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 Formål 

 Bakgrunn 

Norconsult AS skal utarbeide områdereguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for 

oljeomlastningsanlegg på Veidnes i Nordkapp kommune. Equinor Energy AS er forslagsstiller.  

I 2012 ble det, som en del av Johan Castberg prosjektet, gjennomført en lokaliseringsstudie for å finne 

det best egnede stedet for lokalisering av et ilandføringsanlegg for olje i Vest-Finnmark. En rekke 

kriterier ble lagt til grunn for valg av lokalitet. Blant annet: 

• Beliggenhet i forhold til fremtidige funn 

• Forutsigbarhet i prosjektutviklingsprosessen 

• Tilgjengelig areal 

• Værforhold 

• Lokale forhold 

• Tilgjengelig infrastruktur  

• Etableringskostnader 

Veidnes ble valgt som lokalitet for anlegget og reguleringsarbeidet for dette startet i 2013.  

Reguleringsplanprosessen for et ilandføringsanlegg for olje på Veidnes ble avsluttet i 2014 da de 

kommersielle forutsetningene for Johan Castberg prosjektet ble vesentlig endret. 

Utbyggingsplanene for Johan Castberg ble godkjent av Stortinget i juni 2018. Gjennom 

stortingsbehandlingen ble det vedtatt at Stortinget ber regjeringen om å:  

«komme tilbake til Stortinget på egnet måte om utredningene Barents Sea Oil Infrastructure gjør om 

en nedskalert terminalløsning og en skip til skip-løsning på Veidnes i Finnmark. Beslutningen skal 

bygge på hensyn til god ressursforvaltning»  

Johan Castberg-lisensen jobber nå med alternative konsepter for et nedskalert anlegg og i den 

forbindelse er det et ønske om å starte opp en ny reguleringsprosess. Det er et mål at et eventuelt nytt 

anlegg for oljeomlastning på Veidnes skal stå klart samtidig med produksjonsstart for Johan Castberg-

feltet, 4. kvartal 2022. 

En beslutning om bygging av et anlegg for skip til skip omlasting av olje forventes avklart i 2019. 

Reguleringsplanarbeidet vil avsluttes dersom et alternativt konsept til oljeomlasting velges.  
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Figur 1 Johan Castberg-feltets beliggenhet i forhold til Veidnes. Avstanden er ca. 250 km. (kilde: 
norskpetroleum.no) 

 Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et landanlegg for skip til skip oljeomlastning på 

Veidnes. Olje fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet skal fraktes inn med bøyelaster og så overføres 

direkte til konvensjonell tankbåt på Veidnes. Reguleringsplanen skal sikre et effektivt anlegg for 

oljeomlastning med nødvendig infrastruktur, kaianlegg og sikkerhetsinstallasjoner.  

 

Johan Castberg 
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 Dagens situasjon 

 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Nordkapp kommune, på Veidneshalvøya som ligger mellom Nordkapptunnelen 

og Veidnesbrua på E69. Sarnesfjorden omkranser området mot nord, øst og vest. Rett sør for 

planområdet ligger fjellet Bismarhallen som er et landemerke i området. Det er ca. 18 km kjøreavstand 

og ti kilometer i luftlinje til Honningsvåg.  

 

Figur 2 Planområdets plassering i Finnmark og i Nordkapp kommune (Norgeskart.no) 

 

 Planavgrensning og beskrivelse av planområdet 

Planområdet omfatter et areal på ca. 926 daa. Av dette er ca. 476 daa på land og 450 daa i sjø.  

Det varslede planområdet omfatter hele den delen av Veidneshalvøya som ligger nord for E69. I 

tillegg er et større areal sør for veien tatt med for å sikre tilstrekkelig areal til anleggsrigg og tilkobling 

til eksisterende trafo ved utløpet av Nordkapptunnelen. Den permanente delen av landanlegget vil bli 

Honningsvåg 



 

 

Oppdragsnr.: 5185294   Dokumentnr.:  Plan-02  Versjon: 02 

Forslag til planprogram  |  Områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Veidnes 

oljeomlastningsanlegg 

 

 

2019-01-04   |  Side 8 av 35 
 

liggende på nordsiden av E69. Med unntak av at det skal etableres avkjørsel til anlegget for 

oljeomlasting foreslås det ingen endringer på E69. Planområdet omfatter også arealer i sjø. På 

nordsiden av Veidneset er varslet plangrense satt 300 meter fra land. Det er i dette området det 

planlegges etablering av kaianlegg. Planområdet ligger innenfor areal avsatt til næring i 

kommuneplanen. Planområdets endelige avgrensing vil fastsettes i det videre planarbeidet. 

 

Figur 3 Foreslått planområde (Norconsult) 

 Eiendomsforhold 

Nesten hele planområdet ligger innenfor en og samme grunneiendom, gnr. 11 bnr. 7 der Nordkapp 

kommune er grunneier. Innenfor eiendommen er det flere festetomter (gnr. 11 bnr. 7 fnr. 2, 3, 4, 5, 6, 

7 og 8) og på alle disse er det hytter. Festeavtalene har en varighet på 80 år. E69 og tilknyttet 

rasteplass, gnr 11 bnr. 21 som eies av Statens vegvesen er eneste øvrige grunneiendom som berøres 

direkte av planarbeidet.  

 

Figur 4 Eiendomskart for Veidnes, gul markering viser gnr. 11 bnr. 7 (Kartverket) 
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 Planprosess 

 Planprosessen frem til nå 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Nordkapp kommune den 28.11.2018. Kommunen ga 

tilbakemelding om at det var krav til områdereguleringsplan med konsekvensutredning og at følgende 

planfaglige tema skal utredes/vurderes: 

• Landskapsvirkning 

• Naturverdier/biologisk mangfold 

• Samiske interesser 

• Kulturverdier 

• Friluftsliv 

• Infrastruktur 

• Trafikkforhold 

• Bygningsmessige forhold, herunder plassering, estetikk og universell utforming 

Det er avklart at områdereguleringsplanen kan utarbeides slik at den gir hjemmel for byggesak. Det vil 

si uten krav til detaljregulering. Det ble avtalt å legge opp til en parallell behandling av reguleringsplan 

og byggesøknad. Dette betyr at byggetillatelse kan gis samtidig med at reguleringsplanen blir vedtatt jf 

plan- og bygningslovens § 12-15.  

 Vurdering av utredningsplikt iht. forskrift om konsekvensutredninger 

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger fastsatt den 21.06.2017 og krav 

satt i kommuneplan for Nordkapp kommune vedtatt den 13.10.2016. 

Forskrift om konsekvensutredninger § 6 stiller krav til at reguleringsplaner som fastsetter rammer for 

tiltak i vedlegg I alltid skal konsekvensutredes med planprogram. Det planlagte anlegget på Veidnes 

omfattes av forskriftens vedlegg I, punkt 8 som gjelder nyetablering av farleder, havner og 

havneanlegg der skip over 1350 tonn kan seile og anløpe. Anlegget omfattes også av punkt 27, 

anlegg for omlasting av olje og gass fra et skip til et annet av et visst omfang eller frekvens. I denne 

saken stiller kommuneplanen krav til områdereguleringsplan med konsekvensutredning. 

 Planprogrammet 

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides plan-

program, jf. plan- og bygningslovens § 4-1. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med plan-

arbeidet og problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, samt relevante forhold som vil bli 

utredet og belyst i konsekvensutredningen. Planprogrammet skal også vise realistiske alternativ for 

utbyggingen. Det skal redegjøres for kilder og metoder som skal benyttes. Det skal gjøres rede for 

planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. 

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring samtidig som det varsles 

oppstart av reguleringsplanarbeidet og forhandlinger om mulig utbyggingsavtale. Berørte og 

interesserte kan vurdere programmet og eventuelt komme med forslag til utredningstemaer og 

hvordan utredningene bør skje, samt komme med innspill til reguleringsplanarbeidet. 
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 Planbeskrivelse, plankart og bestemmelser 

Den juridisk bindende delen av en reguleringsplan er plankartet med bestemmelser. Planbeskrivelsen 

dokumenterer beslutningsunderlaget. 

Planbeskrivelsen og konsekvensutredningen skal i henhold til forskriften normalt utgjøre ett samlet 

dokument. 

Reguleringsplanen med konsekvensutredning skal belyse problemstillingene slik det er fastsatt i 

planprogrammet, i tillegg til de formelle krav som er stilt til utarbeidelse av reguleringsplaner. 
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 Rammer og premisser for planarbeidet 

 Lover, forskrifter og retningslinjer 

 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.  

 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. 

 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. 

 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. 

 Havne og farvannsloven, vedtatt 17. april 2009 

Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av 

farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. 

Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og 

kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods 

innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. 
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 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. 

 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.  

 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).  

 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. 

 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. 

 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.  

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T1442/2016 

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

aktuelle sonene er angitt i retningslinjene.  

 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. 

 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 

 Regionale rammer og føringer 

 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. 
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 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.  

 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. 

 Planlagte tiltak på energinettet 

Statnett planlegger for utbygging av ny 420 kV høyspentlinje fra Skaidi til Varangerbotn. Den nye 

linjen vil forbedre forsyningssikkerheten til Nordkapp og området på Veidnes. 

 Kommunale rammer og føringer 

Kommuneplan for Nordkapp 2015-2026, vedtatt den 13.10.2016 

Veidneshalvøya og et tilgrensende område i sjøen er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 

næringsbebyggelse N3 med krav om felles planlegging H810_2. Kommuneplanens § 1.2 setter krav til 

utarbeidelse av områdereguleringsplan for Veidnes. Gjennom områdereguleringsplanen skal det 

vurderes om det er behov for detaljregulering av delområder. Kommuneplanen sier videre at det 

gjennom reguleringsplan kan etableres næring/industri/havnevirksomhet og at forholdet til 

kulturminner, geotekniske forhold, skred, naturverdier, landskap og forholdet til reindrift skal utredes 

som del av planarbeidet. Et større område i Sarnesfjorden er avsatt til farled/oljeomlastning og det er 

angitt viktig gyteområde for fisk i samme område. Gyteområdet er vist med turkis strek i Figur 5.  

 

Figur 5 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, foreslått planområde tilsvarer omtrent det lilla feltet i 
figuren. 
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Næringsstrategi Nordkapp kommune 2012-2022 

Strategien sier at olje- og gassvirksomheten kan få store positive ringvirkninger for næringsutviklingen 

i kommunen og at det bør legges til rette for industriområder og tilfredsstillende havneforhold. 

 Reguleringsplaner 

Området er uregulert. 

 Tilgrensende planer 

Reguleringsplan for flytende terminal for oljeomlasting (planid 2007001), vedtatt 2007 

Reguleringsplanen tillater utbygging av flytende oljeomlastingsanlegg, samtidig gjennomføring av skip 

til skip oljeomlasting og annen alminnelig virksomhet tillatt gjennom kommuneplanens arealdel. 

Formålet omfatter plassering av én flytende lekter med tilknytningsmulighet for to samtidige fartøy, 

forankring på havbunnen kan strekke seg utenfor formålsgrensen.  

Maksimal størrelse på lekter er ifølge reguleringsplanen: 

• Volum 400 000 tonn (dødvekt) 

• Lengde 350 m 

• Bredde 100 m 

• Dypgang 30 m 

 

Figur 6 Utsnitt av reguleringsplan for flytende terminal for oljeomlastning i Sarnesfjorden 

 Øvrige virksomheter i området 

Omlasting av flytende gass og petroleumsprodukter i Sarnesfjorden 

Tschudi Arctic Transit (TAT) har i henhold til havne og farvannsloven og forurensingsloven tillatelse til 

to samtidige skip til skip omlastninger av flytende gass- og petroleumsprodukter i Sarnesfjorden. 

Tillatelsen gjelder frem til 31.12.2024 og for posisjonene vist i Figur 7.  
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Figur 7 viser posisjoner der det er gitt konsesjon for omlastning av gass i Sarnesfjorden. Planområdet 
ligger innenfor rød markering.  

Oppdrettslokalitet 15462 Sarnes – Sarnespollen 

Grieg Seafood har konsesjon for oppdrett av laks og regnbueørret i Sarnespollen. Anlegget har en 

grønn tillatelse med formål å redusere miljøutfordringene med rømming av oppdrettsfisk og spredning 

av lakselus.  

 

Figur 8 Oppdrettslokalitetens plassering i forhold til planområdet 
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 Beskrivelse av tiltaket 

Et av alternativene Equinor utreder er utbygging av et anlegg for skip til skip omlasting av olje på 
Veidnes. Tiltaket vil inkludere: 

- Kaier for oljeomlastning og slepebåter med driftsteknisk infrastruktur 

- Bebyggelse på land inkludert servicebygg, garasjer, mv.  

- Teknisk infrastruktur i form av veier, strømkabler, fiber, vannledninger mv. 

- Riggområder 

- Mulig uttaksområde for fyllmasser. 

 Kaier 

Flere alternative kaikonsepter har blitt vurdert gjennom innledende studier gjennomført i perioden fra 

juni 2018 til mars 2019. Endelig valg av konsept er planlagt i løpet av 3 kvartal   2019, og løsningen 

som velges skal legges til grunn for planforslaget med konsekvensutredning. I to-kaisløsningene vist i 

figurene under er det lagt opp til at bøyelaster fra Johan Castberg ligger til en kai og at tankbåten som 

skal ut i markedet ligger til den andre. Olje vil da transporteres fra skip til skip via rørledning mellom 

kaiene. Oljen vil føres i rørledning via land. Kai for slepebåter er plassert på innsiden av steinfyllingen 

som går ut til hovedkaien. I dette området vil slepebåtene være mest skjermet for bølger og vind.  

Det skal tilrettelegges for en utbygging i faser der anlegget kan operere med én kai, inntil det er behov 

for utvidelse til to kaier. I en slik løsning vil skipene ligge sammenkoblet, det ene skipet utenfor det 

andre. Figur 10 viser én-kais løsning som kan utvides ved behov. På kaiene vil det være en rekke 

tekniske installasjoner som lastearmer, belysning, opplegg for brannvann, venterom for operatører  

mv. Det skal ikke tilrettelegges for mellomlagring av olje på land. 

 

Figur 9 Eksempel på løsning med to kaier - 2c (Illustrasjon: Norconsult) 
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Figur 10 Eksempel på mellomløsning med én kai – 1c (Illustrasjon: Norconsult) 

 Utfylling i sjø 

Uavhengig av hvilken kailøsning som blir valgt vil det være behov for utfylling i sjøen. Det kan være 

aktuelt å bruke lokale masser fra Veidnes til deler av utfyllingen. Sannsynligvis vil man likevel velge å 

hente masser andre steder i regionen. Bakgrunnen for dette er at fjellkvaliteten på Veidnes er dårlig 

og at uttaket vil være kostbart. Kvalitetsmasser må uansett hentes fra andre steder. Massebehovet vil 

variere avhengig av hvilket kaikonsept man går videre med. I området der det skal etableres kai vil det 

også være behov for mudring. Metode for mudring er ikke besluttet. Mudringsmassene vil 

sannsynligvis kunne deponeres i sjøen da de forventes å være rene.  

 

Figur 11 Mulig område for uttak av stein vest for Veidnesklubben 

Veidnesklubben 

Kobbholneset 
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 Bebyggelse 

I tillegg til selve kaianlegget som primært ligger i sjøen vil det være behov for etablering av 

infrastruktur og bebyggelse på land. Denne infrastrukturen vil i stor grad være lik uavhengig av 

kailøsning.  

Det skal etableres et servicebygg med areal +/- 400 m2. Bygget vil inneholde vaktrom, oppholdsrom, 

kontorer, mv. Bygget planlegges plassert ved innkjøringen til anlegget. Tilknyttet servicebygget vil det 

også være mindre garasjer og lagerbygg. Det legges også opp til etablering av transformatorstasjon 

og et mulig LNG1-tank anlegg på inntil 1000 m3. Transformatorstasjonen vil bli satt opp nærmest mulig 

den delen av anlegget som er mest strømkrevende. Det mulige LNG-tank anlegget vil sannsynligvis 

plasseres så nærme kaianlegget som mulig og skal sikre muligheten å drifte slepebåter og muligens 

bøyelaster ved hjelp av gass. Det vil i tillegg være behov for annen teknisk infrastruktur på land i 

området rundt kaiene. Totalt utløser planforslaget et behov for ca. 1000 m2. bygningsmasse på land. 

Anlegget skal gjerdes inn.  

 

Figur 12 Mulig plassering av servicebygg og infrastruktur på land. (illustrasjon: Norconsult) 

 Teknisk infrastruktur  

 Strømforsyning og telekommunikasjon  

Planforslaget utløser behov for at det etableres ny kraftforsyning til området. Det planlegges for 

tilkobling til eksisterende 66 kV trafostasjon som ligger like ved innkjøringen til Nordkapptunnelen. 

Tilkobling forutsetter at det legges nye strømkabler i bakken hele veien inn til landanlegget hvor det 

etableres egen transformatorstasjon for nedtransformering. Det vil i dialog med Repvåg kraftlag, som 

områdekonsesjonær, avklares hvordan prosessen knyttet til søknad om anleggskonsesjon ihht. 

                                                      
1 Flytende naturgass 

Trafo og LNG-tank 

Servicebygg og riggområde 

E69 

Tilkobling til eksisterende trafo 
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Energiloven skal håndteres. Ishavslink har lagt fiberkabler langs E69. Landanlegget skal kobles til 

disse.  

 Vannforsyning og avløpsløsning 

Drikkevannsforsyning må etableres. Boring etter vann er vurdert, men prøvetaking har vist at 

vannkvaliteten er dårlig og at det er vanskelig å få tilstrekkelig volum. Endelig løsning er ikke besluttet, 

men det er aktuelt å koble seg til det kommunale vannverket på Sarnes via sjøledning. Avløpsvann fra 

servicebygget planlegges håndtert internt på anlegget. Vannet vil dreneres gjennom septiktank før de 

slippes ut i sjøen. Tanken vil tømmes med bil.  

 Veier og adkomst 

Adkomst fra E69 planlegges i tilknytning til servicebygget, noe øst for innkjøringen til rasteplassen. Det 

vil være behov for internveier inne på anlegget, primært mellom servicebygget og kaiområdet. Veiene 

skal asfalteres og belyses. 

 Øvrige installasjoner 

Utover det som har blitt beskrevet tidligere krever tiltaket etablering av en rekke mindre tekniske 

installasjoner. De viktigste vil være: 

• Oppsamlingsbasseng/rensebasseng for behandling av forurenset vann 

• Ferskvannstank 

• Rør for overføring av olje 

• Anlegg for avfallshåndtering og renovasjon 

 Riggområder 

Hvor store riggområder det vil være behov for i anleggsfasen er enda ikke klart, men det antas at det 

meste av behovet vil kunne dekkes på nordsiden av E69. Varslet planområde omfatter likevel arealer 

som kan tas i bruk på sørsiden av veien dersom det videre planarbeidet viser behov for det.  
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 Aktuelle problemstillinger og utredningsbehov 

 Innledning 

Her beskrives forhold som anses som vesentlige i plansaken - beslutningsrelevante spørsmål. Først 

følger en beskrivelse av temaer som skal konsekvensutredes i kapittel 6. Deretter beskrives tema som 

er relevante for plansaken, men som ikke skal konsekvensutredes og som skal omtales og vurderes i 

planbeskrivelsen i kapittel 7.  

I KU vil det planlagte tiltakets virkninger for miljø og samfunn bli vurdert. KUen utarbeides med 

utgangspunkt i fastsatt planprogram. KU vil fokusere på hva som reelt kan ha vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn, og hva som kan anses som beslutningsrelevant. For de temaer der det er 

hensiktsmessig legges det opp til en vurdering av områdets verdi, tiltakets antatte omfang/påvirkning 

og deretter vurdering av konsekvens. Utredningsmetodikk vil tilpasses det enkelte tema som skal 

utredes. 

Foreliggende data vil bli gjennomgått og nyttiggjort, så langt disse er tilgjengelige og av relevans for 

utredningsoppgaven. I de tilfellene nødvendige data ikke er tilgjengelige, er foreldet/utdatert, eller har 

utilstrekkelig kvalitet, må supplerende datainnsamling foretas.  

Det legges opp til at det utarbeides et fagnotat for hvert utredningstema fagnotatene vil følge som 

vedlegg til reguleringsplanen og sammendrag vil sammenfattes i et eget kapittel i planbeskrivelsen. 

I forbindelse med konsekvensutredningene som ble utarbeidet gjort da fullskala terminal for 

oljeomlastning var under planlegging ble det gjort en grundig innsamling av data i området. Mye av 

dette grunnlaget vil fortsatt være relevant og vil bli benyttet i det videre reguleringsplanarbeidet. 

Konsekvensutredningen vil kun vurdere det utbyggingsalternativet som velges for videre planlegging i 

3. kvartal 2019.  

 Miljøfag  

 Eksisterende situasjon 

Området er preget av menneskelig aktivitet. Sarnesfjorden benyttes i dag til skip til skip omlastning av 

gass og det er et oppdrettsanlegg lengst nord i fjorden. Det er det flere hytter på Veidnes og i 

nærområdet for øvrig. E69 krysser planområdet og følger kysten rundt Sarnespollen før den går inn i 

tunnel mot Honningsvåg. Det går en 66 kV høyspentlinje over fjellet mot syd. Det er ikke registrert 

sårbare habitater i området.  

Kysthabitater i Sarnesfjorden er hardbunnhabitater med registrerte antall arter godt innenfor det man 

kan forvente i denne delen av Finnmark. Tidligere registreringer antyder at området ved Veidneset er 

blant de mest diverse i Sarnesfjorden. Sarnesfjorden er også registrert som gytefelt og 

oppvekstområdet for torsk. 

Vest for Veidneset ligger Kobbholet, en bukt med lite vannbevegelse. Kobbholet er separert fra 

Sarnesfjorden med en terskel som hindrer vannutskifting. Dette fører til et lavere oksygeninnholdet i 

dypere vannlag i Kobbholet. Kobbholet er ansett som sårbar med tanke på eventuelle endringer i 

vannbevegelser i Sarnesfjorden. Sarnesfjorden har ifølge vann-nett,no svært god økologisk tilstand og 

god kjemisk tilstand.  
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 Aktuelle problemstillinger 

Utvikling av planområdet vil omfatte bygging av kaianlegg i sjø. Det skal etableres nye veier og bygg 

og det skal planlegges for mulig masseuttak på land. Tiltaket vil medføre utfylling og mudring i sjø og 

at eksisterende habitater innenfor planområdet dermed vil endre karakter. Endringer i 

strømningsmønster vil kunne påvirke det lokale økosystemet. Planforslaget innebærer også utslipp til 

sjø og til luft.  

 Utredningsbehov 

Planforslagets konsekvenser for naturmiljøet skal utredes. I forbindelse med planlegging av stor 

landterminal i perioden 2013-2015 og i forbindelse med konsekvensutredninger knyttet til utbygging av 

Johan Castberg-feltet har det blitt utført en rekke studier knyttet til naturmiljø på land, sjøbunn og i 

sjøen. Blant annet foreligger det utredninger som vurderer konsekvenser for sjøfugl, naturmiljø på 

land, bløtbunnsfauna og vannkvalitet, kystnært marint miljø og partikkelspredning. 

Det har også blitt gjennomført miljørisikoanalyser og utredninger knyttet til skip til skip oljeomlastning i 

Sarnesfjorden. Foreliggende kunnskapsgrunnlag vurderes som svært godt.  I konsekvensutredningen 

vil dette grunnlaget benyttes videre med tilpasninger til foreliggende konsept for utbygging. Ved behov 

skal det tas nye sedimentprøver i sjøen der kaianlegget planlegges 

I tillegg vil det bli gjort skrivebordstudier av historisk data om sjøfugl, sjøpattedyr og fisk i 

Sarnesfjorden. Det skal gjøres nye vurderinger av utslipp til luft og miljøkonsekvenser av oljespill fra 

drift skal vurderes med bakgrunn i oljespillmodelleringer gjort i 2018. Forslagets konsekvenser for 

strømningsforhold skal modelleres og vurderes. Tiltakets konsekvenser mht. vannforskriften og 

miljømål for vannforekomstene i området skal beskrives. Planforslagets influensområde vil defineres 

som del av det videre utredningsarbeidet.  

Det antas at både bøyelaster og tankskip vil ha installert systemer for forskriftsmessig håndtering av 

ballastvann. Det er derfor ikke planlagt for egne systemer for dette ved landanlegget. Temaet vil 

likevel belyses som en del av KUen.  

 Maritime forhold 

 Dagens situasjon  

Det er omfattende skipstrafikk i Sarnesfjorden, Porsangerfjorden og havområdet utenfor 

Sarnesfjorden, Store deler av det tilstøtende sjøområdet er definert som hovedfarled. Honningsvåg er 

stamnetthavn. Sarnesfjorden brukes jevnlig til skip til skip omlastning av LNG. Konsesjon for slike 

operasjoner gjelder ut 2024. I tillegg er det mye øvrig kysttrafikk og cruisetrafikk i sommerhalvåret. 

Innseiling fra åpent hav til kai er uproblematisk, men noen grunne områder ved innseilingen til 

Sarnesfjorden bør vurderes fjernet. 
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Figur 13 Hovedfarled og sjømerker i området Planområdet ligger innenfor rød markering (Kilde: 
Kystverket) 

  

 Aktuelle problemstillinger 

Foreslått kaianlegg legger til rette for skip til skip oljeomlastning på Veidnes. Tilstrekkelig dybde og 

manøvreringsareal er nødvendig for å sikre et driftssikkert anlegg. Værforhold kan påvirke drift og 

sikkerheten i forbindelse med lasteoperasjoner ved landanlegget.  

 Utredningsbehov 

Planforslagets konsekvenser for dagens skipstrafikk og skip til skip-operasjoner i Sarnesfjorden skal 

beskrives. Det skal redegjøres for maritim egnethet, herunder bølger, vind, strøm og ising. 

Dybdeforhold og eventuelle behov for sprengning av grunner skal redegjøres for. Endringen i 

skipstrafikken som følge av tiltaket skal vurderes og beskrives ift. øvrig bruk som rutetrafikk, 

cruisetrafikk, fiske og fritidsbruk. Seilingsmønstre skal beskrives lokalt i leden og regionalt. I den 

forbindelse skal det redegjøres for aktuelle skipsstørrelser og seilingsfrekvens for både bøyelaster og 

tankskip. Det skal vurderes om det er behov for ytterligere navigasjonstiltak og egnede 

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

 Kulturarv 

 Dagens situasjon 

Ifølge Riksantikvarens kartdatabase Askeladden er det ni registrerte kulturminner innenfor 

planområdet.  Av disse ni er syv frigitt eller ikke gjenfunnet i forbindelse med registreringer og 

utgravinger gjennomført i forbindelse med utbygging av fastlandsforbindelse til Magerøya (FATIMA 

prosjektet) og planlegging av stor oljeterminal i perioden 2013-2015. Kulturmiljø id 162539 bosetnings- 

og aktivitetsområde og kulturmiljø id 56695-1 – arkeologisk minne (torvuttak) er fremdeles gjeldende. 

Id 56695-1 har usikker plassering på kartet og kan ha blitt fjernet i forbindelse med vei- og 

tunnelutbyggingen. Finnmark fylkeskommune og Sametinget gjennomførte arkeologiske registreringer 

på land i 2012. Områder i sjøen rundt Veidnes ble kartlagt ned til 10 meters dybde i forbindelse med 

FATIMA-prosjektet uten at det ble gjort funn av kulturhistorisk interesse. Det er usikkerhet rundt 

datering av kulturmiljøet id 162539, der C14-dateringen viser til et tidsrom fra 1800 – 1920. I og med 

at det er 100-årsgrense for automatisk fredning av samiske kulturminner – er det usikkerhet om dette 

kulturminnet er automatisk fredet eller ikke. Friiskartet viser ingen bosetning på Veidnes i 1880. Det er 
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derfor mulig at tuftene kan tidfestes nærmere mellom 1880 og 1920. Dette vil imidlertid Sametinget 

vurdere/ta stilling til ved behandling av reguleringsplanen. 

 Aktuelle problemstillinger 

Planforslaget legger til rette for utbygging i et område der det er registrert flere automatisk fredete 

kulturminner. De fleste av kulturminnene er frigitt i forbindelse med tidligere planarbeid og 

registreringer i området. Forholdet til kulturminner i sjø skal avklares med Tromsø museum. Forholdet 

til de to gjenværende samiske kulturminnene skal avklares med Sametinget.  

 

 

Figur 14 Kart over registrerte kulturminner på Veidneshalvøya (kilde: Askeladden.no) 

 Utredningsbehov  

Kulturminner og kulturmiljø er definert i lov om kulturminner av 1978 (kml) § 2. Med kulturminner 

menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø herunder lokaliteter det knytter seg 

historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår 

som en del av en større helhet eller sammenheng.  

Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet. Erklærte stående byggverk fra før 1650 er også 

automatisk fredet (kml § 4). Fredningen omfatter vanligvis en sikringssone på fem meter rundt 

kulturminnet (kml § 6). Kulturminner fra etter år 1537 kalles nyere tids kulturminner og kan fredes ved 

enkeltvedtak. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er også automatisk fredet (kml § 4). Skipsfunn 

eldre enn 100 år er statens eiendom og behandles i praksis som automatisk fredete kulturminner (kml 

§ 14). Slike funn kan ikke frigis gjennom planvedtak, men krever særskilt dispensasjonsvedtak. 

Det skal gjøres rede for konsekvensene planforslaget vil gi for kulturverdier på land og i sjø. 

Foreliggende kunnskap om kulturverdier i området anses som god da det ble kartlagt i forbindelse 

med FATIMA-prosjektet og i forbindelse med konsekvensutredningene som ble gjort for stor 
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landterminal i perioden 2013-2015. Utredning av tema skal gjøres i henhold til metode angitt i Statens 

vegvesens Håndbok V712. 

 

 Landskapsbilde 

 Eksisterende situasjon 

Sarnesområdet ligger innenfor Landskapsregion 38 ”Kystbygdene i Vest‐Finnmark”2, som preges av 

store havstrekninger og bratte utilgjengelige næringskyster. Området rundt Veidnes har landformer 

som karakteriseres av øyer med dype innskårne fjorder og bratte kystlinjer. Spesielt Bismarhallen og 

Store Altsula har bratte karakteristiske kyster. Det er storkuppert hei og vidder med rolige slake 

overflater som platået mellom Bismarhallen og Gullvanjarga, vide fjorder mellom øyer som 

Sarnesfjorden og Porsangerfjorden og harmoniske former, slake terrengformasjoner som landskapet 

på vestsiden av Sarnesfjorden. Ved Kobbholdalen er det en tydelig U-dal. Vegetasjon i området er 

hovedsakelig dominert av lyngmark, kystheier og gressdekke, der dvergbjørka «gjemmer» seg i 

lyngen. Det nakne landskapet uten trevegetasjon er karakteristisk for området. Vannspeilet skaper 

variasjon, spenning og bevegelse med stadig skiftende lys og farger avhengig av årstid, vær og vind. 

Øst for Sarnesfjorden og Veidnesbukta ligger den brede Porsangerfjorden, men selve vannflaten i 

Porsangerfjorden oppleves i liten grad fra tiltaksområdet. Topografien i det aktuelle området er flat og 

med en mindre bergtopp mot sør. Det er ingen områder i nærheten som er klassifisert som verdifullt 

kulturlandskap. Området er relativt vidt eksponert ut mot Magerøysundet.  

 

Figur 15 Veidneset med Bismarhallen dominerende bak (Kilde: google earth) 

 Aktuelle problemstillinger 

Utvikling av planområdet vil omfatte ny bebyggelse på land og store konstruksjoner i sjøen. Det skal 

etableres nye veier internt på planområdet og det planlegges for lokalt masseuttak. Tiltakenes 

                                                      
2 Nasjonalt referansesystem for landskap – beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner, Puchmann, Oskar, NIJOS, 2005 
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utforming og plassering vil gi konsekvenser for hvordan de oppfattes fra omkringliggende områder. 

Planområdet er i dag preget av noe inngrep med E69 og spredt hyttebebyggelse. Det går også en 66 

kV høyspentlinje fra trafoen ved E69 og opp mot Guvllajávri. Planforslaget vil likevel påvirke 

landskapsbildet i området og endre landskapet på Veidnes. 

 Utredningsbehov  

For tema landskapsbilde skal det utredes konsekvenser med utgangpunkt i metodikken i Statens 

vegvesens håndbok V712. Temaet omfatter visuelle og estetiske verdier i landskapet og 

konsekvensene av tiltaket for disse verdiene.  

Tiltakets konsekvenser for landskap skal utredes, med fokus på synlighet. Det skal lages 

visualiseringer av tiltaket fra representative punkter for å illustrere den visuelle konsekvensen av 

virksomheten. Fotostandpunkt velges ut i samarbeid med Nordkapp kommune. Nattvirkning skal også 

vurderes. Avbøtende tiltak skal vurderes der det ikke gir konflikt med drift og sikkerhet på anlegget.  

 Nærmiljø og friluftsliv  

 Eksisterende situasjon 

Planområdet omfatter mye av strandsonen på Veidnes. Det er flere hytter innenfor planområdet og det 

er stier mot Gullgammen og Bismarhallen vest for E69. Langs E69 er det også rasteplass. Veien er 

viktig for turisme, spesielt i sommerhalvåret da mange tar turen til Nordkapp. Sarnesfjorden brukes til 

fiske og båtbruk.    

 Aktuelle problemstillinger  

Planforslaget legger til rette for etablering av ny virksomhet i et område med flere hytter og som er 

utfartssted for fotturer. Hyttene på Veidneset vil måtte innløses som konsekvens av tiltaket. 

Utbyggingen vil også kunne gi konsekvenser for friluftsaktiviteter i nærområdet både i anleggs- og i 

driftsfase.  

 Utredningsbehov 

Planforslagets konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal utredes. Både konsekvenser i anleggs- og 

driftsfase skal vurderes. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte 

på miljøforandring og naturopplevelse. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. 

Konsekvensutredningen skal gjennomføres i henhold til metode beskrevet i Statens vegvesens 

håndbok V712. DN-håndbok 25-2004 «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» og DN-håndbok 

18-2001 «Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven» skal også benyttes. 
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Figur 16 Hytter, stier og parkeringsplasser  (Multiconsult AS, 2015)) 

 Samiske interesser 

Samiske interesser defineres her som samisk utmarksbruk, sjøsamisk fiske og samisk kultur og 

samfunn. Reindrift er tatt ut som eget utredningstema og omtales i kapittel 6.8. 

 Dagens situasjon 

6.7.1.1 Samisk utmarksbruk 

Selv om muntlige kilder beretter om bruk av Veidnes til multeplukking, bærplukking, slått og sanking 

av materialer fra utmarka, er omfanget av bruken liten og stort sett til rekreasjonsformål og matauk for 

hytteeiere, særlig etter endring av bruken ved bygging av FATIMA-forbindelsen. Reindrifta har 

fremdeles drift i området, men driver ikke den samme høstinga fra utmarka som før og heller ikke 
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samme utstrekning. Det er ikke stor interesse for å utnytte ressursene i dette området til 

kulturnæringsformål ut fra dagens bruk og mengden tilskudd som gis til utmarksbrukere i kommunen. 

Multemyrene i nærheten av hytteområdet på Veidnes tillegges imidlertid stor verdi, men bruken av 

utmarka i dag har større betydning for rekreasjonsformål, og om bruken endres vil dette ha liten 

betydning for dagens bosetting og kultur. Området har liten produksjon av jaktbart vilt, bær, egg og 

dun som grunnlag for duodji3 eller til salg av opplevelser (NIKU, 2015a). 

6.7.1.2 Sjøsamisk fiske 

I forbindelse med konsekvensutredningen som ble gjort for stor landterminal i 2013-2015 ble temaet 

utredet. Utredningene viser at andre områder i fjordsystemet rundt Magerøya er viktigere for 

sjøsamisk fiske enn Sarnesfjorden, men at den ikke er ubetydelig. Sjølaksefiskere bruker imidlertid 

fjorden en del, og fisket etter laks vil ha stor verdi for enkeltbrukere avhengig av tilstanden til villaksen. 

Utredninger har vist at fjorden har en verdi som oppvekstområde for den lokale torskestammen og for 

fiskerne som bruker områdene utenfor Sarnesfjorden til torskefiske vil det være av betydning at det 

fortsatt foregår lokal gyting i området. Området har ikke noen spesiell betydning for villaksens 

bærekraft da det ikke er anadrome gyteelver i Sarnesfjorden (NIKU, 2015b).  

6.7.1.3 Samisk kultur og samfunn 

Hovedtrekket er at de samiske interessene i Nordkapp er mangfoldige, men svake og delvis lite 

synlige. Nordkappsamfunnet er preget av mange ulike identiteter (kvæn, same, finnmarking, sjøsame, 

reindriftssame), og hvor en identitet ikke utelukker en annen. Hva det vil si å være same i 

nordkappsamfunnet i dag, er samtidig gjenstand for personlige vurderinger både rundt egen identitet 

og hvilke ønsker og muligheter en har til å kommunisere dette i samfunnet generelt (NORUT, 2015). 

 Aktuelle problemstillinger 

Planforslaget vil kunne påvirke bruken av området både i anleggsfase og i driftsfase og vil kunne gi 

konsekvenser for de samiske interessene i området, både med hensyn til utmarksbruk, fiske og i et 

samfunnsmessig og kulturelt perspektiv.  

 Utredningsbehov  

Det er gjennomført omfattende utredninger av temaene tidligere, i forbindelse med 

konsekvensutredninger som ble gjennomført i perioden 2013-2015. Utredningene er basert på 

informasjon fra intervjuer, skriftlige kilder og offentlige databaser. Behov for oppdateringer vil vurderes 

i det videre planarbeidet, men foreliggende grunnlag vurderes å være tilstrekkelig for planlagt 

konsekvensutredning. 

 

6.7.2.1 Samisk utmarksbruk  

Samisk utmarksbruk defineres som tradisjonell og nåtidig bruk av utmarksarealer til jakt, fiske, 

vedhugst, sanking av bær, urter og sennagress, samt uttak av virke for duodji. Høsting av ressurser til 

samiske næringer (jordbruk, reindrift). Temaet vil bli utredet i henhold til kriterier angitt i Statens 

vegvesens Håndbok V712. Kriteriene for vurdering av verdi, omfang og konsekvens er videre basert 

på retningslinjer fra Sametinget angående samisk utmarksbruk og næringer 

 

                                                      
3 Tradisjonelt samisk håndverk 
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6.7.2.2 Sjøsamisk fiske 

Sjøsamisk fiske defineres som fiske til matauk og fiske med fartøy under 11 m etter torsk, hyse og sei 

med konvensjonelle redskaper. Det materielle grunnlaget er definert som sjøarealer som fiskegrunner 

og gyteplasser som er viktige for det samiske fisket. Undersøkelsen er videre avgrenset til følgene av 

økt skipsfart til og fra Veidnes samt andre konsekvenser av bygging og drift av et 

oljeomlastningsanlegg på Veidnes slik som uhellsutslipp av olje. Temaet vil bli utredet i henhold til 

kriterier angitt i Statens vegvesens Håndbok V712. Kriteriene for vurdering av verdi, omfang og 

konsekvens er videre basert på retningslinjer fra Sametinget angående samisk utmarksbruk og 

næringer. 

6.7.2.3 Samisk kultur og samfunn 

Ringvirkninger for samisk kultur og samfunn, herunder bosetting, sysselsetting, kompetanse, 

kapasitet, kulturutøvelse, identitetsutvikling skal utredes. Vurderinger av tiltak som kan virke til fordel 

og positive ringvirkninger for samisk kultur og samfunn inngår i utredningen. 

 Naturressurser - Reindrift 

 Dagens situasjon  

Máhkáravjju siida er en del av Reinbeitedistriktet 16 Kárašjoga oarjabealli. Siidaen består av 10 siida-

andeler og 53 personer, og det øvre antall rein er satt til 3500 dyr i vårflokk. Siidaområdets areal er på 

498 km2 og omfatter Magerøya og halvøya Stiikonjárga på fastlandet. Siidaen har en driftsgruppe om 

sommeren og fire om vinteren. I 2012 var antallet rein i vårflokk 4655. Det ble slaktet 874 rein og det 

totale kjøttkvantumet var på 26 486 kg i driftsåret 2012/2013. Det rapporterte tapet av rein i 

driftsperioden 2011-2012 var 1795 rein hvorav 1450 kalv. 86 % av det rapporterte kalvetapet var 

forvoldt av fredet rovvilt (Reindriftsforvaltningen (2014). 

Veidnesområdet er et av de få områder på Magerøya som er lavtliggende, tidlig bart og som kan 

brukes som tidlig vårbeite. I tillegg finner reinen godt beite i fjæresonen i form av gras, urter samt tang 

og tare. Det er relativt begrenset med slike beiteområder som kun utgjør ca. 3 % av Magerøyas 

samlede areal.  Veidnesområdet med influensområder rundt Sarnesfjorden utgjør et viktig 

beiteområde tidlig om våren. Veidnes- og influensområdet utgjør vel 30 % av de lavereliggende 

områder på Magerøya. Området har også en viktig funksjon for flytting og driving av rein (NINA, 

2015).  

 Aktuelle problemstillinger 

Landanlegget foreslås etablert på et område som er viktig som beite og for flytting av rein. Det 
planlagte tiltaket vil gi konsekvenser for reindriften i drifts- og i anleggsfase.  

 Utredningsbehov og metode 

Det planlagte tiltaket vil påvirke areal som i dag benyttes til reindrift. Utredningen skal omfatte 

vurderinger knyttet til tap av beitemuligheter i planområdet, redusert beitekapasitet i 

forstyrrelsessonen i anleggsperioden og redusert beitekapasitet i driftsperioden.  

Utredningen skal omfatte tiltakets direkte og indirekte konsekvenser for reindrift. 
Konsekvensutredningen skal utføres av personer med kompetanse på fagfeltet reindrift, og gjøres i 
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samarbeid med næringen. Konsekvensutredningen skal følge Statens vegvesen håndbok V712 – 
konsekvensanalyser.  
 

 Lokale og regionale virkninger 

 Dagens situasjon  

Det er ikke annen næringsvirksomhet i området i dag. Det er gitt tillatelse til omlastning av skip til skip 

oljeomlastning i Sarnesfjorden.   

 Aktuelle problemstillinger 

Planforslaget legger til rette for ny næringsvirksomhet som vil gi nye arbeidsplasser til området, både 

gjennom direkte og indirekte sysselsetting. I anleggsfasen forventes utbyggingen å gi arbeidsplasser 

lokalt og regionalt, primært innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, bergverksdrift og forretningsmessig 

tjenesteyting. I driftsfasen vil de fleste årsverkene være innenfor transport og kommunikasjon, offentlig 

forvalting, oljevirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting.  

 Utredningsbehov og metode 

Som en del av konsekvensutredningen skal det gjøres en ringvirkningsstudie/samfunnsøkonomisk 

utredning. Studien skal kartlegge de direkte og indirekte virkningene anlegget vil ha på sysselsetting, 

vare- og tjenesteleveranser og inntekter i kommunen og regionen for øvrig. Utredningen skal omfatte 

vurderinger av både anleggs- og driftsfase.  

 ROS-analyse 

Det vil for reguleringsplanen bli gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse i henhold til plan- og 

bygningsloven § 4-3. ROS-analysen er kvalitativ, baserer seg på tilgjengelig informasjon og 

gjennomføres i tråd med DSBs veiledning «Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging». 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 

Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, 

samfunnsstabilitet og materielle verdier. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging. Det skal også vurderes om tiltak foreslått gjennom planforslaget vil kunne 

gi konsekvenser for tilstøtende arealer utenfor planområdet. Forhold vedrørende forventet klima er en 

integrert del av analysen. 

ROS-analysen skal identifisere, beskrive og vurdere reell fare i forhold til fastsatte sikkerhetskrav og 

dekke det areal som planen omfatter. 

Arbeidsmetodikk og analyse tilpasses planområdets kompleksitet. Analysen er i hovedsak avgrenset 

til vurdering av ferdig løsning. Dersom det evt. er spesielle forhold knyttet til anleggsfasen som 

avdekkes i fareidentifikasjonen, håndteres også disse i analysen. Resultatene blir presentert i en egen 

rapport hvor det også formuleres eventuelle risikoreduserende tiltak. 
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Inne på anlegget planlegges det for mulig etablering av lagringstanker for LNG. Tankene er planlagt 

med et samlet volum i størrelsesorden 1000 m3, og vil med det omfattes av storulykkeforskriften. 

Vurderinger knyttet til dette vil gjøres som en del av ROS-analysen. ROS-analysen vil dessuten 

vurdere oljevern og beredskap, biltransport med LNG til Veidnes og sikkerhetsmessige forhold knyttet 

til risiko for terror/sabotasje. Andre tema vil også kunne være aktuelle og vil identifiseres som en del 

av det videre planarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5185294   Dokumentnr.:  Plan-02  Versjon: 02 

Forslag til planprogram  |  Områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Veidnes 

oljeomlastningsanlegg 

 

 

2019-01-04   |  Side 32 av 35 
 

 Øvrige forhold som omtales og vurderes i     

planbeskrivelsen 

Følgende tema vurderes i planbeskrivelsen, men konsekvensutredes ikke: 

 Teknisk infrastruktur 

 Dagens situasjon  

Området er ikke tilknyttet vann- og avløp eller energinett. E69 passerer gjennom området og gir enkel 

tilkomst til hovedveinettet. Repvåg kraftlag har en 66 kV trafostasjon ved utløpet til Nordkapptunnelen. 

Nærmeste tilkoblingspunkt for vann ligger ved Sarnes kommunale vannverk ca. 4 km nord for 

planområdet.  

 Aktuelle problemstillinger  

Som en del av planarbeidet skal behovet for strømforsyning beskrives. Det skal redegjøres for 

energibehov, løsninger for vanntilkobling avløpsvann og avfallshåndtering. Tekniske installasjoner på 

land skal beskrives. Veiadkomst til anlegget må sikres og hensynta den trafikale situasjonen på E69. 

Det skal utarbeides en trafikkanalyse som dokumenterer at ny veiadkomst plasseres slik at den ikke 

gir negative konsekvenser for trafikk på E69. Adkomstløsningen skal godkjennes av Statens 

vegvesen.  

 Grunnforhold  

 Dagens situasjon  

Ifølge løsmassekart fra NGU er det marin strandavsetning på nordsiden av Veidneshalvøya og 

forvitringsmateriale lenger sør. Fjellkvaliteten i området vurderes å være relativt dårlig med porøse 

bergtyper. Generelt er det en løsmassemektighet på mindre enn fem meter i området. Mange steder 

er det fjell i dagen. Stedvis er det større mektighet. På land er massene sandholdige med mye løs 

grus. På sjøbunnen er det hovedsakelig skjellsand, men også noe leire. 
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Figur 17 Løsmassekart (Norges geologiske undersøkelse, NGU) 

 Aktuelle problemstillinger 

Det planlagte tiltaket vil utløse behov for mudring og utfylling i sjø, uttak av masser lokalt, samt 

terrengarbeider knyttet til etablering av bygg og teknisk infrastruktur. I forbindelse med dette skal 

følgende beskrives: 

• Behov for mudring inkludert håndtering av overskuddsmasser. 

• Uttak av lokale masser inkludert risiko for skred. 

• Utfylling i sjø inkludert en vurdering av risiko for setninger og utglidning. 

• Vurdering av områdestabilitet i henhold til NVEs veileder 7/2014 – sikkerhet mot 

kvikkleireskred.  

Det er gjort en rekke grunnundersøkelser i området både på land og i sjø, men det vil være behov 

supplering av disse. 

 Støy  

Det skal utføres en støyfaglig utredning som viser hvordan virksomheten vil berøre natur og 

friluftsområder samt hytte‐ og boområder. Utredningen skal inkludere vurdering av støy fra skipstrafikk 

og lasteoperasjoner i havn, samt øvrig drift av anlegget. Resultatet fra beregningene sammenfattes i 

et notat med tilhørende støysonekart. Støyberegningene skal benyttes som grunnlag i øvrige 

relevante konsekvensutredninger herunder naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og reindrift.  
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 Øvrig informasjon om planarbeidet 

 Informasjon og medvirkning 

Planarbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og 

medvirkning. I tillegg planlegges åpne informasjonsmøter i Honningsvåg i forbindelse med utleggelse 

av planprogram til offentlig ettersyn og i forbindelse med at endelig planforslag legges ut til offentlig 

ettersyn. Endelige tidspunkt og form for disse møtene vil besluttes i dialog med Nordkapp kommune, 

og vil kunngjøres på hensiktsmessig måte.  

 Utbyggingsavtale 

Planforslaget kan utløse behov for utbyggingsavtale med kommunen. Det varsles derfor forhandling 

om mulig utbyggingsavtale samtidig med varsel om planoppstart. Utbyggingsavtale skal utarbeides 

parallelt med planarbeidet og forslag skal være ferdig før førstegangsbehandling av 

reguleringsplanen. 

 Fremdriftsplan 

Det er lagt opp til følgende fremdrift for planarbeidet:  

• Høring planprogram: april-mai 2019 

• Fastsettelse planprogram: juni/juli 2019  

• Utarbeide planforslag med konsekvensutredning: mai-oktober 2019 

• Innsending førstegangsbehandling: oktober-november 2019  

• Planforslag ute til offentlig ettersyn og høring: januar-februar 2020 

• Planforslag annengangsbehandling og vedtak: april/mai 2020 
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