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Fornyet varsel om oppstart av planarbeid tilknyttet 
detaljreguleringsplan for etablering av prosessanlegg med tilhørende 
infrastruktur på Markoppneset, Hammerfest kommune  
 
Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid, herunder planinitiativ datert 11.05.2021.  

I og med at det er gjort noen endringer i prosjektet, er det vurdert som hensiktsmessig å varsle 
planoppstart på nytt. De arealbruksmessige endringene i prosjektet er først og fremst knyttet til at 
etablering av kai innenfor planområdet er tatt ut av planene. Videre er arealer som planlegges lagt til rette 
for adkomsttunell fra Markoppneset til malmforekomsten begrenset utfra oppdaterte undersøkelser, noe 
som bl.a. medfører at underjordsaktivitet under vannet Gorahatjávri kun vil være aktuelt helt i sørenden. 

Det understrekes fortsatt at tiltaket utenfor industriområdet ikke vil ha innvirkning på overflaten. Med 
unntak av påhugget og anleggsområde tilknyttet dette, vil all aktivitet pågå under bakkenivå.   

Nussir AS har igangsatt utarbeidelse av privat forslag til reguleringsplan av typen detaljregulering i 
forbindelse med utvikling av et prosessanlegg med tilhørende infrastruktur tilknyttet utvinning av kobber 
fra forekomstene Nussir og Ulveryggen på Markoppneset, Hammerfest kommune. 

I den forbindelse har Nussir ASA fått tildelt et areal på 80 daa fra Hammerfest kommune på Markoppneset. 
Adkomstforhold, byggegrense mot offentlig veg, parkering og evt. eiendomsjusteringer blir en del av 
reguleringsplanarbeidet.  

Planområdet er lokalisert på den sørlige delen av det regulerte industriområdet Markoppneset i 
Hammerfest kommune, på østsiden av Rv. 94. Nærmere bestemt ligger planområdet ca. 12 km i luftlinje 
øst/sørøst for tettstedet Kvalsund og ca. 9 km nordvest for Skaidi se figur 1. 

Det ønskes også å legge til rette for at anlegg av adkomsttunell fra Markoppneset til malmforekomsten 
hvor Nussir ASA har utvinningsrett. Arealer tilknyttet denne tunellen vil være en «gate» under jord for 
plassering av adkomsttunnel fra Markoppneset industriområde til Nussirforekomsten. Innenfor dette 
arealet vil det drives en tunnel fra industriområdet på Markoppneset. Denne tunellen vil passere under Rv. 
94 og videre til forekomsten. Tunnelen vil bli bygget dypt nok slik at den ikke påvirker Rv. 94, evt. annen 
infrastruktur samt bygg- og anlegg over jord. Det kan nevnes at det allerede har vært dialog mellom Nussir 
ASA og Statens vegvesen mht. kryssing under Rv. 94, og alle søknadsprosedyrer ovenfor Statens vegvesen 
vil bli fulgt etter det lovverk vegvesenet håndhever. Ovennevnte arealbruk vil ikke medføre noen påvirkning 
av overflaten, da all aktivitet tilknyttet justeringen vil pågå under jord. Dette innebærer at det heller ikke er 
behov for luftesjakter innenfor dette området.   
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Figur 1. Oversiktskart. 

I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn 2 boligeiendommer (Gnr./bnr. 107/89 og 107/143). Dvs. at 
gjeldende reguleringsplan tillater en sammenblanding av industri og boligformål som ofte er uheldig. Derfor 
er det drøftet med planmyndigheten at forholdet rundt eksisterende, bebygde tomter på industriområdet 
(mellom industriområdet og Rv. 94) skal vurderes og avklares i løpet av planprosessen. 

Planområdets avgrensning er vist med stiplet linje på kartet nedenfor. 

   
Figur 2. Varslet planområde. 
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Ellers vurderes det, i samråd med planmyndighetene, mindre justeringer mot strandsonen i øst. Det er 
snakk om tilpasninger tilbake til opprinnelig plan for Markoppneset industriområde fra 2005 mht. 
kaiområder og muligheter for utfylling i sjø. 

Planarbeidet gjennomføres iht. plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8. Tiltakshaver er Nussir ASA mens 
HRP vil utarbeide reguleringsplanen. 

 

Bakgrunnen for planarbeidet: 
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt prosessanlegg med tilhørende infrastruktur 
på Markoppneset tilknyttet utvinning av kobber fra forekomstene Nussir og Ulveryggen. Det ønskes videre 
å legge til rette for anlegg av adkomsttunell fra Markoppneset til malmforekomsten hvor Nussir ASA 
allerede har utvinningsrett. 

 

Gjeldende planstatus: 
Gjeldende plan for selve industriområdet er reguleringsplan for Markoppneset industriområde, planid. 
2005006. Nussir ASA er tildelt tomt I7 som er den sørligste tomta innenfor planområdet. Tomt I7 er regulert 
til industri. Samtidig ligger det et plankrav i pkt. 2.2.1 i gjeldende reguleringsbestemmelser, hvor det står: 
«Før tiltak iverksettes i byggeområdene og kaiområdene, skal det utarbeides detaljreguleringsplan som 
viser tomter, bebyggelse, interne veier, parkeringsplasser, snøopplag og hensyn til støy. Plankravet gjelder 
ikke terrengbearbeiding/-planering og masseuttak/-lagring i områdene I1 – I7». 

 
Figur 3. Varslet planområde hvor gjeldende planstatus framkommer. 

Gjeldende overordnede plan for området er kommuneplanens arealdel (for Kvalsund kommune) vedtatt 
15.6.2004, planid. 2004004. Det som i dag er Markoppneset industriområde, er i gjeldende arealdel avsatt 
til industri (framtidig).  

Videre er et arealer som ligger ovenfor de arealer under jord som ønskes benyttet til adkomsttunell fra 
Markoppneset til malmforekomsten hvor Nussir ASA allerede har utvinningsrett avsatt til hhv. 
fritidsbebyggelse (framtidig) og LNF-område (framtidig), se figur 3. 
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Vi er kjent med at kommuneplanens arealdel i Hammerfest kommune er under rullering, og at den har vært 
lagt ut til offentlig ettersyn 2 ganger. Innenfor det aktuelle industriområdet på Markoppneset er foreslått 
planstatus identisk med planstatus i gjeldende arealdel. Også arealbruken (hhv. fritidsbebyggelse og LNF-
område) i området som ønskes benyttet til adkomsttunell fra Markoppneset til malmforekomsten hvor 
Nussir ASA allerede har utvinningsrett er uforandret i det nye arealplanforslaget. Men i det nye forslaget til 
kommuneplanens arealdel er det for sistnevnte område lagt inn nytt bestemmelsesområde (#8) - tunnel 
mellom Nussir forekomsten og Markoppneset. Dette nettopp som følge av at det ønskes å legge en 
adkomsttunnel fra industriområdet på Markoppneset til malmforekomsten hvor Nussir ASA allerede har 
utvinningsrett.   

 

Eiendommer: 
Berørte eiendommer er Gnr./bnr. 107/16, 107/1 samt Gnr./bnr. 107/89 og 107/143 som nevnt ovenfor.  

Videre vil planlagt arealbruk under jord iht. bestemmelsesområde (#8) i forslag til ny arealdel kunne berøre 
eiendommene Gnr/bnr. 107/113, 107/126, 107/128, 107/129 samt Gnr/bnr./fnr. 107/1/7. 

 

Vurdering av krav til konsekvensutredning: 
Fra forslagsstillers side vurderes reguleringsplanarbeidet til å være av en slik karakter at det ikke utløser 
krav om konsekvensutredning (KU). Hammerfest kommune som planmyndighet støtter denne vurderingen, 
noe som formelt ble avklart gjennom politisk vedtak i planutvalget den 15.06.2021. Følgende vedtak ble 
fattet: «Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling gir i henhold til plan og bygningslovens § 12-8 Nussir 
ASA tillatelse til å starte detaljregulering for prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppnes».  

Det vises også til fornyet planinitiativ som er lagt til grunn for planarbeidet. Her ligger det konkrete 
vurderinger opp mot forskrift om konsekvensutredninger, se vedlegg 1. 

 

Medvirkning og informasjon: 
Planprosessen er en åpen prosess. Spørsmål til arbeidet kan rettes til HRP v/Thor-Arthur Didriksen på e-
post tad@hrprosjekt.no  eller på telefon 994 19 297.  

 

Innspill til planarbeidet: 

Evt. merknader til reguleringsarbeidet sendes skriftlig innen 23.12.2021 til: HR Prosjekt AS, Løkkeveien 111, 
9510 Alta eller til e-post: tad@hrprosjekt.no .  
 

Kopi sendes til Hammerfest kommune v/planavdelingen, postmottak@hammerfest.kommune.no . 

 

Videre planprosess: 
Alle innspill til planarbeidet regnes som saksdokumenter i den videre behandlingen av reguleringsplanen. 
Etter at innspillene er mottatt vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes til Hammerfest kommune 
mht. utlegging til offentlig ettersyn.  
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Iht. framdriftsplanen skal forslag til detaljregulering sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av 
sommerhalvåret 2022. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert via annonse i 
lokalpressen og på kommunens hjemmeside. 

 

Med hilsen 
HRP AS  

 

  

Thor-Arthur Didriksen 
Senioringeniør plan 

 

 

Vedlegg: 

1) Fornyet planinitiativ datert 22.11.2021. 

2) Oppstartsmøtereferat datert 23.11.2021. 

3) Oversiktskart, datert 15.11.2021. 

4) Detaljkart som viser detaljreguleringsplanens avgrensing, datert 15.11.2021. M = 1:7000. 

5) Utkast til masterplan - utarbeidet av Nussir ASA 

6) Notat utarbeidet av Sweco - Markoppneset industriområde, Hammerfest kommune: Vurdering av 
byggesak /tillatelse til opparbeidelse av terreng – forholdet til Naturmangfoldloven. Datert 
14.10.2021. Prosjektnummer: 10226731. 

7) Kartutsnitt – viser lokalisering av adkomsttunell / gruve, datert 19.10.2021. M = 1:50000. 

 

Sendes til: 

Miljødirektoratet, post@miljodir.no  

Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim - mail@dirmin.no   

Fiskeridirektoratet region nord, Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN - postmottak@fiskeridir.no  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Strandveien 13, 9007 Tromsø - fmtfpost@fylkesmannen.no  

Statens Vegvesen Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ – firmapost@vegvesen.no  

NVE Region Nord, Kongensgate 14-18, 8514 NARVIK - rn@nve.no   

Troms- og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, Postboks 701, 9815 VADSØ – postmottak@tffk.no   

Sámediggi – Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK – samediggi@samediggi.no   

Tromsø Museum, Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø - postmottak@tmu.uit.no  

Mattilsynet, Postboks 383, 2381 Brumunddal - postmottak@mattilsynet.no   

Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND - info@kystverket.no  

Telenor Senter for nettutbygging, kabelnett@telenor.com   

Hammerfest Energi Nett AS, Postboks 3, 9615 Hammerfest - firmapost@hammerfestenergi.no  

Hammerfest Energi AS, Postboks 3, 9615 Hammerfest - firmapost@hammerfestenergi.no  

Finnmark politidistrikt, Postboks 501, 9917 Kirkenes - post.finnmark@politiet.no  
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Reinbeitedistrikt D-20 Fálá/Kvaløy v/Aslak Ante M.J. Sara, Ávzziluodda 20 9520 Kautokeino - 
d20fala@gmail.com  

Reinbeitedistrikt 22 c/o Nils M. Utsi, Romsdalveien 16, 9517 Alta – reinbeitedistrikt22@outlook.com   

Fiskarlaget Nord, Postboks 59 Sentrum, 9251 Tromsø - nord@fiskarlaget.no  

 

Kommunale instanser: 

Hammerfest kommune v/Barn- og unges representant Thomas Kristoffersen, Postboks 1224 K, 9601 
Hammerfest 

Hammerfest Havn KF, Postboks 123, 9615 Hammerfest - post@hammerfest.havn.no   

 

Registrerte grunneiere/festere naboer og gjenboere:  

Gnr. 1 Bnr1:   Finnmarkseiendommen FeFo, postboks 133, 9811 Vadsø – post@fefo.no   

Gnr. 107 Bnr. 143 Gunnar og Lillian Normann, Markoppneset 7, 9620 Kvalsund –
gmnormann@outlook.com  

Gnr. 107 Bnr. 4  Jonny Jarle Olsen, (Dypelvbukta 9, 9620 Kvalsund) –  
Johan Ohlsens gate 20, 3290 Stavern 

Gnr. 107 bnr. 89 Arvingene av eiendommen Markoppneset 11 v/ Yngve Nilsen – 
y.nilsen@hotmail.com    

Gnr. 107 Bnr. 40 Magne Bjørn Elvedal, Haldenveien 4, 3515 Hønefoss 

Gnr. 107 Bnr. 113 Jan Strømme Lanting, Pb. 85 Sentrum, 9615 Hammerfest 

Gnr. 107 Bnr. 126 Vivian Danielsen / Kai Rune Isaksen, Bekkeli 9, 9610 Rypefjord 

Gnr. 107 Bnr. 128 Rigmor Brataas, Fuglenesveien 23, 9601 Hammerfest 

Gnr. 107 Bnr. 129 Ole Henrik Dalvik, Mellomveien 4, 9610 Rypefjord 

Gnr. 107 Bnr. 1 Fnr. 7 Lars Carsten Haugen, Hansmarkveien 27, 9013 Tromsø 

 

Kopi til: 

Nussir ASA 
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