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Framtidig seilingsmønstre knyttet til anlegget skal beskrives. Det skal vurderes om det er behov for 

ytterligere navigasjonstiltak, restriksjoner, om tiltaket kan ha innvirkning på ISPS sikring av 

områder/terminal, eller kai, bruk av los, eskortefartøy og slepebåtkapasitet.  

Egnede nødhavner/oppankringssteder i området beskrives og angis på eget kart. 

9.7.8 Samfunnsmessige forhold 

Tiltakets konsekvenser for samfunnsmessige forhold skal vurderes på følgende måte: 

• Det redegjøres for arbeidsplasser i anleggs‐ og driftsfasen, som grunnlag for vurdering av 

prosjektets betydning for kommunal økonomi. 

• Sannsynlige ringvirkninger av aktiviteter i anleggs- og driftsfasen synliggjøres. 

• Betydningen av anleggets levetid. 

Samfunnsmessige forhold vil bli også bli vurdert i forhold til Alke og Goliat gassutbyggingen i sin 

helhet.  

9.7.9 Utslipp til luft 

Det skal redegjøres for utslipp til luft, vann/sjø og grunn i normal driftssituasjon, herunder fakling, og 

hvilke tekniske systemer for rensing det legges opp til. 

Det skal dokumenteres/vurderes om utslippene er til sjenanse (inkludert lukt) eller kan bidra til 

helseproblemer for lokalbefolkningen.  

I vurderingene sammenliknes framtidig med dagens situasjon.  

9.7.10 Støy 

Det skal redegjøres for støyutslipp i normal driftssituasjon, som inkluderer skipstrafikk og 

lasteoperasjoner i havn, samt øvrig drift av anlegget, herunder fakling.  

Det skal dokumenteres/vurderes i hvilken grad virksomheten vil berøre natur og friluftsområder samt 

hytte‐ og boligområder.  

I vurderingene sammenliknes framtidig med dagens situasjon.  

9.8 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Det vil bli utarbeidet en ROS‐analyse i tråd med plan‐ og bygningslovens bestemmelser. 

Denne vil i stor grad basere seg på spesialiserte vurderinger/undersøkelser/utredninger, f.eks. 

knyttet til grunnforhold, bølgepåkjenning, eksplosjonsfare, gass-spredningsfare, helsefare, 

beredskap, sikring, flysikkerhet o.a. 

9.9 Detaljreguleringsplan 

Etter avtale med Hammerfest kommune utarbeides planen som en detaljplan.  

Planen skal utarbeides etter dagens plan- og bygningslov og Miljøverndepartementets veileder for 

reguleringsplanlegging (www.planlegging.no).  

Planforslaget skal inneholde: 

• Plankart 
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• Planbestemmelser 

• Planbeskrivelse inkl. konsekvensvurderinger 

I planforslaget skal det bl.a. redegjøres for prosjektet, herunder beskrivelse av virksomheten. Behov 

for rekkefølgekrav og dokumentasjonskrav skal vurderes. 

9.10 Utbyggingsavtale 

Planforslaget kan utløse behov for utbyggingsavtale med kommunen. Eventuell varsling om 

forhandling vil bli iverksatt ved behov.  

9.11 Medvirkning 

Krav til planprosess og medvirkning er fastsatt av plan- og bygningsloven og forskrift om 

konsekvensutredning. For reguleringsplanen gjelder følgende prosess: 

• Forslag til planprogram behandles administrativt og politisk (kommunen). 

• Varsel om oppstart og høring av planprogram i min. 6 uker. Varsel gjøres i avis og på 

kommunens hjemmesider, berørte naboer, myndigheter og interessenter kontaktes direkte. 

• Merknadsbehandling og fastsetting av planprogram (kommunen). 

• Utarbeidelse av plandokumenter og tilhørende konsekvensutredning på bakgrunn av 

planprogrammet. 

• Offentlig ettersyn etter samme prosedyre som varsel om oppstart (kommunen). 

• Merknadsbehandling og vedtak av plan (kommunen). 

I løpet av planprosessen vil det bli holdt regelmessige møter med myndigheter og andre 

interessenter.   

Det vil bli gjennomført folkemøte i forbindelse med en eventuell offentlig gjennomgang av 

reguleringsplanen. 

 

 


