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Forord 

På vegne av Nordkapp kommune har Asplan Viak utarbeidet en 

konsekvensutredning, som vedlegg til kommuneplanens arealdel. 

 

 

Tromsø, 21.04.2022 

Claire Kvalheim Kieffer Hanne Skeltved 

Arealplanlegger Kvalitetssikrer 
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1. Om konsekvensutredningen 

Til kommuneplanens arealdel stiller forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 
(FOR-2017-06-21-854) krav om utredninger for å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn, og at disse blir vurdert 
under planleggingen av tiltaket. Konsekvensutredning på kommuneplannivå baseres på 
eksisterende   grunnlagsdata og kjent kunnskap, det   vil   ikke   bli   gjort   nye   registreringer   
for konsekvensutredningen.  Utredningen kan avdekke forhold som må følges opp i 
reguleringsplan, og gir da uttrykk for dette. 

1.1. Tema som skal utredes 

Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av 
planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer 
endringer av den gjeldende planen. 

For hvert område skal det gjennomføres en forenklet vurdering av konsekvensen. Denne tar 
utgangspunkt i verdivurderingen, og en vurdering av konflikter knyttet til endring av 
arealbruken. Vurderingen av verdi og konsekvenser er basert på registreringer hos 
regionale myndigheter, planfaglig skjønn, innspill fra innbyggere og andre kjente 
opplysninger. Vurderingene skal være på et beslutningsrelevant nivå. Utredninger gjort i 
kommuneplanen legger også føringer for hva som eventuelt skal utredes i påfølgende 
reguleringsplan.  

Følgende tema skal vurderes: 

Natur og miljøressurser 

Støy og forurensning 

Kulturminner og kulturmiljø (herunder samiske kulturminner og kulturminner under vann) 

Landskap 

Naturmangfold  

Vannmiljø 

Samiske interesser, herunder reindrift 

Fiskeri- og havbruksinteresser 

Samfunn  

Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, vann, avløp, energi, tele/data-kommunikasjon) 

Tilrettelegging 

Folkehelse/helse og friluftsliv 

Forebygging og god oppvekst for barn og unge 

Universell utforming 

Næringsliv og sysselsetting 

Reiseliv 

Skred, ras og flom 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
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1.2. Metodikk 

Forskrift om konsekvensutredninger og tilhørende veileder ligger til grunn for 
utredningsarbeidet og følgende framgangsmåte er fulgt:  

Trinn 1:  

Avgrensning av utredningsområdet og eventuelt influensområdet. Områdenes avgrensning 
følger som regel av merknad fra grunneier eller interessent, eller er basert på kommunens 
egen vurdering av områdets egnethet til et aktuelt formål. Naturlig influensområde avgjøres 
med tanke på aktuelt tema og ønsket formål avsatt i planen.  

 Trinn 2:  

Områdets verdi for hvert tema vurderes på bakgrunn av foreliggende data og avgrensning 
av området. Verdi settes på en fire-delt skala: 

0 Ingen verdi 

I Liten verdi 

II 
Middels 
verdi 

III Stor verdi 

Trinn 3:  

Omfanget av foreslått/planlagt tiltak vurderes i forhold til 0-alternativet (ingen utbygging/ 
uendret arealbruk) for hvert tema. Omfang settes på en ni-delt skala: 

---- Meget stort negativt omfang 

--- Stort negativt omfang 

-- Middels negativt omfang 

- Lite negativt omfang  

0 Intet omfang 

+ Lite positivt omfang 

++ Middels positivt omfang 

+++ Stort positivt omfang 

++++ Meget stort positivt omfang 

 

Trinn 4:  

Områdets verdi og tiltakets omfang resulterer i en konsekvens for hvert enkelt tema. For å 
fastsette konsekvens benyttes konsekvensvifta fra Statens vegvesens håndbok om 
konsekvensanalyser.  
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Figur 1-1: konsekvensvifta fra Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser 

I tråd med planprogrammet til arealdelen vil konsekvensen angis på en tredelt skala (og 
fargene vil avvike fra konsekvensvifta): 

 Liten negativ/ ingen eller positiv konsekvens 

 Middels eller usikker negativ konsekvens 

 Stor eller svært stor negativ konsekvens 

 

Trinn 5:  

Samlet vurdering av konsekvens for et gitt utbyggingsområde baseres på resultatene av 
vurdering av konsekvens for de enkelte tema, supplert med forhold som faglig skjønn, 
lokalkunnskap og eventuelle spesielle forhold ved den aktuelle utbyggingen. Her inngår en 
vurdering av forslagene til enkeltområder opp mot målene i kommunens strategi for 
fremtidig arealbruk. Det konkluderes med en faglig anbefaling for videre behandling i 
planarbeidet. 

For lesbarhet angis samlet konsekvens for hvert enkeltområde med fargene grønn, gul og 
rød avhengig av om det aktuelle tiltaket kan anbefales, delvis anbefales eller frarådes.  

 Tiltaket kan anbefales 

 Tiltaket kan delvis anbefales 

 Tiltaket frarådes 
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1.3. 0-alternativet 

Gjeldende arealdel ble vedtatt i oktober 2016. I tillegg er det reguleringsplaner som i dag 
er førende for arealbruken i kommunen. Gjeldende planer vil gjelde frem til ny arealplan er 
vedtatt og vil være 0-alternativet. 

1.4. Kunnskapsgrunnlaget 

Det vil bli benyttet kjent kunnskap for konsekvensutredningen. Kunnskap vil bli hentet fra 
følgende kilder/databaser: 

Natur og miljøressurser Databaser/ kilder Kvalitet på 
kunnskapsgrunnlaget 

Støy og forurensning Miljøfaglig vurdering 
Miljøstatus 
Vann-nett 

God. 

Kulturminner og kulturmiljø (herunder 
samiske kulturminner og kulturminner under 
vann) 

Nordatlas.no 
Askeladden/Riksantikvaren  
Kulturminneplanen til kommunen 

Registreringene kan være 
mangelfulle. Ikke alle 
kulturminner er oppdaget. 
Det vil utarbeides 
bestemmelser som ivaretar 
krav til ytterligere utredninger 
på senere nivå ved behov. 

Landskap NiN-Kart 
 

Naturmangfold  Naturbase.no, artskart.no, Portal for 
økologiske grunnkart (artsdatabanken), 
inngrepsfrie naturområder (INON), 
portal.fiskeridir.no (Marint biologisk 
mangfold og marine naturtyper) 

God. 

Vannmiljø Vann-nett God. 

Samiske interesser herunder reindrift kilden.nibio.no 
Evt. dialog/tilbakemeldinger fra 
reindrifta.  

God/ middels. Kartene er 
overordnet og gir en generell 
innføring i distriktets 
driftsmønster. Bruken av et 
område kan variere eller 
endres på grunn av vær- og 
føreforhold det enkelte år, 
klimaendringer, 
inngrepssituasjon, nye drivere 
i distriktet, mv.  

Fiskeri- og havbruksinteresser portal.fiskeridir.no (Fiskeridirektoratets 
kystnære fiskeridata) 

God. 

Samfunn  Databaser/ kilder  

Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, vann, 
avløp, energi, tele/data-kommunikasjon) 

Planfaglig vurdering, kystinfo (Kystverket 
sin kartportal) 

God. 

Tilrettelegging Planfaglig vurdering God 

Folkehelse/helse og friluftsliv Planfaglig vurdering, funksjonell 
strandsone: kart.ssb.no, nordatlas 
(Kartlagte friluftsområder MDIR) 

God.  

Forebygging og god oppvekst for barn og 
unge 

Planfaglig vurdering God. 

Universell utforming Planfaglig vurdering God. 
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Næringsliv og sysselsetting Planfaglig vurdering God 

Reiseliv Planfaglig vurdering God 

Skred, ras og flom NVE atlas, NGI, NGU, Kartverket (se-
havniva) 

God 

Samfunnssikkerhet og beredskap vegkart (SVV), NVE Atlas, kart.dsb.no, 
planfaglig vurdering 

God. 

 

Videre vil konsekvensutredningen basere seg på lokalkunnskap og andre utarbeidede 
rapporter for enkeltområdene som vi blir gjort kjent med. 
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2. Sammenstilling 

Område Anbefaling  
(ja/ nei/ delvis) 

Behandling i planforslaget 
(ja/ nei/ delvis) Vedtak 

Akvakultur 

Repvåg Ja   

Lille Tamsøya Ja   

Lafjorden Ja   

Sarnesfjorden Forbehold om 
avklaringer. 

 
 

Store Svartholet Ja   

Vannfjorden Delvis   

Kåfjordnova Ja   
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3. Konsekvensutredning for enkeltområder 

3.1. Akvakultur 

3.1.1. Repvåg 

 

Forslagsstiller Grieg Seafood 

 
Figur 3-1: Tre områder foreslått til akvakultur med eksisterende anlegg markert på kartet. 
Oransje areal (Langstranda) er tenkt som en erstatning for dagens anlegg Jernøya. Rosa areal 
(Skjåholmen) og grønt areal (Båtmola) er nye anlegg. Eksisterende anlegg i Vedbotn ønskes 
videreført. 

Eiendom 
Gnr/Bnr.  

I sjø. 

Beliggenhet Repvåg - Jernøya 

Dagens 
formål 

Bruk og vern av sjø 
og vassdrag med 
tilhørende 
strandsone. Del av 
Langstranda er 
avsatt til akvakultur. 

Foreslått 
formål 

Akvakultur 

Størrelse 
(km2) 

4,03 km2 (areal 3 
områder som 
konsekvensutredes) 
(2,74 km2 nytt areal 
– Jernøya «byttes 
ut» med 
Langstranda) 

Beskrivelse: I dag er det to akvakulturlokaliteter på strekningen Jernøya-Repvåg. Grieg Seafood ønsker å beholde lokaliteten Vebotn 
slik som i dag, bytte ut lokaliteten Jernøya med ny lokalitet Langstranda (oransje), og etablere to nye lokaliteter Skjåholmen (rosa) og 
Båtmola (grønn). Forslagsstiller beskriver at Langstranda skal være mer optimalt enn dagens plassering ved Jernøya.  

Natur og miljøressurser 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Støy og forurensning Tiltaket kan føre til forurensning. Både rømt fisk, sykdom, 
forurensning av legemidler og andre fremmedstoffer, endringer i 
både kjemi og biologi i sedimenter, forurensning med løste 
næringssalter, fôrspill og ekskrementer kan påvirke bunnen, villfisk, 
andre organismer og miljøet rundt anleggene. Konsekvensen vil 
avhenge av bl.a. strømforhold, bunnforhold og anleggets 
orientering. Videre kan tiltaket føre til noe støy i området.  

Liten til middels 
negativ konsekvens. 
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Kulturminner og kulturmiljø 
(herunder samiske kulturminner og 
kulturminner under vann) 

Det er registrert en del kulturminner og et 
regionalt viktig kulturlandskap 
«Cillenjárga, Reppvågstranda» på land på 
strekningen Repvåg-Jernøya. Disse er 
registrert både av Sametinget og 
fylkeskommunen. Det er registrert 
marinarkeologisk potensiale mellom 
Vedbotn og Båtmola lokalitetene. Det er 
ikke registrert kulturminner innenfor 
lokalitetene. 

III 0 Ubetydelig 

Landskap Landskapet er beskrevet som et 
eksponert (Skjæholmen og Båthola) til 
middels eksponert (Langstranda) ytre slakt 
til småkupert kystslettelandskap. Det er et 
verdifullt kulturlandskap like ved området. 
Det er akvakulturanlegg i området i dag. 
Nye anlegg vil likevel være synlige i et 
relativt uberørt landskap (en del av 
landskapet i området er klassifisert som 
inngrepsfri natur) og føre til et mer 
påvirket landskap enn dagens situasjon. 

II/III - Liten negativ 
konsekvens 

Naturmangfold  De tre områdene inngår i lokalt viktig 
gytefelt for torsk. Båtmola og Skjåholmen 
er i kort avstand til beiteområde for torsk. 
Skjåholmen inngår i et område med 
inngrepsfri natur sone 2 (1-3km fra 
inngrep). Deler av Langstranda inngår i et 
gytefelt for rognkjeks og deler av området 
inngår i naturtypen israndavsetninger. 
Denne naturtypen kan inneholde spesielle 
artssammensetninger i forhold til 
omgivelsene på grunn av forskjellig 
bunnsubstrat (kilde: Direktoratet for 
naturforvaltning).  
Det er registrert flere rødlistede arter i 
områdene: 

- Båtmola: gråmåke (VU), 
fiskemåke (VU), tyvjo (VU) 

- Skjåholmen: tyvjo (VU), ærfugl 
(VU), gråmåke (VU), steinvender 
(NT) og teist (NT) 

- Langstranda: ærfugl (VU), 
gråmåke (VU), fiskemåke (VU), 
tyvjo (VU), steinvender (NT) og 
teist (NT) 

- Det er registrert krykkje (EN) like 
utenfor de tre lokalitetene. Videre 
er det flere registreringer av 
rødlistede arter utenfor 
lokalitetene, samt 
funksjonsområder for arter på 
både Jernøya og Lille-Tamsøya. 

Strandelvvassdraget befinner seg i kort 
avstand fra to av lokalitetene. Dette er en 
lakseførende strekning med dårlig/ svært 
dårlig bestandstilstand av laks. 

IIII -- Middels negativ 
konsekvens 
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Vannmiljø Porsangerfjorden indre har i dag god økologisk tilstand og miljømål 
forventes nådd i 2022-2027. Per i dag er kun fremmede arter risiko i 
området. 
Det er strenge krav til utslipp fra akvakultur og vannmiljø vil i liten 
grad bli påvirket. 
I vannforekomst Strandbukta (øst for Porsangerfjorden indre der 
Vedbotn ligger i dag) er det kun diffus avrenning og utslipp fra 
fiskeoppdretten. Denne lokaliteten beskrives av tiltakshaver som «et 
område som kjennetegnes av moderat vannutskifting og ugunstig 
bunntopografi» og de nye lokalitetene skal ifølge tiltakshaver ha 
bedre potensiale. Tiltaket vurderes dermed til å ha ubetydelig til liten 
negativ konsekvens for vannmiljøet. 

Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens 

Samiske interesser herunder 
reindrift 

Lokalitetene befinner seg i sjø og vil ikke 
påvirke beiteområder på land. Det er 
registrert flere typer beiteområder på 
land. Det er ikke registrert transportlinjer, 
flyttlei eller trekklei i sjø i/ved områdene. 

0 0 Ubetydelig 

Fiskeri- og havbruksinteresser Båtmola inngår i hvit-sektor fra Repvåg fyr 
samt i et ferdselsareal (bi-led). Kan føre til 
noe konflikt med andre brukere. 
Langvikstranda er like ved et gyteområde 
for rognkjeks. 
De tre områdene inngår i lokalt viktige 
gytefelt for torsk og inngår i forbudssone 
for badebehandling. 

II - Liten negativ 
konsekvens 

Samfunn 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, 
vann, avløp, energi, tele/data-
kommunikasjon) 

Transport gjøres med båt.  
Båtmola inngår i hvit-sektor fra Repvåg fyr samt i et ferdselsareal (bi-
led). Om det faktisk er mulig å plassere anlegget her må vurderes 
nærmere av Kystverket, da dette i så fall vil innebære tiltak for å 
opprettholde en sikker sone for sjøfarende. I uttalelsen til Kystverket 
ved oppstart av planarbeidet ble det skrevet «i forbindelse med 
utbyggingsplaner må det ikke føres opp bygg og lignende som kan 
komme til å skjerme for lyset til lyktene. Videre må det ikke etableres 
noen bygg, installasjoner, oppdrettsanlegg, fortøyninger m.m. 
innenfor hvit lyktesektor». 

Liten negativ 
konsekvens 

Tilrettelegging Ikke aktuelt -  

Folkehelse/helse og friluftsliv Strandsonen med tilhørende sjø og 
vassdrag er registrert som et svært viktig 
friluftslivsområde. Strandsonen på land 
blir ikke direkte berørt, men 
opplevelsesverdien kan bli noe påvirket. 
Videre kan tiltaket føre til noe støy, noe 
som også kan påvirke friluftslivet negativt. 
Tiltaket kan føre til små positive 
helsekonsekvenser gjennom 
ringvirkninger; tiltaket vil kunne sikre 
arbeidsplasser. Arbeid bidrar med inntekt, 
sosiale fellesskap, struktur i hverdagen og 
en meningsfylt aktivitet – faktorer som er 
viktige for helsen. 
Samlet sett vil omfanget være intet til lite 
negativt omfang. 

III 0/- Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens 

Forebygging og god oppvekst for 
barn og unge 

Ikke aktuelt. -  
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Næringsliv og sysselsetting Tiltaket vil være positivt for næringslivet i kommunen. Liten til middels positiv 
konsekvens 

Reiseliv Reiseliv er en viktig næring, og mer eller mindre uberørte 
naturområder kan være attraktive lokaliteter for reiselivsnæringen, 
bl.a. i forbindelse med turer og aktiviteter. Tiltaket anses imidlertid 
ikke å ha vesentlig innvirkning på reiselivsnæringen i området. 

Ubetydelig 

Skred, ras og flom Noen av lokalitetene kan være svært utsatt for vær (bl.a. vind og høye 
bølger) og må dimensjoneres for å tåle dette. Videre kan lokalitetene 
bli berørt av fremtidig havnivåstigning og stormflonivå. Flytende 
akvakulturanlegg vil ikke påvirke løsmasser på havbunn og vurdering 
av grunnforhold er derfor ikke relevant. 

Ubetydelig 

Samfunnssikkerhet og beredskap Båtmola inngår i hvit-sektor fra Repvåg fyr samt i et ferdselsareal (bi-
led). Ved en eventuell påkjørsel, vil det kunne forventes negative 
konsekvenser. 
Ved en eventuell ulykke på anleggene vil det kunne være behov for 
bistand fra nødetatene. Det er vanskelig å estimere utrykningstid til 
anleggene eksakt. Det er ca.58 km til Repvåg fra brannstasjonen og 
ambulansestasjonen i Honningsvåg (ca. 55min etter fartsgrense). For 
sjøsiden vil beredskap avhenge av tilgjengelige fartøy som nødetater 
kan benytte. 
Det vil være en risiko for uhell som medfører utslipp av diesel eller 
kjemikalier. Det forutsettes gode rutiner ved håndtering av diesel og 
kjemikalier. 

Liten negativ 
konsekvens. 

Samlet vurdering og anbefaling 

Samlet vurdering Tiltaket vil være positivt for næringslivet i området i form av 
arbeidsplasser. Tiltaket kan bidra til økt matproduksjon. Tiltaket vil 
kunne ha noe innvirkning på naturmiljø, naturmangfold og fiske. 
Videre vil tiltaket være synlig i et relativt uberørt landskap. 
Det er positivt at et sub-optimalt anlegg (Jernøya) byttes ut med et 
antatt mer optimalt anlegg. 
Det er en nasjonal forventning å legge til rette for økt verdiskaping 
og arbeidsplasser basert på havets ressurser, og forutsigbar og 
bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Havbruksnæringens 
langsiktige arealbehov skal sikres, samtidig som at samfunns- og 
miljøinteresser blir ivaretatt. 
Det forutsettes at tiltakene etableres og driftes i henhold til 
gjeldende forskrifter og regelverk, for å minimere risikoen for uhell 
og uønskede hendelser som kan medføre utslipp, rømning eller 
skade. 
Lokalisering i forhold til bi-led og hvit-sektor for Båtmola må vurderes 
nærmere i dialog med Kystverket, i utgangspunktet er det ikke tillatt 
med anlegg i hvit-sektor. Bestemmelser må ivareta mer detaljerte 
vurderinger i forhold til skipstrafikk og Kystverkets installasjoner. 
 
Samlet sett vurderes konsekvensen som ubetydelig til små negative 
konsekvenser. 

Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens 

Eventuelle alternativer . 

Konklusjon På bakgrunn av kjent informasjon kan tiltaket anbefales.  

Behandling i planforslaget: Fylles ut senere. 
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3.1.2. Lille Tamsøya 

 

Forslagsstiller Mowi 

 
Figur 3-2: Illustrasjon av mulig anlegg med fortøyninger 

 
Figur 3-3: Gjeldende plan som bakgrunn med ønsket akvakulturformålet markert i lilla, blå firkant 
innenfor lilla markering er foreslått plassering av anlegget. 

Eiendom 
Gnr/Bnr.  

I sjø. 

Beliggenhet Vest for 
Lille 
Tamsøya, 
like ved 
Repvåg 

Dagens 
formål 

Bruk og 
vern av sjø 
og 
vassdrag 
med 
tilhørende 
strandsone.  

Foreslått 
formål 

Akvakultur 

Størrelse 
(km2) 

7,27 km2 
(inkl. 
fortøyning 
– ca. 0,35 
km2 uten 
fortøyning) 

Beskrivelse: Mowi har kommet med innspill til ny akvakultur lokalitet sør-øst for Lille-Tamsøya. Arealet som ønskes avsatt til 
akvakulturformål er stort pga liner i bunnen. 
De skriver selv følgende om lokaliteten: 

• Batymetri – Anlegget plassering der vi kan sikre størst mulig dyp (helst over 50 meter), samtidig nærmest mulig land. 

• Bølge er modellert i grov skala. Plassering av ønsket lokalitet er innenfor signifikant bølgehøyde på under 5,5 meter - 
anlegget kan dimensjoneres etter kommersielt utstyr.  

• Strøm er modellert, se Havstraum. Akvaplan-niva strømmodellering. overflatestrømmen er modellert til det som er innenfor 
det vi anser som akseptabelt for fiskevelferden, under 10 cm/s ved 5 meter. Kan være underestimert den ene eller andre 
veien, men ut fra bunntopografi og fjordens utforming forventes det ikke sterk strøm.  

• Strømmen vil trolig være orientert med fjordensutforming, hvor den reiser inn fjorden på en side og ut den andre siden. 
Lokalitets MTB (maksimal tillatt biomasse) vil samstemme med strømforholdene og dybder. 
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• Store dyp – Derav stort areal grunnet fortøyningsliner. 

• Fiskeriinteresser - gytefelt torsk og rekefelt. Fortøyningspunkter vil ikke bli plassert innenfor registret rekefelt, da det kan 
komme i konflikt med trål.  

• Akvakulturdriftsforskriften setter begrenseringer til bruk av enkelte typer legemidler innenfor en vis avstand fra rekefelt og 
gytefelt. Resterende legemiddelbruk og restriksjoner av dette blir tatt opp i en evnt. utslippstillatelse ved 
akvakultursøknaden. 

• Ingen verneområder registret. 

• Nærmeste laksefjord – Porsanger 

• Ingen marine naturtyper registret. 

• Lille Tamsøy er registrert som et område med særlig stor forvaltningsinteresse. Det er registrert Ærfugl, Gråmåke, Fiskemåke, 
Tyvjo og Teist. Det er registrert produksjonsområde. 

• Reindrift – Ingen registeringer til havs. 

• Området plassert utenfor snø/steinskred aktsomhetsområde. 

• Annet: Nært kommunegrensen til Porsanger kommune. 

Natur og miljøressurser 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Støy og forurensning Tiltaket kan føre til forurensning. Både rømt fisk, sykdom, forurensning av 
legemidler og andre fremmedstoffer, endringer i både kjemi og biologi i 
sedimenter, forurensning med løste næringssalter, fôrspill og ekskrementer kan 
påvirke bunnen, villfisk, andre organismer og miljøet rundt anleggene. 
Konsekvensen vil avhenge av bl.a. strømforhold, bunnforhold og anleggets 
orientering. Videre kan tiltaket føre til noe støy i området.  

Liten til middels 
negativ 
konsekvens. 

Kulturminner og kulturmiljø 
(herunder samiske 
kulturminner og 
kulturminner under vann) 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor lokaliteten. I forhold til dagens 
situasjon vurderes det som konsekvensen er uendret. 

Ubetydelig 

Landskap Landskapet er beskrevet som et eksponert ytre 
kystslettelandskap. Det er akvakulturanlegg i 
området i dag. Nye anlegg vil likevel være synlige 
i et relativt uberørt landskap (en del av 
landskapet i området er klassifisert som 
inngrepsfri natur, deler av Lille-Tamsøya er 
klassifisert som villmarkspreget natur) og føre til 
et mer påvirket landskap enn dagens situasjon. 

III - Liten negativ 
konsekvens 

Naturmangfold  Deler av området inngår i lokalt viktig gytefelt for 
torsk. 
Det er registrert flere rødlistede arter i området: 

• Krykkje (EN) 

• Gråmåke (VU) 

• Tyvjo (VU) 
Videre er Lille-Tamsøya registrert som et 
funksjonsområde for flere arter deriblant ørfugl 
(VU), tyvjo (VU), fiskemåke (VU). Gråmåke (VU), 
teist (NT) og arter som ikke er rødlistede som 
grågås (LC), stokkand (LC), svartbak (LC) og 
rødnebbterne (LC). 
Videre er Lille-Tamsøya klassifisert som 
villmarkspreget natur samt deler klassifisert som 
inngrepsfritt naturområde sone 1 (3-5km fra 
inngrep). Skjåholmen inngår i et område med 
inngrepsfri natur sone 2 (1-3km fra inngrep). Slike 
områder kan være verdifulle for naturmangfoldet.   

IIII - Middels negativ 
konsekvens 

Vannmiljø Porsangerfjorden indre har i dag god økologisk tilstand og miljømål forventes 
nådd i 2022-2027. Per i dag er kun fremmede arter risiko i området. 
Det er strenge krav til utslipp fra akvakultur og vannmiljø vil i liten grad bli 
påvirket. 
Tiltaket vurderes til å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens for vannmiljøet. 

Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens 
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Samiske interesser 
herunder reindrift 

Lokaliteten befinner seg i sjø og vil ikke 
beslaglegge beiteareal på land. Lille-Tamsøya er 
registrert som Kalvingsland og tidlig vårland, 
(deler av vårområdet som beites tidligst og hvor 
hoveddelen av simleflokken oppholder seg i 
kalvings- og pregningsperioden, reserve-
kalvingsland inkludert). Det er ikke registrert 
transportlinjer, flyttlei eller trekklei i sjø i/ved 
området. 
Eventuelt støy og trafikk kan forstyrre reinsdyrene 
i en sårbar periode. 

IIII 0/- Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens 

Fiskeri- og 
havbruksinteresser 

Det er et farledsareal i deler av arealet som 
foreslås avsatt til akvakulturformål, dette kommer 
ikke i direkte konflikt med selve lokaliteten, men 
med areal for fortøyning. 
Deler av området inngår i lokalt viktige gytefelt 
for torsk og i rekefelt (aktive redskap). Det er 
forbudssone for badebehandling og 
kitinsyntesehemmere i området. 

II - Liten negativ 
konsekvens 

Samfunn 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Teknisk infrastruktur (veg, 
g/s-veg, vann, avløp, 
energi, tele/data-
kommunikasjon) 

Transport gjøres med båt. Det er et farledsareal i deler av arealet som foreslås 
avsatt til akvakulturformål, dette kommer ikke i direkte konflikt med selve 
lokaliteten, men med areal for fortøyning. I innspillet ved varsel om oppstart 
skriver Kystverket at transport og ferdsel til sjøs ikke må hindres av for eksempel 
fortøyninger og oppdrettsanlegg. 
 

Liten ti middels 
negativ 
konsekvens 

Tilrettelegging Ikke aktuelt - 

Folkehelse/helse og 
friluftsliv 

Lille-Tamsøya er klassifisert som villmarkspreget 
natur samt deler klassifisert som inngrepsfritt 
naturområde sone 1 (3-5km fra inngrep). 
Skjåholmen inngår i et område med inngrepsfri 
natur sone 2 (1-3km fra inngrep). Slike områder 
kan være verdifulle for friluftslivet. Strandsonen 
på land blir ikke direkte berørt, men 
opplevelsesverdien kan bli noe påvirket. Videre 
kan tiltaket føre til noe støy, noe som også kan 
påvirke friluftslivet negativt. 
Tiltaket kan føre til små positive 
helsekonsekvenser gjennom ringvirkninger; 
tiltaket vil kunne sikre arbeidsplasser. Arbeid 
bidrar med inntekt, sosiale fellesskap, struktur i 
hverdagen og en meningsfylt aktivitet – faktorer 
som er viktige for helsen. 
Samlet sett vil omfanget være intet til lite negativt 
omfang. 

III 0/- Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens 

Forebygging og god 
oppvekst for barn og unge 

Ikke aktuelt. - 

Næringsliv og sysselsetting Tiltaket vil være positivt for næringslivet i kommunen. Liten til middels 
positiv 
konsekvens 

Reiseliv Reiseliv er en viktig næring, og mer eller mindre uberørte naturområder kan være 
attraktive lokaliteter for reiselivsnæringen, bl.a. i forbindelse med turer og 
aktiviteter. Tiltaket anses imidlertid ikke å ha vesentlig innvirkning på 
reiselivsnæringen i området. 

Ubetydelig 

Skred, ras og flom Lokaliteten kan være utsatt for vær (bl.a. vind og bølger) og må dimensjoneres for 
å tåle dette, plassering sørvest for øya vil dog skjerme for de høyeste bølgene. 

Ubetydelig 
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Videre kan lokaliteten bli berørt av fremtidig havnivåstigning og stormflonivå. 
Flytende akvakulturanlegg vil ikke påvirke løsmasser på havbunn og vurdering av 
grunnforhold er derfor ikke relevant. 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Deler av det foreslåtte arealet inngår i et ferdselsareal (bi-led). Selve lokaliteten er 
ikke tenkt plassert i konflikt med ferdselsarealet. Ved en eventuell påkjørsel, vil det 
kunne forventes negative konsekvenser. 
Ved en eventuell ulykke på anleggene vil det kunne være behov for bistand fra 
nødetatene. Det er vanskelig å estimere utrykningstid til anleggene eksakt. Det er 
ca.58 km til Repvåg fra brannstasjonen og ambulansestasjonen i Honningsvåg (ca. 
55min etter fartsgrense). For sjøsiden vil beredskap avhenge av tilgjengelige 
fartøy som nødetater kan benytte. 
Det vil være en risiko for uhell som medfører utslipp av diesel eller kjemikalier. Det 
forutsettes gode rutiner ved håndtering av diesel og kjemikalier. 

Liten negativ 
konsekvens. 

Samlet vurdering og anbefaling 

Samlet vurdering Tiltaket vil være positivt for næringslivet i området i form av arbeidsplasser. 
Tiltaket kan bidra til økt matproduksjon. Tiltaket vil kunne ha noe innvirkning på 
naturmiljø, naturmangfold og fiske. Videre vil tiltaket være synlig i et relativt 
uberørt landskap. 
Det er en nasjonal forventning å legge til rette for økt verdiskaping og 
arbeidsplasser basert på havets ressurser, og forutsigbar og bærekraftig vekst i 
oppdrettsnæringen. Havbruksnæringens langsiktige arealbehov skal sikres, 
samtidig som at samfunns- og miljøinteresser blir ivaretatt. 
Det forutsettes at tiltakene etableres og driftes i henhold til gjeldende forskrifter 
og regelverk, for å minimere risikoen for uhell og uønskede hendelser som kan 
medføre utslipp, rømning eller skade. 
Lokalisering i forhold til bi-led må vurderes nærmere i dialog med Kystverket. 
Samlet sett vurderes konsekvensen som ubetydelig til små negative konsekvenser. 

Ubetydelig til liten 
negativ 
konsekvens 

Eventuelle alternativer  

Konklusjon På bakgrunn av kjent informasjon kan tiltaket anbefales.  

Behandling i planforslaget: Fylles ut senere. 

3.1.3. Lafjorden 

 

Forslagsstiller Grieg Seafood 

 
Figur 3-4: Foreslått justert lokalitet (blå firkant) med dagens arealplan fra 2016 som 
bakgrunn 

Eiendom 
Gnr/Bnr.  

I sjø. 

Beliggenhet Lafjorden 

Dagens formål Bruk og vern av sjø 
og vassdrag med 
tilhørende 
strandsone / 
akvakultur. 

Foreslått formål Akvakultur 

Størrelse  1,06 km2 (areal 
som 
konsekvensutredes)  
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Figur 3-5: Akvakulturanlegg i Lafjorden. Området som konsekvensutredes er markert med 
lilla firkant. 

Beskrivelse: Det er i dag 3 akvakultur lokaliteter i Lafjorden. Storvika ønskes behold slik som i dag. Laholmen ønskes justert (0,75km2 i 
dag, nytt området er på 1,06 km2). «Endringen vil gjøre det mulig å optimalisere forholdene på lokaliteten» ifølge forslagsstiller. 
Misjona (1,1km2) foreslås fjernes dersom ny lokalitet tas inn. 
Fra forslagsstiller: «Lokalitet 29596 Misjona ligger mellom de to andre og det ansees som en lite hensiktsmessig plassering, for å 
kunne utnytte produksjonskapasiteten i Lafjorden på en god måte. Ved å gjennomføre endring av arealet på lokalitet Laholmen, vil 
den i samdrift med lokalitet Storvika være tilstrekkelig for å sikre god utnyttelse av kapasiteten. Samdriften vil også gjøre det mulig å 
forlenge brakkleggingen av den enkelt av de to lokalitetene.» 

Natur og miljøressurser 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Støy og forurensning Tiltaket kan føre til forurensning. Både rømt fisk, sykdom, 
forurensning av legemidler og andre fremmedstoffer, endringer i 
både kjemi og biologi i sedimenter, forurensning med løste 
næringssalter, fôrspill og ekskrementer kan påvirke bunnen, villfisk, 
andre organismer og miljøet rundt anleggene. Konsekvensen vil 
avhenge av bl.a. strømforhold, bunnforhold og anleggets 
orientering. Videre kan tiltaket føre til støy i området. I forhold til 
dagens situasjon vil dog tiltaket kunne være positivt dersom en 
sub-optimal lokalitet fjernes og en annen justeres for å 
optimalisere forholdene. 

Liten positiv 
konsekvens 

Kulturminner og kulturmiljø (herunder 
samiske kulturminner og kulturminner 
under vann) 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.  - 
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Landskap Landskapet er beskrevet som et relativt 
åpent fjordlandskap. Det er 
akvakulturanlegg i området i dag. 
Anlegget vil være synlige i et relativt 
uberørt landskap (landskapet på land i 
området er klassifisert som inngrepsfri 
natur). Lokaliteten er dog en justering av 
dagens lokalitet, i tillegg vil anlegget på 
Misjona fjernes. I sum vil tiltaket være mer 
positivt enn dagens situasjon for 
landskapet. 

II ++ Middels positiv 
konsekvens 

Naturmangfold  Landarealene langs fjorden inngår i 
registrerte områder for inngrepsfri natur. 
Slike områder kan være verdifulle for 
naturmangfoldet. Det er registrert få 
rødlistede arter i området. Det er 
registrert en forekomst av urein skjellgrus 
i området. Det vurderes at tiltaket ikke vil 
påvirke naturmangfoldet negativt i 
forhold til dagens situasjon. I beste fall 
kan tiltaket føre til bedre forhold for 
naturmangfold. 

II 0/+ Ubetydelig 

Vannmiljø Vester-Lafjorden (der Misjona og Storvika ligger i dag) har en 
dårlig økologisk tilstand og er i stor grad påvirket av bl.a. diffus 
avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett. Lafjorden (del hvor lokalitet 
Laholmen ligger) har en god økologisk tilstand og er kun i liten 
grad påvirket av diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett. 
I forhold til dagens situasjon vil konsekvensene for vannmiljøet 
være uendret for Lafjorden og i beste fall kan tiltaket føre til bedre 
tilstand i Vester-Lafjorden ved fjerning av Misjona og bedre 
samspill mellom Storvika og Laholmen.  

Ubetydelig 

Samiske interesser herunder reindrift Lokaliteten befinner seg i sjø og vil ikke 
påvirke beiteområder på land. Det er 
registrert flere typer beiteområder på 
land. Det er ikke registrert transportlinjer, 
flyttlei eller trekklei i sjø i/ved området. 

0 0 Ubetydelig 

Fiskeri- og havbruksinteresser Det er registrert en låssettingsplass for sei 
i området. Videre er det et lokalt viktig 
gytefelt for torsk i området. Det er 
forbudssone for badebehandling i hele 
fjorden. Sektorlinje fra fyr på Gamneset 
går inn i området. Like sør for lokaliteten 
er det registrert et beiteområde for torsk. 
I forhold til dagens situasjon vil 
konsekvensen av tiltaket være uendret 
eller i beste fall positiv. 

II 0/+ Ubetydelig 

Samfunn 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, 
vann, avløp, energi, tele/data-
kommunikasjon) 

Transport gjøres med båt. Ifølge innspill fra Kystverket ved varsel 
om oppstart er det en nødhavn i østre Lafjorden. 

Ubetydelig 

Tilrettelegging Ikke aktuelt -  

Folkehelse/helse og friluftsliv Strandsonen med tilhørende sjø og 
vassdrag er registrert som et viktig 
friluftslivsområde. Strandsonen på land 
blir ikke direkte berørt, men 
opplevelsesverdien kan bli noe påvirket. 

II 0 Ubetydelig 
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Dog i forhold til dagens situasjon antas 
det at det ikke blir endringer. I beste fall 
kan fjerning av lokaliteten Misjona føre til 
positive konsekvenser 
Videre kan tiltaket føre til støy, noe som 
også kan påvirke friluftslivet negativt. I 
forhold til dagens situasjon antas det at 
det ikke blir endringer. I beste fall kan 
fjerning av lokaliteten Misjona føre til 
positive konsekvenser 

Forebygging og god oppvekst for barn 
og unge 

Ikke aktuelt -  

Næringsliv og sysselsetting Optimalisering av anleggene vil kunne være positivt for 
næringslivet i kommunen.  

Ubetydelig til liten 
positiv konsekvens 

Reiseliv Reiseliv er en viktig næring, og mer eller mindre uberørte 
naturområder kan være attraktive lokaliteter for reiselivsnæringen, 
bl.a. i forbindelse med turer og aktiviteter. Tiltaket anses imidlertid 
ikke å ha vesentlig innvirkning på reiselivsnæringen i området. 

Ubetydelig 

Skred, ras og flom Lokaliteten må dimensjoneres for å tåle vær (vind og bølger). 
Videre kan lokalitetene bli berørt av fremtidig havnivåstigning og 
stormflonivå. Flytende akvakulturanlegg vil ikke påvirke løsmasser 
på havbunn og vurdering av grunnforhold er derfor ikke relevant. 
Endringer er ubetydelige i forhold til dagens situasjon. 

Ubetydelig 

Samfunnssikkerhet og beredskap Ved en eventuell ulykke på anlegget vil det kunne være behov for 
bistand fra nødetatene. Det er vanskelig å estimere utrykningstid til 
anlegget. Beredskap vil avhenge av tilgjengelige fartøy som 
nødetater kan benytte. 
Det vil være en risiko for uhell som medfører utslipp av diesel eller 
kjemikalier. Det forutsettes gode rutiner ved håndtering av diesel 
og kjemikalier. 
I forhold til dagens situasjon er det ubetydelige endringer. 

Ubetydelig 

Samlet vurdering og anbefaling 

Samlet vurdering Ved å optimalisere dagens anlegg og fjerne sub-optimalt anlegg 
vil tiltaket samlet sett ha ubetydelig til positive konsekvenser i 
området.  

Ubetydelig til liten 
positiv konsekvens. 

Eventuelle alternativer   

Konklusjon På bakgrunn av kjent informasjon kan tiltaket anbefales.  

Behandling i planforslaget: Fylles ut senere. 
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3.1.4. Sarnesfjorden 

 

Forslagsstiller Grieg Seafood 

 
Figur 3-6: Foreslåtte arealer som skal konsekvensutredes (blå og gul firkant). Eksisterende 
akvakulturanlegg ved Sarnes fremgår også av kartet. Dette ønskes justert (gul firkant). 

 
Figur 3-7: To foreslåtte områder i rødt med dagens arealdel fra 2016 som bakgrunn. Et 
areal er avsatt til akvakultur sør-vest i utsnittet. Dette arealet ønskes beholdt til lokalitet 
Guvla/ Store Svartholet. 

Eiendom 
Gnr/Bnr.  

I sjø. 

Beliggenhet Sarnes/ 
Magerøysundet øst 

Dagens 
formål 

Bruk og vern av sjø 
og vassdrag, 
farleder og 
kombinerte formål i 
sjø og vassdrag med 
eller uten tilhørende 
strandsone 
(ferdsel/farled) inkl. 
reguleringsplan for 
oljeomlastning 

Foreslått 
formål 

Akvakultur 

Størrelse  1,71 km2 (areal som 
konsekvensutredes) 
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Beskrivelse: I gjeldende arealdel er det avsatt et areal til akvakultur i ved Guvla/ Store Svartholet. Per i dag er det ingen registrerte 
lokaliteter innenfor området, men forslagsstiller beskriver at det skal utarbeides søknad på denne lokaliteten og at de forventer 
at denne er godt egnet til formålet. I tillegg til dette arealet ønsker de at to arealer avsettes i arealdelen. 
Det ene arealet (Altsula) er markert med blått i Figur 3-6 og det andre er lokalitet Sarnes (gult i Figur 3-6), like ved eksisterende 
akvakulturanlegg (som ikke er avsatt i arealdelen). Ifølge forslagsstiller har arealet tidligere vært regulert til akvakultur, men 
området ble fjernet ved forrige revisjon av arealdelen (2016). Det foreslåtte området er en justering av eksisterende anlegg. 
Altsula-arealet er nytt. Forslagsstiller skriver: «Dagens lokalitet på Sarnes har i miljøundersøkelser vist redusert evne til å omsette 
tilført organisk avfall fra ordinær produksjon. En ny lokalitet ved Altsula vil gjøre det mulig å nedskalere biomassen ved Sarnes 
slik at den er tilstrekkelig for å produsere fisk fra smolt, over første vinteren, før den flyttes til ny lokalitet på Altsula for produksjon 
fram til slakt.»  
Grieg Seafood har et samarbeid med Honningsvåg videregående skole når det gjelder lokaliteten i Sarnes med tilhørende 
landbase hvor det er tilrettelagt for undervisning i klasserom og laboratorier. Sarnes lokaliteten har en undervisningskonsesjon, 
og det jobbes med en visningskonsesjon i samarbeid med turistnæringen. 

Natur og miljøressurser 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Støy og forurensning Tiltaket kan føre til forurensning. Både rømt fisk, sykdom, 
forurensning av legemidler og andre fremmedstoffer, endringer i 
både kjemi og biologi i sedimenter, forurensning med løste 
næringssalter, fôrspill og ekskrementer kan påvirke bunnen, 
villfisk, andre organismer og miljøet rundt anleggene. 
Konsekvensen vil avhenge av bl.a. strømforhold, bunnforhold og 
anleggets orientering. Videre kan tiltaket føre til noe støy i 
området.  

Liten til middels 
negativ konsekvens. 

Kulturminner og kulturmiljø 
(herunder samiske kulturminner og 
kulturminner under vann) 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor lokalitetene. Det er 
registrert kulturminner på land i området (både av Sametinget, 
fylkeskommunen og Universitetsmuseet). I forhold til dagens 
situasjon vurderes det som konsekvensen er uendret. 

Ubetydelig 

Landskap Området er beskrevet som et åpent 
fjordlandskap med bebygde områder. Det 
er et akvakulturanlegg i området i dag. Nytt 
anlegg vil være synlige i et relativt uberørt 
landskap (landskapet på land ved Store 
Altsula er klassifisert som inngrepsfri natur) 
og føre til et litt mer påvirket landskap enn 
dagens situasjon. Konsekvensen for 
landskapet vurderes som ubetydelig til liten 
negativ konsekvens. 

II 0/- Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens 

Naturmangfold  Store Altsula er registrert som inngrepsfri 
natur. Slike områder kan være verdifulle for 
naturmangfoldet. Hele øya er registrert som 
funksjonsområder for rødlistede arter, bl.a. 
Lomvi (CR), Gråmåke (VU), ærfugl (VU) og 
teist (NT). I tillegg er det et 
funksjonsområde for Storskav (NT) på øya. 
Det er flere registreringer av disse artene i 
hele området. I Sarnespollen er det 
registrert krykkje (VU). 
Innenfor områdene er det ikke registrert 
viktige naturtyper. Det er registrert 
skjellsand lenger ut i fjorden. Begge 
områdene inngår i et lokalt viktig gytefelt 
for torsk og et beiteområde for torsk. Litt 
lenger unna er et gyteområde for 
rognkjeks. 
Jf. håndbok om konsekvensanalyser V712, 
har områder med kritisk truede arter (CR) 

IIII 0/- Liten negativ 
konsekvens 
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og deres funksjonsområder en svært stor 
verdi 

Vannmiljø Sarnesfjorden er registrert med god økologisk og kjemisk tilstand. 
Kun fremmede arter er årsak til risiko (kongekrabbe som kan 
påvirke funnfaunaen). Det er registrert en diffus avrenning og 
utslipp fra fiskeoppdrett, men som i liten grad påvirker tilstanden. 
Det er strenge krav til utslipp fra akvakultur og vannmiljø 
forventes å i liten grad bli påvirket.  
Forslagsstiller skriver i tillegg at «dagens lokalitet på Sarnes har i 
miljøundersøkelser vist redusert evne til å omsette tilført organisk 
avfall fra ordinær produksjon. En ny lokalitet ved Altsula vil gjøre 
det mulig å nedskalere biomassen ved Sarnes». Tiltaket vurderes 
dermed til å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens for 
vannmiljøet. 

Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens 

Samiske interesser herunder reindrift Lokalitetene befinner seg i sjø og vil ikke 
påvirke beiteområder på land. Det er 
registrert flere typer beiteområder på land. 
Det er ikke registrert transportlinjer, flyttlei 
eller trekklei i sjø. 

0 0 Ubetydelig 

Fiskeri- og havbruksinteresser Begge områdene inngår i et lokalt viktig 
gytefelt for torsk og et beiteområde for 
torsk. Litt lenger unna er et gyteområde for 
rognkjeks. 
Områdene kommer ikke i konflikt med 
fiskeplasser eller låssettingsplasser i 
området. 
Området vurderes til å ha middels verdi og 
omfanget vurderes som noe forringet 
ettersom mindre enn 20% av funksjonen 
kan gå tapt (jf. håndboken). Konsekvensen 
vurderes dermed som liten negativ 
konsekvens. 

II - Liten negativ 
konsekvens 

Samfunn 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, 
vann, avløp, energi, tele/data-
kommunikasjon) 

Transport gjøres med båt. Ifølge innspill fra Kystverket ved varsel 
om oppstart er det en nødhavn i Sarnesfjorden. 
Arealet ved Altsula ligger i et farledsareal. I innspillet ved varsel 
om oppstart skriver Kystverket at transport og ferdsel til sjøs ikke 
må hindres av for eksempel fortøyninger og oppdrettsanlegg. 
 
Videre kommer Sarnes lokasjonen i konflikt med regulert område 
til oljeomlastning.  

Liten til middels 
negativ konsekvens 

Tilrettelegging Ikke aktuelt -  

Folkehelse/helse og friluftsliv Store Altsula, Sarnes og Veidneset er 
kartlagt som viktige friluftsområder. De to 
første er registrert som strandsone med 
tilhørende sjø og vassdrag og det siste som 
utfartsområde. Strandsonen på land blir 
ikke direkte berørt, men opplevelsesverdien 
kan bli noe påvirket av det nye anlegget 
ved Altsula. Det er dog et anlegg i området 
i dag og omfanget vurderes dermed som 
lavt. 
Videre kan tiltaket føre til noe støy, noe som 
også kan påvirke friluftslivet negativt. 
Tiltaket kan føre til små positive 
helsekonsekvenser gjennom ringvirkninger; 

II 0/- Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens 
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tiltaket vil kunne sikre arbeidsplasser. 
Arbeid bidrar med inntekt, sosiale 
fellesskap, struktur i hverdagen og en 
meningsfylt aktivitet – faktorer som er 
viktige for helsen. 
Samlet sett vil omfanget være intet til lite 
negativt omfang. 

Forebygging og god oppvekst for 
barn og unge 

Sarnes lokaliteten har undervisningskonsesjon i samarbeid med 
Honningsvåg videregående skole.  

Liten positiv 
konsekvens 

Næringsliv og sysselsetting Tiltaket vil være positivt for næringsliv og sysselsetting i 
kommunen. 
 
Tiltaket kan komme i konflikt med potensielt 
oljeomlastningsanlegg som også vil kunne ha positive 
konsekvenser for næringslivet. Dette er ikke etablert i dag. 
 
I forhold til dagens situasjon vurderes konsekvensen som liten 
positiv konsekvens. 

Liten positiv 
konsekvens 

Reiseliv Det er søkt om visningskonsesjon for anlegget på Sarnes, som 
kan bidra til en positiv konsekvens for reiselivet. 
Utover dette kan mer eller mindre uberørte naturområder være 
attraktive lokaliteter for reiselivsnæringen, bl.a. i forbindelse med 
turer og aktiviteter. Tiltaket anses imidlertid ikke å ha vesentlig 
innvirkning på reiselivsnæringen i området. 
Samlet sett vurderes konsekvensen som ubetydelig til liten positiv 
konsekvens. 

Ubetydelig til liten 
positiv konsekvens 

Skred, ras og flom Lokalitetene må dimensjoneres for å tåle vær (vind og bølger). 
Videre kan lokalitetene bli berørt av fremtidig havnivåstigning og 
stormflonivå. Flytende akvakulturanlegg vil ikke påvirke løsmasser 
på havbunn og vurdering av grunnforhold er derfor ikke relevant.  

Ubetydelig 

Samfunnssikkerhet og beredskap Det vil være en risiko for uhell som medfører utslipp av diesel 
eller kjemikalier. Det forutsettes gode rutiner ved håndtering av 
diesel og kjemikalier. 
Farledsareal inngår i de foreslåtte områdene og kan potensielt 
føre til ulykker. 
I Kystverket sin kartportal kan man se sannsynligheten for ulykker i 
sjøen. I dette området er sannsynligheten 0,13 som er høyere enn 
ved de foreslåtte områdene i Vannfjorden, Lafjorden og ved 
Repvåg. Sannsynligheten for ulykke med utslipp er satt til 0,0040 
og sannsynligheten for ulykke med tap av liv er større enn ved de 
andre foreslåtte lokalitetene. 

Liten til middels 
negativ konsekvens 

Samlet vurdering og anbefaling 

Samlet vurdering Tiltaket vil føre til konflikt med regulert oljeomlastningsanlegg. 
Kommunen må vurdere hva som skal prioriteres i området. 
 
Forslaget kommer også i konflikt med farledsareal, dette må 
avklares med Kystverket. 
 
Tiltaket vil være positivt for næringslivet i området i form av 
arbeidsplasser. Tiltaket kan bidra til økt matproduksjon og vil 
kunne føre til positive ringvirkninger gjennom 
undervisningskonsesjon og evt visningskonsesjon som igjen vil 
være positivt for unge/skoletilbudet og reiselivet. Tiltaket vil 
kunne ha noe negativ innvirkning på forurensning, naturmangfold 
og fiske. 
 

Liten negativ 
konsekvens 
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Den samlede konsekvensen vurderes som liten negativ 
konsekvens.  

Eventuelle alternativer   

Konklusjon Om tiltaket kan anbefales må vurderes i samråd med kommunen 
(ang prioritering i området) og Kystverket (ang farledsareal). Om 
oljeomlastning fortsatt er aktuelt vil være et politisk og 
teknologisk spørsmål. Dersom dette ikke lenger er aktuelt og 
konflikten avklares med Kystverket kan lokalitetene anbefales tatt 
inn i planen. Et alternativ kan være å utarbeide 
rekkefølgebestemmelser og tillate lokalitetene frem til området 
brukes som oljeomlastning gjennom rekkefølgekrav. 

 

Behandling i planforslaget: Fylles ut senere. 

3.1.5. Store Svartholet 

 

Forslagsstiller Mowi 

 
Figur 3-8: Gjeldende plan som bakgrunn med ønskede utvidelse av akvakultur formålet 
markert i blått. 

 
Figur 3-9: Det røde arealet er allerede avsatt til akvakultur under 25m under vannet. Det 
blå arealet konsekvensutredes. 

Eiendom 
Gnr/Bnr.  

I sjø. 

Beliggenhet Magerøysundet ved 
Store Svartholet/ 
Guvla 

Dagens formål Bruk og vern av sjø 
og vassdrag med 
tilhørende 
strandsone. Store 
deler av området er 
avsatt til akvakultur. 

Foreslått formål Akvakultur 

Størrelse  0,136 km2 (areal 
som 
konsekvensutredes) 
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Figur 3-10: Illustrasjon av mulig anlegg med fortøyninger 

Beskrivelse: Mowi ønsker å utvide et areal til akvakultur som i dag er avsatt i arealdelen. Utvidelsen vil samsvare med ønsket 
plassering av fortøyninger for et anlegg i området. Det ene av de to arealene som er ønsket som utvidelse er allerede avsatt til 
akvakultur under 25m under overflaten. Kun det andre området konsekvensutredes. 

Natur og miljøressurser 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Støy og forurensning Utvidelsen vil ikke føre til økt støy eller forurensning.  Ubetydelig 

Kulturminner og kulturmiljø (herunder 
samiske kulturminner og kulturminner 
under vann) 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor arealet. I forhold til 
dagens situasjon vurderes det som konsekvensen er uendret. 

Ubetydelig 

Landskap Landskapet er beskrevet som et relativt 
åpent fjordlandskap. Utvidelsen er 
hovedsakelig under vann og vil ikke 
endre dagens situasjon (ettersom et 
areal alt er avsatt til formålet) 

0 0 Ubetydelig 

Naturmangfold  Noen av landarealene ved lokaliteten 
inngår i registrerte områder for 
inngrepsfri natur. Slike områder kan være 
verdifulle for naturmangfoldet.  
Av rødlistede arter i området, er det 
registrert: ærfugl (VU) og gråmåke (VU). 
Utvidelsen er av såpass lite omfang og 
konsekvensene vil være ubetydelige for 
naturmangfoldet i forhold til arealet som 
allerede er avsatt til formålet. 

III 0 Ubetydelig 

Vannmiljø Magerøysundet-øst er registrert med god økologisk tilstand. 
Tiltaket vil vær ubetydelig i forhold til allerede avsatt areal. 

Ubetydelig 

Samiske interesser herunder reindrift Lokalitetene befinner seg i sjø og vil ikke 
påvirke beiteområder på land. Det er 
registrert flere typer beiteområder på 
land. Det er ikke registrert transportlinjer, 
flyttlei eller trekklei i sjø. 

0 0 Ubetydelig 

Fiskeri- og havbruksinteresser Det er registrert en låssettingsplass for 
sei innerst ved Store Svartholet like ved 
det foreslåtte arealet. Det er registrert et 
ferdselsareal like ved området. Arealet 
som alt er avsatt til akvakultur (under 
25m) i gjeldende plan ligger innenfor 
dette. Utvidelse vil ikke komme i konflikt 
med dette. 

0/I 0 Ubetydelig 

Samfunn 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 
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Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, 
vann, avløp, energi, tele/data-
kommunikasjon) 

Transport gjøres med båt. Utvidelsen av det avsatte arealet vil 
vøre hensiktsmessig med tanke på fortøyning av foreslått 
anlegg. 

Ubetydelig 

Tilrettelegging Ikke aktuelt - 

Folkehelse/helse og friluftsliv Landarealene ved anlegget er registrert 
som friluftslivsområde. Strandsonen på 
land blir ikke direkte berørt. Utvidelsen 
vil ikke påvirke folkehelse/ helse eller 
friluftsliv. 

I 0/- Ubetydelig 

Forebygging og god oppvekst for 
barn og unge 

Ikke aktuelt - 

Næringsliv og sysselsetting Tiltaket er i utgangspunktet positivt for næringsliv og 
sysselsetting og kan bidra til en mer optimal 
plassering/fortøyning av anlegg i arealet som alt er avsatt, selve 
utvidelsen vil dog ha en ubetydelig konsekvens i forhold til 
arealet som alt er avsatt til akvakultur. 

Ubetydelig 

Reiseliv Reiseliv er en viktig næring, og mer eller mindre uberørte 
naturområder kan være attraktive lokaliteter for 
reiselivsnæringen, bl.a. i forbindelse med turer og aktiviteter. 
Utvidelsen anses imidlertid ikke å ha innvirkning på 
reiselivsnæringen i området. 

Ubetydelig 

Skred, ras og flom Lokaliteten kan bli berørt av fremtidig havnivåstigning og 
stormflonivå. Flytende akvakulturanlegg vil ikke påvirke 
løsmasser på havbunn og vurdering av grunnforhold er derfor 
ikke relevant. 

Ubetydelig 

Samfunnssikkerhet og beredskap Utvidelsen av arealet avsatt til akvakultur vil ikke ha betydelige 
konsekvenser for samfunnssikkerhet eller beredskap. 

Ubetydelig 

Samlet vurdering og anbefaling 

Samlet vurdering I forhold til arealene som alt er avsatt til akvakultur i gjeldende 
plan vil ikke utvidelsen ha betydelig konsekvenser for samfunn, 
natur eller miljøressurser. 

Ubetydelig 

Eventuelle alternativer   

Konklusjon Utvidelsen kan tillates.  

Behandling i planforslaget: Fylles ut senere. 
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3.1.6. Vannfjorden 

 

Forslagsstiller Grieg Seafood 

 
Figur 3-11: Foreslåtte arealer til akvakultur med arealdelen fra 2016 som bakgrunn 

 
Figur 3-12: Oversikt over dagens akvakulturanlegg i området med 3 foreslåtte arealer til 
akvakulturanlegg: Ytre Vannfjord Nord i brunt, Ytre Vannfjord Sør i blått og Indre 
Vannfjord i rødt 

Eiendom 
Gnr/Bnr.  

I sjø. 

Beliggenhet Vannfjorden 

Dagens formål Bruk og vern av sjø 
og vassdrag med 
tilhørende 
strandsone. Del av 
foreslått området 
ytterst i fjorden er 
avsatt til akvakultur. 

Foreslått formål Akvakultur 

Størrelse  2,91 km2 (areal som 
konsekvensutredes).  

Beskrivelse: Det er i dag et eksisterende akvakulturanlegg i Vannfjorden (brunt areal – Ytre Vannfjord Nord). Arealet som er avsatt 
i arealdelen til formålet (4,45 km2) foreslås innskrenket (med 1,68km2) til det reelle behovet (i sum 2,77km2). Det opplyses om at 
det innenfor det reduserte arealet skal søkes om å få oppført 2 anlegg istedenfor dagens ene. Ifølge forslagsstiller vil «To anlegg, 
orientert fra land, være fordelaktig ved at det gir god vannutskifting, god fiskevelferd og bedre fordeling av organisk avfall fra 
produksjonen».  Videre foreslås to nye arealer til akvakulturformål: Indre Vannfjorden i rødt (1,09km2) og Ytre Vannfjord Sør i blått 
(1,82km2). I Ytre Vannfjorden sør er det skissert to mulige plasseringer av anlegget. Hvilken plassering som er best egnet er ikke 
avklart per i dag og området som ønskes avsatt tar høyde for usikkerheten.  
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I Indre Vannfjorden ønskes det avsatt et areal som skal kunne benyttes til utsett av smolt. Forslagsstiller beskriver tiltaket slik: «I 
motsetning til den ytre del av Vannfjorden er den innerste delen preget av «mye topografi», noe som kan være utfordrende for å 
vurdere lokalitetens produksjonspotensial. Dette i tillegg til at vannutskifting i bunnen av fjorder erfaringsmessig kan være 
uforutsigbar. På tross av dette vil en lokalitet i område eksempelvis kunne benyttes til utsett av smolt, som står på lokaliteten over 
første vinteren før den flyttes ut til lokalitetene i ytre del av fjorden for påvekst fram til slaktemoden størrelse. En slik mulighet, 
hvor produksjonen rulleres på flere områder i fjorden, vil gi betydelig forlenget tid til brakklegging og restitusjon av lokalitetene 
mellom hver generasjon.» 

Natur og miljøressurser 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Støy og forurensning Tiltaket kan føre til forurensning. Både rømt fisk, sykdom, 
forurensning av legemidler og andre fremmedstoffer, 
endringer i både kjemi og biologi i sedimenter, forurensning 
med løste næringssalter, fôrspill og ekskrementer kan påvirke 
bunnen, villfisk, andre organismer og miljøet rundt anleggene. 
Konsekvensen vil avhenge av bl.a. strømforhold, bunnforhold 
og anleggets orientering. Videre kan tiltaket føre til støy i 
området.  

Liten til middels 
negativ konsekvens. 

Kulturminner og kulturmiljø (herunder 
samiske kulturminner og kulturminner 
under vann) 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor lokalitetene. Det er 
registrert noen kulturminner på land ved Ytterværet. I forhold til 
dagens situasjon vurderes det som konsekvensen er uendret. 

Ubetydelig 

Landskap Landskapet er beskrevet som et relativt 
åpent fjordlandskap. Det er 
akvakulturanlegg i området i dag. Nye 
anlegg vil likevel være synlige i et relativt 
uberørt landskap (landskapet på land i 
området er klassifisert som inngrepsfri 
natur) og føre til et mer påvirket landskap 
enn dagens situasjon. 

III - Liten til middels 
negativ konsekvens 

Naturmangfold  Landarealene langs fjorden inngår i 
registrerte områder for inngrepsfri natur. 
Slike områder kan være verdifulle for 
naturmangfoldet.  
Det er registrert funksjonsområder for 
laksand (LC) og steinkobbe (LC) innerst i 
fjorden like utenfor lokaliteten Indre 
Vannfjord. Hele fjorden er registrert som 
lokalt viktig gytefelt for torsk. 
Av rødlistede arter er det registrert: 
gråmåke (VU), ærfugl (VU) og alke (VU). 
Ved Lille Finnvika er det registrert flere 
rødlistede arter bl.a. lunde (EN), samt en 
svært viktig naturtype med skjellsand. 

III -- Middels negativ 
konsekvens 

Vannmiljø Vannfjorden er registrert med god økologisk tilstand. Det er 
usikkert hvordan tiltakene vil påvirke vannmiljøet. Det er 
strenge krav til utslipp fra akvakultur og vannmiljø forventes å i 
liten grad bli påvirket. Omfanget av nye tiltak er dog relativt 
stort (2-3 nye anlegg) så tiltaket kan ha en liten negativ 
konsekvens. 

Liten negativ 
konsekvens. 

Samiske interesser herunder reindrift Lokalitetene befinner seg i sjø og vil ikke 
påvirke beiteområder på land. Det er 
registrert flere typer beiteområder på 
land. Det er ikke registrert transportlinjer, 
flyttlei eller trekklei i sjø. 

0 0 Ubetydelig 

Fiskeri- og havbruksinteresser Hele fjorden er registrert som lokalt viktig 
gytefelt for torsk. I tillegg er området 
registrert som gyteområde for torsk og 
lodde. Innerst i fjorden er det et 

IIII -/-- Middels negativ 
konsekvens 
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beiteområde for torsk. Det er 
forbudssone for badebehandling i hele 
fjorden. Ytre del av fjorden inngår i 
fiskeplass (passive redskaper). Her fiskes 
det torsk og hyse. Feltet er nasjonalt 
viktig i januar-mai. Resten av året er feltet 
i bruk av flåten i Måsøy. I tillegg er hele 
fjorden registrert som fiskeplass (passive 
redskap) for kongekrabbe. Dette er et 
nasjonalt felt i perioden april til 
desember. Lokale fiskere bruker feltet 
hele året. Det er registrert en 
låssettingsplass for sei i fjorden utenfor 
de foreslåtte områdene. 
Ettersom det er nasjonal bruk i 
områdene vurderes verdien som svært 
stor (jf. håndbok V712 til Statens 
vegvesen). Med akvakulturformål 
gjennom hele ytre del av fjorden antas 
det at tiltaket vil føre til konflikt med 
andre brukere av området og at det vil få 
negative konsekvenser. 
Fiskeplassene er dog store, og tiltaket vil 
føre til at mindre enn 20% av lokalitet er 
utilgjengelig. Omfanget vurderes som 
noe forringet.  
Gytefeltet i området er på ca. 13,5 km2. 
Dersom de tre områdene avsettes vil 
akvakulturformålet være på ca. 5 km2 
innenfor gytefeltet. Ca. 40% av arealet vil 
dermed være avsatt til akvakultur. Og 
omfanget vurderes som forringet. 
Konsekvensen vurderes som middels 
negativ konsekvens. 

Samfunn 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, 
vann, avløp, energi, tele/data-
kommunikasjon) 

Transport gjøres med båt. Ifølge innspill fra Kystverket ved 
varsel om oppstart er det en nødhavn i Vannfjorden. 

Ubetydelig 

Tilrettelegging Ikke aktuelt - 

Folkehelse/helse og friluftsliv Landarealene i fjorden er registrert som 
friluftslivsområde. Strandsonen på land 
blir ikke direkte berørt, men 
opplevelsesverdien kan bli noe påvirket. 
Videre kan tiltaket føre til noe støy, noe 
som også kan påvirke friluftslivet 
negativt. 

I 0/- Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens 

Forebygging og god oppvekst for 
barn og unge 

Ikke aktuelt - 

Næringsliv og sysselsetting Tiltaket vil ha usikker konsekvens for næringslivet. Tiltaket vil 
være positivt for akvakulturnæringen og ringvirkninger som 
følge av dette, men dersom alle områdene avsettes kan tiltaket 
være negativt for fiskerinæring og dermed også føre til 
negative konsekvenser.  

Usikker. 

Reiseliv Reiseliv er en viktig næring, og mer eller mindre uberørte 
naturområder kan være attraktive lokaliteter for 
reiselivsnæringen, bl.a. i forbindelse med turer og aktiviteter. 

Ubetydelig 
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Tiltaket anses imidlertid ikke å ha vesentlig innvirkning på 
reiselivsnæringen i området. 

Skred, ras og flom Lokalitetene må dimensjoneres for å tåle vær (vind, bølger). 
Videre kan lokalitetene bli berørt av fremtidig havnivåstigning 
og stormflonivå. Flytende akvakulturanlegg vil ikke påvirke 
løsmasser på havbunn og vurdering av grunnforhold er derfor 
ikke relevant. 

Ubetydelig 

Samfunnssikkerhet og beredskap Ved en eventuell ulykke på anlegget vil det kunne være behov 
for bistand fra nødetatene. Det er vanskelig å estimere 
utrykningstid til anlegget. Beredskap vil avhenge av 
tilgjengelige fartøy som nødetater kan benytte. 
Det vil være en risiko for uhell som medfører utslipp av diesel 
eller kjemikalier. Det forutsettes gode rutiner ved håndtering 
av diesel og kjemikalier. 
En økning av antall anlegg i området vil kunne føre til en noe 
høyere sannsynlighet for ulykker. 

Ubetydelig 

Samlet vurdering og anbefaling 

Samlet vurdering Forslaget kan få negativet konsekvenser for naturmangfold, 
forurensning, landskap og være uheldig for fiskeriinteresser i 
området. Det er dermed usikkert om konsekvensene for 
næringslivet samlet sett vil være positive eller negative. 
Ved forrige revisjon av kommuneplanens arealdel ble det 
samme området konsekvensutredet og det ble konkludert 
med at det ikke skulle tillates akvakultur i innerste del av 
fjorden da tiltaket ville ha negativ effekt på fiske med passive 
redskap i området. 
Det anbefales heller ikke å «stenge igjen» fjorden med 
akvakulturformål, da det kan føre til konflikter med andre 
brukere. 

Liten til middels 
negativ konsekvens 

Eventuelle alternativer   

Konklusjon Arealene i indre Vannfjord og ytre Vannfjord sør anbefales ikke. 
Justeringer av Ytre Vannfjord nord kan tillates. 

 

Behandling i planforslaget: Fylles ut senere. 
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3.1.7. Kåfjordnova 

 

Forslagsstiller Mowi 

 
Figur 3-13: Gjeldende plan som bakgrunn med ønsket akvakulturformål markert i blått 
Blå firkant innenfor arealet er mulig plassering av anlegget. 

Eiendom 
Gnr/Bnr.  

I sjø. 

Beliggenhet Kåfjorden 

Dagens formål Bruk og vern av sjø 
og vassdrag med 
tilhørende 
strandsone.  

Foreslått formål Akvakultur 

Størrelse  1,26 km2   

Beskrivelse: Mowi har kommet med innspill til ny akvakultur lokalitet nord-vest i Kåfjorden. De skriver følgende om lokaliteten: 

• Batymetri – Anlegget plassering der vi kan sikre størst mulig dyp (helst over 50 meter), samtidig nærmest mulig land. 

• Signifikant bølgehøyde modellert til under 5.5 meter. – anlegget kan dimensjoneres etter kommersielt utstyr.  

• Strøm er modellert, se Havstraum. Akvaplan-niva strømmodellering. Overflatestrømmen er modellert til det som er 
innenfor det vi anser som akseptabelt for fiskevelferden, under 10 cm/s ved 5 meter. Kan være underestimert den ene 
eller andre veien, men ut fra bunntopografi og fjordens utforming forventes det ikke sterk strøm. Strømmen vil trolig 
veksle med tidevannet. Lokalitets MTB (maksimal tillatt biomasse) vil samstemme med strømforholdene. 

• Etter vår vurdering – lite fiskeriinteresser og de som eksisterer kan vi sameksistere med. (beiteområde torsk). 

• Ingen verneområder registret. 

• Nærmeste laksefjord – Porsanger 

• Ingen marine naturtyper registret. 

• Ingen registeret arter av stor eller særlig stor forvaltningsinteresse. 

• Reindrift – Flytte lei på land, ingen registeringer til havs. 

• Området plassert utenfor snø/steinskred aktsomhetsområde 

Natur og miljøressurser 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Støy og forurensning Tiltaket kan føre til forurensning. Både rømt fisk, sykdom, 
forurensning av legemidler og andre fremmedstoffer, 
endringer i både kjemi og biologi i sedimenter, forurensning 
med løste næringssalter, fôrspill og ekskrementer kan påvirke 
bunnen, villfisk, andre organismer og miljøet rundt anleggene. 
Konsekvensen vil avhenge av bl.a. strømforhold, bunnforhold 
og anleggets orientering. Videre kan tiltaket føre til støy i 
området.  

Liten til middels 
negativ konsekvens. 

Kulturminner og kulturmiljø (herunder 
samiske kulturminner og kulturminner 
under vann) 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor lokaliteten. I forhold 
til dagens situasjon vurderes det som konsekvensen er 
uendret. 

Ubetydelig 

Landskap Landskapet er beskrevet som middels 
eksponert ytre slakt til småkupert 
kystslettelandskap. Et anlegg vil være 

III - Liten til middels 
negativ konsekvens 
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synlige i et relativt uberørt landskap 
(landskapet på land i området er 
klassifisert som inngrepsfri natur) og føre 
til et mer påvirket landskap enn dagens 
situasjon. 

Naturmangfold  Det er få registreringer av arter i 
området. Det er registrert oter (LC) i kort 
avstand fra det foreslåtte arealet. 
Landarealene langs fjorden inngår i 
registrerte områder for inngrepsfri natur. 
Slike områder kan være verdifulle for 
naturmangfoldet.  
Naturtypen israndavsetninger med B-
verdi er registrert innenfor området. 
Denne naturtypen kan inneholde 
spesielle artssammensetninger i forhold 
til omgivelsene på grunn av forskjellig 
bunnsubstrat (kilde: Direktoratet for 
naturforvaltning). 
Videre er det registrert et beiteområde 
for torsk i området. 

II - Liten negativ 
konsekvens 

Vannmiljø Magerøysundet-øst er registrert med god økologisk tilstand. 
Det er usikkert hvordan tiltakene vil påvirke vannmiljøet. Det er 
strenge krav til utslipp fra akvakultur og vannmiljø forventes å i 
liten grad bli påvirket. Tiltaket vurderes til å ha ubetydelig til 
liten negativ konsekvens for vannmiljøet 

Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens. 

Samiske interesser herunder reindrift Lokalitetene befinner seg i sjø og vil ikke 
påvirke beiteområder på land. Det er 
registrert flere typer beiteområder på 
land. Det er ikke registrert transportlinjer, 
flyttlei eller trekklei i sjø. 

0 0 Ubetydelig 

Fiskeri- og havbruksinteresser Det foreslåtte området inngår i et 
oppvekstområde for torsk. Like sør-vest 
for området er det en låssettingsplass for 
sei. 

II - Liten negativ 
konsekvens 

Samfunn 

Tema Beskrivelse Verdi Omfang Konsekvens 

Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, 
vann, avløp, energi, tele/data-
kommunikasjon) 

Transport gjøres med båt.  Ubetydelig 

Tilrettelegging Ikke aktuelt - 

Folkehelse/helse og friluftsliv Landarealene i fjorden er registrert som 
friluftslivsområde. Strandsonen på land 
blir ikke direkte berørt, men 
opplevelsesverdien kan bli noe påvirket. 
Videre kan tiltaket føre til noe støy, noe 
som også kan påvirke friluftslivet 
negativt. 

I 0/- Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens 

Forebygging og god oppvekst for 
barn og unge 

Ikke aktuelt - 

Næringsliv og sysselsetting Tiltaket vil være positivt for næringslivet i kommunen. Liten til middels 
positiv konsekvens 

Reiseliv Reiseliv er en viktig næring, og mer eller mindre uberørte 
naturområder kan være attraktive lokaliteter for 
reiselivsnæringen, bl.a. i forbindelse med turer og aktiviteter. 
Tiltaket anses imidlertid ikke å ha vesentlig innvirkning på 
reiselivsnæringen i området. 

Ubetydelig 
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Skred, ras og flom Lokalitetene må dimensjoneres for å tåle vær (vind, bølger). 
Videre kan lokaliteten bli berørt av fremtidig havnivåstigning 
og stormflonivå. Flytende akvakulturanlegg vil ikke påvirke 
løsmasser på havbunn og vurdering av grunnforhold er derfor 
ikke relevant. 

Ubetydelig 

Samfunnssikkerhet og beredskap Ved en eventuell ulykke på anlegget vil det kunne være behov 
for bistand fra nødetatene. Det er vanskelig å estimere 
utrykningstid til anlegget. Beredskap vil avhenge av 
tilgjengelige fartøy som nødetater kan benytte. 
Det vil være en risiko for uhell som medfører utslipp av diesel 
eller kjemikalier. Det forutsettes gode rutiner ved håndtering 
av diesel og kjemikalier. 
I Kystverket sin kartportal kan man se sannsynligheten for 
ulykker i sjøen. I dette området er sannsynligheten 0,13 som er 
høyere enn ved de konsekvensutredede områdene i 
Vannfjorden, Lafjorden og ved Repvåg. Sannsynligheten for 
ulykke med utslipp er satt til 0,0040 og sannsynligheten for 
ulykke med tap av liv er større enn ved de andre 
konsekvensutredede lokalitetene (utenom Sarnes). 

Ubetydelig 

Samlet vurdering og anbefaling 

Samlet vurdering Tiltaket vil være positivt for næringslivet i området i form av 
arbeidsplasser. Tiltaket kan bidra til økt matproduksjon. Tiltaket 
vil kunne ha noe innvirkning på miljø, naturmangfold og fiske. 
Videre vil tiltaket være synlig i et relativt uberørt landskap. 
Det er en nasjonal forventning å legge til rette for økt 
verdiskaping og arbeidsplasser basert på havets ressurser, og 
forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. 
Havbruksnæringens langsiktige arealbehov skal sikres, 
samtidig som at samfunns- og miljøinteresser blir ivaretatt. 
Det forutsettes at tiltakene etableres og driftes i henhold til 
gjeldende forskrifter og regelverk, for å minimere risikoen for 
uhell og uønskede hendelser som kan medføre utslipp, 
rømning eller skade. 

Ubetydelig til liten 
negativ konsekvens 

Eventuelle alternativer   

Konklusjon På bakgrunn av kjent informasjon kan tiltaket anbefales.  

Behandling i planforslaget: Fylles ut senere. 

3.1.8. Kommentar akvakulturanlegg 

Det foreslås til sammen 7 nye anlegg, endringer på 5 eksisterende anlegg (eller arealer 
avsatt til akvakultur som ikke er i bruk i dag) og fjerning av et areal avsatt til akvakultur i 
gjeldende plan. Anbefalingen i konsekvensutredningene gjelder de(t) enkelte område(ne/t) 
som er konsekvensutredet og ser ikke samlet på alle lokalitetene. For eksempel kan Lille 
Tamsøya og Skjåholmen isolert sett avsettes, men dersom begge avsettes kan de teoretisk 
komme i konflikt med hverandre uten koordinering. 
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