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2 Bakgrunn  
Horisont energi er i gang med å planlegge et gassprosessanlegg for produksjon av blå ammoniakk 
gjennom omdanning av naturgass fra Hammerfest LNG på Melkøya. Ammoniakken er primært 
tenkt solgt som utslippsfritt drivstoff for skip, og naturgassen fra Melkøya vil dermed omdannes til 
miljøvennlig drivstoff med minimale karbonutslipp under produksjon og uten karbonutslipp ved 
bruk. 

Det vil under produksjonsprosessen være mulig å fange opp over 99% av CO2. Fanget CO2 vil så 
lastes opp på skip og fraktes ut til Polaris-reservoaret for lagring. Selve reservoaret, og ev rørledning 
mellom anlegget og reservoaret, behandles separat.  

Det skal i forbindelse med anlegget etableres anleggskai, samt dypvannskaier for eksport av 
ammoniakk og CO2. Det etableres også flytekaier for fortøyning av ev taubåter og mindre fartøy. 

Det vil videre etableres en  rørledning i sjø for transport av naturgass fra Hammerfest LNG til 
anlegget, med maksimum 18’’ i ytre diameter. Lengden vil variere etter hvorvidt den føres gjennom 
Vargsundet eller omkring Mylingen.  

Anlegget har ellers behov for betydelig kapasitet i forhold til både kraft og ferskvann. Endelige 
løsninger er ikke avklart. Både kraftforsyning og vannforsyning behandles i utgangspunktet separat.  

Utbyggingen av anlegget vil skje i tre faser. I første byggingstrinn vil det kunne produseres en 
million tonn ammoniakk, og to millioner tonn CO2 årlig. Med bakgrunn i dette antas det at et fullt 
utbygd anlegg vil produsere rundt 3 millioner tonn ammoniakk, og 6 millioner tonn CO2 årlig. 

Som en del av anlegget vil det lagres 60 000 - 120 000 m3 ammoniakk i lagertanker eller kaverner 
(fjellhaller), og 30 000 – 60 000 m3 CO2 i lagertanker. Det vil være hydrogengass i prosessen, og et 
anlegg for ammoniakkcracking med mellomlagring av hydrogen for oppstart.  

Anlegget omfatter videre prosessanlegg, rørgater, piper og fakkeltårn.  

Samt noe bebyggelse knyttet til administrasjon mv.  

Muligens planlegges også for etablering av nedstrøms næringsvirksomhet.  

Planområdet er avsatt til industri i gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel.  

Deler av planområdet er regulert gjennom reguleringsplanen for Markoppneset industriområde 
(planid 2005006) som ble vedtatt i 2005, og senere endret i 2006 og 2018. Hovedformålet i planen 
er industri, men det er også avsatt friområder.  

Resten av planområdet er i hovedsak avsatt til industri i kommuneplanens arealdel (planid 
2004004), og i forslag til ny arealplan (planid 20170003). I vest er en mindre del av planområdet 
avsatt til LNF-område m/spredt fritidsbebyggelse. Her har man valgt å følge grensen til eiendom 
107/27 framfor formålsgrensen i kommuneplanens arealdel.  

Tiltaket er ikke konsekvensutredet i forbindelse med tidligere planer.   
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Foreløpig illustrasjon av byggetrinn en. Kilde: Horisont energi.  

 

3 Planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding 
Det følger av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) at følgende planer alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:  

 

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5, regionale planer etter Pbl § 8-1, 
kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planen fastsetter 
rammer for tiltak i vedlegg I og II. 

Vurdering Ikke relevant. 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Vurdering Planlagte tiltak fanges opp av følgende pkt. i Vedlegg I: 

8. b) Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan seile 
og anløpe. Ferjekaier inngår i punkt 7b, 7c eller 7e. 

Planlagte tiltak fanges muligens også opp av følgende pkt. i Vedlegg I: 

6. b) Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for fremstilling i industriell målestokk av 
stoffer ved hjelp av kjemiske omdanningsprosesser, der flere enheter ligger ved siden av 
hverandre og funksjonelt sett hører sammen, og som er beregnet på fremstilling av 
uorganiske basiskjemikalier. 

13. Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 personekvivalenter  

Behandles bl.a. etter PBL, med planmyndigheten som ansvarlig myndighet. 

c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven 

Vurdering Planlagte tiltak fanges opp av følgende pkt. i Vedlegg I: 

22 Anlegg for CO2-fangst med sikte på geologisk lagring fra anlegg som omfattes av dette 
vedlegg eller av petroleumsloven. 

Behandles etter Petroleumsloven, med OED som ansvarlig myndighet. 

Planlagte tiltak fanges muligens også opp av følgende pkt. i Vedlegg I: 
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15 a) Dammer og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann dersom mengde 
oppdemmet eller lagret vann overstiger 10 millioner m3 (mindre tiltak omfattes av vedlegg 
II nr. 10g) 

Behandles etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven, med NVE som ansvarlig 
myndighet. 

16. Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en lengde på over 40 km: 

a) Til transport av gass, olje og kjemikalier 

Behandles etter Petroleumsloven, med OED som ansvarlig myndighet. 1 

20. Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere og en lengde på 
mer enn 15 km. 

Behandles etter energiloven, med NVE som ansvarlig myndighet.   

 

Plantiltaket fanges opp av § 6 b) og c) i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed 
automatisk KU-plikt.   

 

4 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, 
men ikke ha melding 
Det følger av § 7 i forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) at følgende tiltak og planer etter 
andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke ha melding: 

 

a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven 

Vurdering Ikke relevant. 

b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og 
som vedtas av et departement. 

Vurdering Ikke relevant 

 

Reguleringsplanen fanges ikke opp av § 7, og utløser ikke automatisk KU-plikt. 

 

5 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn 
Det følger av § 8 i forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) at følgende planer og tiltak skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller 
melding: 

  

 

1  Det er avtalt med DSB at både landanlegget og rørledning mellom Melkøya og anlegget behandles 
etter brann- og eksplosjonsvernloven.  
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a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen 

Vurdering Planlagte tiltak fanges opp av følgende pkt i Vedlegg II: 

10 e) ii) Bygging av havner og havneanlegg, herunder fiskehavner og offshorerelaterte 
havner 

Planlagte tiltak fanges muligens også opp av følgende pkt. i Vedlegg II: 

3 d) Lagring av brennbar gass under jorden.  

6 c) Lagringsanlegg for olje, samt petrokjemiske og kjemiske produkter. 

10 g) Demninger og anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann. 

11 c) Renseanlegg for spillvann. 

11 j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller 
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. 

Behandles bl.a. etter PBL, med planmyndigheten som ansvarlig myndighet.  

b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. 

Vurdering Planlagte tiltak fanges opp av følgende pkt i Vedlegg II: 

3 b 1) Industrianlegg og rørledninger for transport av olje og gass, damp og varmtvann. 

10 i) Rørledninger for transport av CO2-strømmer med sikte på geologisk lagring. 

Behandles etter Petroleumsloven, med OED som ansvarlig myndighet. 2 

Planlagte tiltak fanges muligens også opp av følgende pkt. i Vedlegg II: 

3 a) Industrianlegg for produksjon av elektrisk energi, damp og varmtvann som krever 
konsesjon etter energiloven. 

3 b 2) Kraftledninger som krever anleggskonsesjon. 

Behandles etter energiloven, med NVE som ansvarlig myndighet.   

3 j) Anlegg til oppsamling av CO2-strømmer fra anlegg med sikte på geologisk lagring. 

Behandles etter Petroleumsloven, med OED som ansvarlig myndighet 

 

Reguleringsplanen fanges opp av § 8 pkt a) og b), følgelig er det behov for å vurdere forholdet til 
kriteriene i § 10, kf kapittel 7.  

Siden det allerede er avklart at planen utløser automatisk utredningsplikt, vurderes ikke dette 
nærmere. 

 

  

 

2  Det er avtalt med DSB at både landanlegget og rørledning fra Melkøya til anlegget behandles etter 
brann- og eksplosjonsvernloven. 
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6 Oppsummering 
Planarbeidet fanges opp av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed automatisk 
utredningsplikt. 

Planarbeidet fanges ikke opp av § 7, men fanges opp av § 8. 

Hvorvidt det vurderes å medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn og således fanges 
opp av § 10, vurderes ikke nærmere siden det allerede er avklart at planen utløser automatisk 
utredningsplikt. 

Dette innebærer at reguleringsarbeidet utløser KU-plikt etter forskrift om 
konsekvensutredninger, og skal gjennomføres iht. dette. 

 

 


