
 

◼ Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo ◼ 46 80 55 55 ◼ post@hrprosjekt.no ◼ www.hrprosjekt.no ◼ 988 889 245 

 
 
Hammerfest kommune 
postmottak@hammerfest.kommune.no 

 
 
Deres ref.:   Vår ref.: Thor-Arthur Didriksen Dato: 22.11.2021 

 
Fornyet planinitiativ samt anmodning om oppstartsmøte - Detaljreguleringsplan 
for etablering av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppneset, 
Hammerfest kommune  
 
Det vises til tidligere dialog i saken, 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.   

Tiltakshaver for prosjektet er Nussir ASA, et gruveselskap som ble etablert i 2005 for å utvinne 
kobberforekomsten som ble funnet på fjellet Nussir i Kvalsund kommune på slutten av 1970- tallet.  

Nussir ASA har fått tildelt et areal på 80 daa fra Hammerfest kommune på Markoppneset tanke på å utvikle 
et prosessanlegg med tilhørende infrastruktur tilknyttet utvinning av kobber fra forekomstene Nussir og 
Ulveryggen. I den forbindelse har Nussir ASA i dialog med Hammerfest kommune gått i gang med å 
utarbeide forslag til detaljregulering for hele det aktuelle området, se skisse på figur 1. 

Adkomstforhold, byggegrense mot offentlig veg, parkering og evt. eiendomsjusteringer blir også en del av 
reguleringsplanarbeidet.  

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. 

Planområdet vil benytte regulert adkomst til gjeldende reguleringsplan for Markoppneset industriområde. 
Samtidig vil det i dialog med vegmyndigheten bli vurdert muligheten for å etablere en midlertidig adkomst 
til den sørlige delen av industriområdet. 

 

Formålet med 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. 

Plankonsulent for arbeidet er HR Prosjekt AS. 

  

Planområdet: 
Planområdet er lokalisert på den sørlige delen av det regulerte industriområdet Markoppneset i 
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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. 

Forslag til planområde er bygd opp rundt tomt I7 i gjeldende reguleringsplan for Markoppneset 
industriområde. Nussir ASA er imidlertid tildelt et større areal enn tomt I7 tilsier, og det er derfor avklart at 
forslag til avgrensing ca. vil gå fra tomt I7 avgrensing i nord og ned til sjøen. Videre vil den følge 
innregulerte (og opparbeidede) adkomstveg helt opp til Rv. 94. Det foreslås videre at planavgrensningen 
følger Rv. 94 heler veien sørøstover slik at planavgrensningen i sør blir lik planavgrensningen til gjeldende 
reguleringsplan. 

Dette medfører at forslag til planområde inkluderer de to tomtene som er regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse. Ellers inkluderer forslag til planområde også de regulerte friområdene (Fri 4 og Fri 7) i 
gjeldende reguleringsplan samt innregulerte internveier. 

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

Det er utarbeidet nytt utkast til masterplan over området som beskriver anlegget. Nussir ASA har ikke 
kommet til endelig detaljering enda. Så tidlig i planprosessen er det ikke endelig avklart hvordan 
industriområdet blir seende ut. Det henvises her til merknader til § 1 andre ledd i Forskrift om behandling 
av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, hvor det heter at ¨omfanget av ressurser 
forslagsstiller må legge i planinitiativet styres av begrepet «i nødvendig grad». Ressursinnsatsen må 
vurderes i lys av at forslagsstiller ofte er helt i startfasen av sitt utviklingsarbeid og derfor ikke kan redegjøre 
i detalj for alle sider av prosjektet på samme måte som når det foreligger et mer gjennomarbeidet utkast til 
planforslag¨. 

Utkast til masterplan er å finne på figur 1. 

 
Figur 1. Utkast til masterplan, utarbeidet av Nussir ASA. 
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Tunellportalen til Nussirforekomsten ligger helt sør i området på grensen til nærmeste nabo. Tunellen er på 
ca. 50m2 og er dimensjonert for både transport av anleggsmaskiner og malm/gråberg som vil bli 
transportert ut ved hjelp av transportbånd. Nødvendig infrastruktur som vann, strøm og ventilasjon vil 
følge samme trase som transportbeltet inn til gruven 

Oppstillingsplass for gruveentreprenør er på ca. 5000m2 og vil bli lokalisert så nært tunellportalen som 
mulig. Her skal det være plass til anleggsmaskiner, verksted, lager og kontor/oppholdsrom. 

Malm og gråbergslager blir etablert på et felles område og blir transportert ut av gruven til lagerområdet 
via transportbånd som vil gå ca. 25 meter over bakken for å tilstrekkelig lagerkapasitet. Malmlageret vil bli 
dimensjonert for en 4-7 dagers produksjon i oppredningsverket. Malmen blir transportert fra lager via 
transportbelte som ligger i en kulvert under malmlageret og til oppredningsverket.  

Gråberg vil også bli transportert ut av gruven på same transportbelte og opp til samme høyde for 
tilstrekkelig lager. Gråberget vil da bli lagret for enten videresalg med den størrelsen den har fra gruve, eller 
videreforedlet via knuse- og sikteanlegg og da lagret i forskjellige fraksjoner på området. 

Oppredningsanlegget vil prosessere malmen og produsere kobberkonsentrat som blir lagret i siloer i bygget 
før det blir lastet på transportbelte via kai og til båt. Avgangsmassene fra oppredningsanlegget går via 
fortykkerbasseng før det blir pumpet til deponi i sjøen. Vann fra fortykker resirkuleres tilbake til prosessen. 

Lengst nord på tomten vil det etableres et område for serviceanlegg som verksted, lager, kontor, kantine og 
boligrigger. 

Strømtilførsel vil komme fra trafostasjon som etableres ved Øyen Industriområde under 132kv linjen. 
Trasevalg er enda ikke foretatt, men hovedlinjen vil gå til trafo og fordelingstavler i oppredningsanlegget. 

Vann vil komme fra Dypelva via valgt trase til oppredningsanlegget. 

 

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». 
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Figur 2. Kart som viser detaljreguleringens avgrensing med gjeldende arealbruk i bakgrunnen. 

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 2. 
 
Vi er kjent med at kommuneplanens arealdel i Hammerfest kommune er under rullering, og at den har vært 
lagt ut til offentlig ettersyn. 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 Markoppnes. Dette nettopp som følge av at det ønskes å legge en 
adkomsttunnel fra industriområdet på Markoppneset til malmforekomsten hvor Nussir ASA allerede har 
utvinningsrett.   

 

Vurderinger opp mot forskrift om konsekvensutredninger: 
§ 6 i forskrift om konsekvensutredninger angir planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes, mens § 8 i 
samme forskrift angir planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. Videre omhandler kapittel 3 i forskriften vurdering av planer eller tiltak etter § 8 som 
krever konsekvensutredning. 

Det framkommer av vedlegg 1 til forskriften (pkt. 4 b) at anlegg for produksjon av ikke-jernholdige 
råmetaller fra malm, konsentrater eller sekundærråstoffer ved hjelp av metallurgiske, kjemiske eller 
elektrolytiske prosesser alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning. Vår kommentar 
her er at punkt 4b i vedlegg I i forskrift om konsekvensutredning er rettet mot smelteverks- og 
metallindustrien og ikke produksjonsanlegg for bergverksindustrien. Ordlyden i vedlegg I Punkt 4 b) viser til 
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«metallurgiske, kjemiske eller elektrolytiske prosesser». Ordlyden retter seg mot nedstrøms prosessanlegg 
hvor produktet fra gruven, konsentrater eller skrapmetall ol., gjennom kjemiske prosesser blir råmetall. 

KU-forskriften har vært gjenstand for betydelig endring og utvikling over flere år. Dagens regler om 
konsekvensutredninger er utledet av to EU-direktiver om miljøutredninger. Ved tolkningen av KU-
forskriften skal ordlyden og andre tolkningsfaktorer tilknyttet direktivene tillegges stor vekt. Det er ingen 
holdepunkter i forskriftens forhistorie som indikerer at lovgiver har hatt en intensjon om å vedta strengere 
regler i Norge sammenlignet med EU-regelverket. Det vises til ordlyden i direktiv 2011/92/EU1 («EIA-
direktivet»): 

4 (b) Installations for the production of non-ferrous crude metals from ore, concentrates or secondary raw 
materials by metallurgical, chemical or electrolytic processes. 

Hva som i et EU-perspektiv inngår i prosessen fra forekomst til råmetall, og som er grunnlaget for ordlyden i 
direktivet, beskrives i EU-kommisjonens notat «Reference Document on Best Available Techniques in the 
Non Ferrous Metals Industries» side ii: 

Non-ferrous metals are produced from a variety of primary and secondary raw materials. Primary raw 
materials are derived from ores that are mined and then further treated before they are metallurgically 
processed to produce crude metal. The treatment of ores is normally carried out close to the mines. 
Secondary raw materials are indigenous scrap and residues and may also undergo some pre-treatment to 
remove coating materials. [Vår understreking] 

Nussir ASA bruker ikke metallurgiske og elektrolytiske prosesser i sin produksjon av kobberkonsentrat. Av 
denne grunn er dette punktet i KU-forskriften ikke er relevant for dette prosjektet. 

Videre framkommer det av vedlegg 1 til forskriften (pkt. 19) at uttak av malmer, mineraler, stein, grus, 
sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak 
omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning.  

Som det framkommer av dette planinitiativet, ønsker Nussir ASA å legge til rette for adkomsttunell fra 
Markoppneset til malmforekomsten. Det understrekes at tiltaket ikke vil ha innvirkning på overflaten. Med 
unntak av påhugget og anleggsområde tilknyttet dette, vil all aktivitet pågå under bakkenivå. Det er heller 
ikke behov for luftesjakter for adkomsttunnelen.  

Malmutvinning under bakkenivå omfattes ikke av KU-forskriften vedlegg I punkt 19. Ordlyden i seg selv kan 
ved første gjennomlesning fremstå uklar, men lest i sammenheng synes bestemmelsen å være rettet mot 
tiltak «i dagen». Dette blir i seg selv tydelig når en leser punkt 19 i sammenheng med vedlegg II punkt 2 b) 
«Gruvedrift under jorden».  Det vises her til ordlyden i EIA-direktivets tilsvarende bestemmelser:  

19. Quarries and open-cast mining where the surface of the site exceeds 25 hectares, or peat extraction, 
where the surface of the site exceeds 150 hectares. [Vår understreking] 

Den danske versjonen av direktivet har ordlyden «Stenbrud og minedrift i åbne brud…».  

I vedlegg II til EIA-direktivet reguleres mindre tiltak i dagen: 

2. EXTRACTIVE INDUSTRY  

(a) Quarries, open-cast mining and peat extraction (projects not included in Annex I);  

Underjordisk gruvedrift reguleres av bokstav b: 

(b) Underground mining; [Vår understreking] 

Dette er den systematikken som lovgiver har adoptert for nasjonale forhold, og det er ingen holdepunkter 
for en intensjon om å vedta strengere regler i Norge sammenlignet med EU-regelverket.  Derfor 
konkluderes det med at underjordisk gruvedrift og/eller adkomsttunnelen i seg selv ikke omfattes av 
vedlegg I punkt 19 i KU-forskriften. 

 
1 Med endringer i direktiv 2014/52/EU. 
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Videre framkommer det av vedlegg 1 til forskriften (pkt. 24) at næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 alltid skal ha 
planprogram eller melding og konsekvensutredning. Det planlegges ingen bygg innenfor det planlagte 
industriområdet som er i nærheten av 15 000 m2 inklusive parkeringsplasser. Dette punktet vurderes ikke 
som aktuelt i dette prosjektet. 

Utfra en samlet vurdering er vår konklusjon at planarbeidet ikke er relevant opp mot de grenser som 
utløser automatisk krav til konsekvensutredning. 

Det framkommer av forskriftens vedlegg 2 pkt. 2 a at mineraluttak (herunder torvskjæring) skal vurderes 
nærmere. Men som nevnt i forbindelse med vedlegg 1 (pkt. 19) ovenfor presiseres det at de utvinnings-
områder som ligger inne i kartet, er inkludert i det området hvor Nussir ASA allerede har utvinningsrett. Vi 
gjentar også at fra påhugg tunell på industriområdet (Markoppneset) og fram til forekomsten er det kun 
snakk om tiltak under bakken, noe som medfører at vedlegg 2 pkt. 2 ikke vurderes som aktuelt i dette 
prosjektet. 

Det framkommer videre av forskriftens vedlegg 2 pkt. 2 b at gruvedrift under jorden skal vurderes 
nærmere. De arealer som ligger til grunn for gjeldende «Reguleringsplan med konsekvensutredning for 
planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune», samt tildelt utvinningsrett og vedtatt 
konsesjon er basert på grundige (og godkjente) konsekvensutredninger som nettopp er knyttet opp mot 
underjordsdrift. Og så planlegges det en adkomsttunnel mellom industriområdet på Markoppneset og 
Nussir-forekomsten. Vedlegg 2 pkt. 2 vurderes heller ikke som aktuelt i dette prosjektet. 

Det framkommer av forskriftens vedlegg 2 pkt. 4 d at anlegg for smelting av, herunder legering, av ikke-
jernholdige metaller, unntatt edelmetaller, herunder gjenvinningsprodukter (raffinering, støpning) skal 
vurderes nærmere. Videre framkommer det av forskriftens vedlegg 2 pkt. 4 k at anlegg for røsting og 
sintring av malm skal vurderes nærmere. Verken pkt. 4 d eller pkt. 4 k er relevante da det ikke skal foregå 
smelting eller røsting/sintring av malm. Dette er typisk metallurgiske prosesser og tilhører typisk 
smelteverkene og ikke oppredningsverkene. 

Det framkommer av forskriftens vedlegg 2 pkt. 10 a at utviklingsprosjekter for industriområder skal 
vurderes nærmere. I så måte er det fornuftig å drøfte begrepet industriområde – et område som spesielt er 
satt av til etablering og drift av forskjellige virksomheter knyttet til industri. Formålet med gjeldende 
reguleringsplan for Markoppneset industriområde er: «Formålet med reguleringsplanen og tilhørende 
bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av et industriområde på Markoppneset i 
Kvalsund kommune» (jf. gjeldende reguleringsbestemmelser pkt. 1). Vår vurdering er at det gjennom 
forslag til detaljreguleringsplan for etablering av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på 
Markoppneset ikke skal gjennomføres noe utviklingsprosjekt for industriområder. Dette arbeidet har 
allerede vært gjennomført av kommunen med reguleringsplanen for Markoppneset industriområde som 
resultat. Gjennom denne gjeldende planen vil det nå kunne legges til rette for ulike industrivirksomheter 
innenfor planområdet, deriblant prosessanlegg med tilhørende infrastruktur i regi av Nussir ASA. Vi har 
videre vurdert vedlegg 2 pkt. 10 a spesielt mht. utfylling i sjø, og da opp mot Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets veileder «Planlegging i sjøområdene,» datert mai 2021. I veilederen er 
departementet inne på flere aktuelle planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som 
skal vurderes nærmere. Men vedlegg 2 pkt. 10 a er ikke nevnt blant planer og tiltak som er relevante for 
planlegging i sjø, jf. kap. 4.2 (Planer som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger) i veilederen. 

Det framkommer videre av forskriftens vedlegg 2 til forskriftens pkt. 11 k at deponier for masse på land og i 
sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse skal vurderes nærmere. Sjødeponiet i Repparfjorden er 
godkjent gjennom tidligere vedtak og berøres ikke av planarbeidet. Det planlegges ingen deponering 
innenfor det planlagte industriområdet utover aktuelt område for mellomlagring av gråberg. 

Det vises ellers til gjeldende reguleringsplan for Markoppneset industriområde. Her framkommer det av 
planbestemmelsenes pkt. 2.2.1: «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». 
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Det planlegges ikke terrengbehandling/-planering og masseuttak/-lagring innenfor det planlagte 
industriområdet (I7) utover det gjeldende reguleringsplan allerede tillater uten plankrav. Det presiseres her 
at mellomlagring av gråberg og arbeider tilknyttet tunellpåhugg innenfor industriområdet vurderes til å 
ligge innenfor det som tillates iht. pkt.2.2.1 i gjeldende planbestemmelser. Se ellers nærmere vurdering 
nedenfor. 

Forskriftens § 10 angir kriterier for vurderingen av om en plan eller tiltak kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. I denne vurderingen skal det ses til egenskaper ved planen eller tiltaket og planen eller 
tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene. Det skal også i nødvendig grad bl.a. ses hen til 
virkningenes intensitet og kompleksitet, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre 
eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 8 
bokstav a, stilles det ikke krav om utarbeidelse av planprogram for planarbeidet dersom planmyndigheten 
(Hammerfest kommune) skulle konkludere med at tiltaket skal konsekvensutredes.  

Det vises til gjeldende «Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og 
Ulveryggen i Kvalsund kommune». I tilknytning til dette omfattende planarbeidet ble det utarbeidet en 
rekke grunnlagsundersøkelser og delutredninger, og iht. forskriftens § 10 skal det ses til andre eksisterende, 
godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

Følgende grunnlagsundersøkelser og delutredninger ble utarbeidet og godkjent i forbindelse med 
gjeldende «Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i 
Kvalsund kommune»: 

 

Akvaplan-niva:  
Marine grunnlagsundersøkelser.  
Grunnlagsundersøkelser for marin fisk.  
Delutredning: Konsekvenser av landdeponi og sjødeponi for marin fisk og fiskeri i Repparfjorden (sammen 
med NIVA).  
Delutredning: Konsekvenser for marin fisk og fiskeri (inkl. sjømattrygghet). 

 

Norsk institutt for vannforsking (NIVA):  
Grunnlagsundersøkelse ferskvann (på land): Orienterende undersøkelser i forbindelse med mulig ny 
gruvedrift og oppredning i Kvalsund kommune.  
Grunnlagsundersøkelse: Avgangens sedimenteringsegenskaper. 
Delutredning: Konsekvenser av landdeponi og sjødeponi for marin fisk og fiskeri i Repparfjorden (sammen 
med Akvaplan-niva).  
Delutredning: Konsekvenser for anadrom laksefisk (inkl. grunnlagsundersøkelsen marin adferd hos laks). 
Delutredning landdeponi. 

 

Sweco Norge AS:  
Delutredning: Konsekvenser for landskap og inngrepsfrie naturområder (INON).  
Delutredning: Konsekvenser for friluftsliv.  
Delutredning: Konsekvenser for biologisk mangfold på land og i ferskvann.  
Delutredning trafikk, støy og støv. 

 

Norut Alta:  
Delutredning: Konsekvenser for reindriften i 22 Fiettar og 20 Fálá. 

 

Bedriftskompetanse:  
Delutredning samfunn. 
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Norsk institutt for kulturminneforsking:  
Delutredning: Konsekvenser for sjøsamisk bruk av Repparfjorden og sjønære arealer. 

 

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Institutt for geologi og bergteknikk (NTNU): 
Grunnlagsundersøkelse: Fysiske og kjemiske egenskaper til flotasjonsavgang fra Nussir- og Ulveryggen-
forekomstene. 

 

Bergfald miljørådgivere:  
Delutredning: Alternativ disponering av avgangsmasse fra Nussir og Ulveryggen. 

 

SINTEF:  
Notat: Utnyttelse av avgangsmaterialer fra Nussir/Ulveryggen i Kvalsund. 
 

Det presiseres at ovennevnte utredninger ligger til grunn både for ovennevnte detaljreguleringsplan og for 
gjeldende utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. Det er her snakk om å opparbeide et nytt industriområde 
på med oppredningsverk på Markoppnes som vil etableres i stedet for et industriområde med 
oppredningsverk på Øyen slik gjeldende «Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift 
i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune» legger opp til. Og i så måte presiseres det at det allerede er 
utarbeidet en reguleringsplan for industriområdet på Markoppnes, dog med krav til detaljreguleringsplan 
for hver enkelt industritomt. Det er også lagt til rette for både kaianlegg og utfylling i sjø i gjeldende 
reguleringsplan. 

Det vises også til vedlagte notat, datert 14.01.2021, utarbeidet av Sweco på oppdrag fra Nussir ASA. I 
notatet har SWECO vurdert foreliggende kunnskap om naturmangfold på land opp mot krav til 
kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven (§§ 8 - 10). Bakgrunnen for notatet er at Hammerfest 
kommune den 21.07.2021 har gitt Nussir AS tillatelse til opparbeidelse av terreng på Markoppneset, 
innenfor området som omfattes av gjeldende reguleringsplan for Markoppneset industriområde (2005, 
2018). Denne tillatelsen er påklaget med begrunnelse om at inngrepet vil gi et irreversibelt naturinngrep og 
ha store påvirkninger på naturmangfoldet og reindriften i området. Notatet er oversendt til Hammerfest 
kommune. Selv om dette notatet primært retter seg mot byggesaken, reflekterer dette momenter som 
også er viktig i planarbeidet.  

Utfra forslagsstillers vurdering planlegges ingen aktivitet i sjø som ikke allerede er godkjent og utredet. Det 
presiseres at sjødeponiet i Repparfjorden er godkjent gjennom tidligere vedtak og ikke berøres av 
planarbeidet. Adkomsttunnel mellom industriområdet på Markoppneset og Nussir-forekomsten vil 
overhodet ikke berøre landarealer i dagen utover selve tunnelpåhugget inne på industriområdet. 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. Dette innebærer at det heller ikke 
er behov for luftesjakter innenfor dette området. Gjeldende arealbruk på bakkenivå vil dermed kunne 
bestå i tråd med Hammerfest kommunes til enhver tid gjeldende arealplan for området. 

Størst utredningsbehov anses å være tilknyttet til trafikale forhold, samt støy og støv i forbindelse med 
anleggsaktivitet (herunder transport). Videre vil det utarbeides en dokumentasjon av at adkomsttunnelen 
under Rv. 94 ikke berører hhv. Rv. 94. Dette er dog tema som vurderes relevant i tilknytning til 
samfunnssikkerhet framfor konsekvensutredning. Dermed blir disse utredningene sentrale i risiko- og 
sårbarhetsanalysen som skal utarbeides i forbindelse med planarbeidet. 

Fra forslagsstillers side vurderes reguleringsplanarbeidet til å være av en slik karakter at det ikke utløser 
krav om konsekvensutredning (KU). 
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Samfunnssikkerhet: 
Det presiseres at samfunnssikkerhet vil bli ivaretatt i det videre planarbeidet gjennom utarbeidelse av ROS-
analyse. Følgende tema vurderes som særlig aktuelle å vurdere i ROS-analysen: 

• Støy. (Skal ses i sammenheng med og vurderes opp mot gjeldende utslippstillatelse, fastsatt av 
Miljødirektoratet 15.1.2016). 

• Luftforurensing, herunder støv. (Skal ses i sammenheng med og vurderes opp mot gjeldende 
utslippstillatelse, fastsatt av Miljødirektoratet 15.1.2016). 

• Trafikale forhold. 

• Sikkerhetsvurdering tilknyttet tunelldriving under Rv. 94.   

  

Basert på justert planinitiativ ønsker vi et nytt formelt oppstartsmøte med Hammerfest kommune.  

Dersom det er spørsmål eller merknader, kan undertegnede kontaktes på tlf. 99419297, e-post: 
tad@hrprosjekt.no.  

  

Med hilsen 
HRP AS  
 
 

  
Thor-Arthur Didriksen 
Senioringeniør plan 
 
 
Kopi til: 
Nussir ASA 
 
 
Vedlegg: 

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

2) 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. 
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