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  Planinitiativ- Detaljreguleringsplan for hydrogenanlegg Langstranda 

1. Generell informasjon 

På vegne av GreenH AS fremmes et planinitiativ i forbindelse med ønske om oppstart av 

planarbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for etablering av et produksjonsanlegg for 

hydrogen inklusive kai og bunkringsanlegg på Langstranda. Anlegget tenkes plassert på deler av 

gnr. 138 bnr. 4749.  Øvrige eiendommer er medtatt ift. utredning og avklaring av adkomstløsning til 

sikkerhetssoner til området/anlegget. Lokalisering av området fremgår av Figur 1. Området ligger 

nært innseilingsleia til Bodø havn og cirka 3 km fra fergekaia i indre havn. 

Hydrogenanlegg med lagring av hydrogen i planlagt størrelsesorden (20 tonn) omfattes av 

storulykkesforskriften. For etablering av slike anlegg kreves det samtykke/godkjenning i samsvar 

med forskriften som igjen krever en reguleringsplan med godkjente hensynssoner knyttet til brann- 

og eksplosjonsfare. Det er behov for å oppdatere gjeldende reguleringsplan med sikkerhetssoner 

knyttet til denne faren, samt avklaring av flom- og atkomstforhold.  

Planinitiativet er utarbeidet med bakgrunn i Forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 08.12.17. 
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Figur 1- Lokalisering av planområdet. 

2. Formålet med planarbeidet – ref. forskriftens §1a 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som hjemler 

bygging av en hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai.  

Forslagsstiller er et norsk foretak (GreenH AS- org. 923 831 371) som utvikler infrastruktur for 

hydrogen og produksjon av hydrogen fra vannkraft. Forretningsidéen er å levere grønt hydrogen til 

tog, ferge og tungtransport over hele landet. Idéen er å bygge et nettverk av hydrogenknutepunkt 

av middels størrelse i umiddelbar nærhet til sluttbrukerne. 

Bakgrunnen for dette prosjektet er blant annet at forslagsstiller ønsker å være med i konkurransen 

om å levere hydrogen til de nye fergene over Vestfjorden (Norges lengste fergesamband), som 

regjeringen har krevd skal gå på hydrogendrift fra 2025. Det er ventet at fergene vil bruke opp mot 

10 tonn hydrogen og dagen. I den forbindelse har GreenH opsjon på å erverve grunn på 

Langstranda til formålet. Planen er å bygge en fabrikk for å levere flytende hydrogen til fergene og 

andre brukere. 
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3. Planområdet og virkninger utenfor planområdet – ref. forskriftens §1b 

Tomten/området er et område i sjø som ble fylt ut med steinmasser fra arbeidene med 

Bodøtunnelen på RV80. Området har ingen særskilt bruk i dag da området ikke er tilstrekkelig 

stabilt ennå til og kunne bygges på (setninger pågår fortsatt).  

Figur 2 til Figur 5 viser forslag til planavgrensning for planen. Siden plassering og størrelse på 

anlegget, samt avklaring av adkomst og sikkerhetssoner ikke er bestemt ennå varsles det et 

relativt stort område (cirka 65 daa). Planområdet vil bli avgrenset til faktisk behov gjennom 

prosessen. Tomtebehovet for selve fabrikken er anslått til cirka 9.500 m2. Det er også ønskelig å 

legge til rette for fremtidige utvidelse av anlegget på ekstratomt på opptil 6.000 m2. 

Planavgrensningen slik den er forslått omfatter hele eller deler av følgende gårds- og 

bruksnummer: gnr. 138 bnr. 2507, 2514, 2526, 3561, 4216, 4669, 4694 og 4749. 

Hydrogenanlegget vil lokaliseres på deler av bnr. 4749, mens de øvrige bruksnumrene er medtatt 

ift. å ha fleksibilitet knyttet til utredning av adkomstløsning og sikkerhetssoner.  

 

Figur 2- Forslag til planavgrensning med grunnkart i bakgrunnen. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av 
Norconsult AS 2021. 

http://www.kommunekart.com/


 

 2021-07-12  |  Side 4 av 16 

 

 

x:\nor\oppdrag\sandvika\521\05\52105684\5 arbeidsdokumenter\52 arealplan\planinitiativ\brev_planinitiativ 
detaljregulering hydrogenalegg langstranda_.docx 

 

  

Figur 3- Forslag til planavgrensning med ortofoto i bakgrunnen. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult 
AS 2021. 

http://www.kommunekart.com/
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Figur 4- Forslag til planavgrensning med gjeldende reguleringsplan i bakgrunnen. Kilde: www.kommunekart.com, 
bearbeidet av Norconsult AS 2021. 

 

Figur 5- Forslag til planavgrensning. Kilde: Google Earth bearbeidet av Norconsult AS.  

 

 

 

http://www.kommunekart.com/
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Virkninger av planen: 

Hvorfor er hydrogen fremtiden (utdrag fra GreenH hjemmeside): 

Vi trenger et taktskifte om vi skal unngå klimagasseffekter som har store miljømessige 

konsekvenser. Skifte fra fossile til alternative energikilder skjer, men ikke fort nok. DNV GL’s 

Energy Transition Outlook rapport fra 2019 konkluderer med at til tross for at teknologien eksisterer 

så vil vi med dagens utvikling ikke nå klimamålene fastsatt i Parisavtalen. 

Bare i Norge slipper landtransport hvert år ut mer enn 2 millioner tonn Co₂ ekvivalenter. Hydrogen 

tilbyr et alternativ som kan kutte dette utslippet til tilnærmet null. Derfor sier vi at hydrogen er 

fremtiden. 

Et hydrogenanlegg på Langstranda vil ligge nært forbruker hvor bunkring kan skje direkte fra 

anlegget/kai. Lokaliteten er også sentral ift. eventuelle hydrogenforbrukere ifm. Ny By Ny flyplass 

(mulighet for forsyning til forbruker via rørsystem direkte fra anlegget). Det forventet positive 

virkninger for miljø, ved at anlegget bidrar til produksjon av en bærekraftig energiform/energibærer 

som bidrar til CO2 reduksjon. Økt produksjon av grønt hydrogen vil være et vesentlig tiltak for å nå 

nasjonale målsettinger om kutt i klimagassutslipp og CO2 reduksjon innen 2030. 

Restproduktene fra hydrogen-produksjonen (varme og oksygen) kan brukes som innsatsressurs i 

andre lokale verdikjeder. En sirkulær ressursbruk hvor alle ressurser knyttet til 

produksjonsvirksomheten brukes optimalt er i tråd med nasjonale målsettinger og mål i EU. 

«Råvaren» er grønn EL-kraft produsert av vannkraft og ferskvann som begge er tilgjengelig lokalt, 

men også i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Det forventes derfor ikke vesentlige negative 

virkninger som følge av bruken av EL-kraft og vann som naturressurs. 

Naturvern/naturmangfold: Ja/Nei Merknad: 

Berører planen eksisterende eller foreslåtte verneområder 
eller deres nærområde (jf. forskr. § 1- b, f og h) 

Nei 

  

Berører planen villreinens leveområde eller 

influensområde (jf. forskr. § 1- b, f og h) Nei 

  

Berører planen naturtyper registrert som Svært viktig (A) 

eller Viktig (B) i Naturbase (jf. forskr. § 1- f og h) 

Nei 

Naturmangfold er utredet som 
del av gjeldende 
reguleringsplan. 

 Berører planen arter som er truet eller sårbare jf. Norsk 

rødliste for arter (jf. forskr. § 1- f og h) 

Nei 

Naturmangfold er utredet som 
del av gjeldende 
reguleringsplan. 

 
Medfører planen inngrep i verna vassdrag (jf. forskr. § 1-

h)? Nei 

  

Medfører planen inngrep i byggeforbudssone langs 

vassdrag (jf. forskr. § 1- h) Nei 
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Landbruk/kulturlandskap: Ja/Nei Merknad: 

Medfører planen nedbygging/omdisponering av dyrka jord 
eller dyrkbar jord (jf. forskr. § 1- h)? I tilfelle – oppgi antall 
dekar. 

 Nei 

  

Medfører planen nedbygging av andre 

landbruksareal (f.eks. beite, skog)                                 

(jf. forskr. § 1 h)? I tilfelle – oppgi antall dekar. Nei 

  

Medfører planen nedbygging av andre landbruksareal 

(f.eks. beite, skog) (jf. forskr. § 1- h)? I tilfelle – oppgi antall 

dekar. 

Nei  

Medfører planen utbygging innenfor nasjonalt verdifullt 

kulturlandskap/viktig kulturlandskap (jf. forskr. § 1- b, f og 

h)? 

Nei 

  

Medfører planen utbygging i seterområder eller i 

snaufjellet (jf. forskr. § 1- b, f og h)? Nei 

  

 

Friluftsliv Ja/Nei Merknad: 

Berører planen sikra friluftsområde eller andre 

friluftsområder av nasjonal eller regional verdi (jf. forskr. § 

1- b og h)? Nei 

 

Berører planen friluftsområder/grønnstruktur av 

betydning for nærmiljø eller nær barnehage/skole (jf. 

forskr. § 1- b og h)? Nei 

  

Medfører planen redusert adkomt til vassdrag eller 

redusert framkommelighet (jf. forskr. § 1- b og h)? Nei 

  

 

Barn- og unges interesser: Ja/Nei Merknad: 

Medfører planen omdisponering av områder regulert til 

friområde/lekeplass/fellesområde (jf. forskr. § 1- h)? Nei 

  

Medfører planen omdisponering av uregulerte områder som 

er egna for eller brukes til lek/friluftsliv (jf. forskr. § 1- h)? 

Nei 
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Støy: Ja/Nei Merknad: 

Vil planområdet være utsatt for støy fra vegtrafikk, 

skytebaner, industri el. (jf. forskr. § 1- e)? 

Ja 

Området ligger nært 

flyplassen, trafikkert vei og 

annen industri. Tiltaket i seg 

selv generere ikke mye støy 

eller utgjør en støyømfintlig 

virksomhet. 

Innebærer planforslaget etablering av støyende 

virksomhet (jf. forskr. § 1- b, f og h)? 

Nei 

Se ovenfor. 

   

 

Forurensning: Ja/Nei Merknad: 

Berører planforslaget områder med forurenset 

grunn (jf. forskr. § 1- e)? 

Ja 

Tema som er omhyggelig 

utredet i gjeldende 

reguleringsplan for området. 

Innebærer planforslaget ny forurensende 

virksomhet (jf. forskr. § 1- b, f og h)? Nei 

Utslipp av rent oksygen og 

oppvarmet vann til sjø. 

 Vil planforslaget berøre områder for drikkevannsforsyning 
og nedslagsfelt for denne (jf. forskr. § 1- b, f og h)? Nei 

 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap Ja/Nei Merknad: 

Vil planen medføre utbygging i område utsatt for ras og 

skred (jf. forskr. § 1- i)? 

Nei  

Vil planen medføre utbygging i område utsatt for flom/ 

flomskader eller avrenning av overvann (jf. forskr. § 1-

i)? 

Ja Havnivåstigning, stormflo og 
bølgepåvirkning blir viktig å 
avklare som del av 
planarbeidet. 

Vil planforslaget kunne medføre økt fare for ras og skred 

eller utglidninger av masse (jf. forskr. § 1- i)? 

Nei Fyllingen er i et setningsforløp 

som må hensyntas. 

Vil planforslaget kunne medføre økt flomfare/skade av 

avrenning av overvann (jf. forskr. § 1- i)? 

Nei   

Hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas i planen, bl.a. 

gjennom å forebygge risiko og sårbarhet (jf. forskr. § 1i)? 

Ja Ivaretas i ROS analyse 
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Det er ikke avdekket at det finnes kjente kulturminner i området, hverken på land eller i sjø. 

4. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak– ref. forskriftens §1c 

 

Fabrikken skal produsere flytende hydrogen med bunkring direkte til fergene via tankanlegg på 

området. Kaien må ha kapasitet til å ta imot ferger/skip på opptil 110 m lengde. Både fabrikken og 

bunkringskaien vil være et begrenset område, med gjerder og sikkerhetsporter. All produksjon vil 

foregå innendørs i bygg hvorpå flytende hydrogen lagres i utendørs ståltanker. 

Under produksjon vil anlegget normalt være ubemannet og fjernstyrt. Produksjonen justeres opp 

og ned basert på etterspørsel. Nedstengning kan forekomme periodevis etter behov. Forventet 

levetid for fabrikken er 30 år. Prosessen innebære å spalte rent vann med grønn elektrisitet til 

hydrogen og oksygen (vannelektrolyse). For å gjøre hydrogenet flytende må det kjøles ned til            

252,8 ˚C hvorpå det lagres i trykksatte og isolerte tanker i påvente av bunkring til fartøy.  

Noen nøkkeltall og fakta om fabrikken:  

Produksjonskapasitet  6,5 tonn pr. dag  

Lagringskapasitet  20 tonn  

Bunkringskapasitet  2.2 tonn pr. time  

Lagringstemperatur  -252,8˚C  

Lagringstrykk  1.2-3 bar  

Effektbehov  18 MW  

Årlig energibehov  155 GWh  

Vannbehov  4000 liter pr. time  

 

Anlegget har et vannbehov på 4.000 liter pr. time. Det er utført en kapasitetstest på det kommunale 

vannledningen i området i juni 2021 av Bodø Bydrift og det er avdekket at det en kapasitet på rett i 

underkant av 2.000 liter pr. minutt.  Det er videre behov for sjøvann til kjøling på cirka 1200 m3 pr 

time. 
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Figur 6- Dokumentasjon kapasitetstest ved hydrant 53788, Langstranda. Kilde: Bodø Bydrift, juni 2021 

Anlegget har behov for store mengder med strøm og det er innledet dialog med Arva om de tiltak 

som er nødvendig for å forsyne anlegget med tilstrekkelig strøm/kraft. Det er avdekket at dette 

innebærer oppgradering av 132 kV regionalnett tilførsel til Vestbyen, oppgradering av Vestbyen 

trafostasjon (132/11 kV) for tilførsel til Langstranda, dedikert 11 kV tilførsel til Langstranda og 11kV 

trafostasjon og en back-up forbindelse med 400 V fra det lokale strømnettet. Arva har bekreftet at 

de vil kunne ha på plass strømtilførsel iht. ovenstående innen utgangen av 2024. 

En viktig del av planarbeidet vil være å avklare eventuelle avbøtende tiltak knyttet til flomfare 

(stormflo, havnivåstigning og bølger). Anlegget sortere under sikkerhetsklasse F3 iht. TEK17. 

5. Utbyggingsvolum og byggehøyder– ref. forskriftens §1d  

Utnyttelse og byggehøyder vil ligge innenfor det som allerede er avklart i gjeldene reguleringsplan, 

ref. pkt 8. Det vil si at anlegget ikke vil overstige de 15.000 m2 (BRA) og byggehøyde på kote +22.0 

som er fastsatt i gjeldende reguleringsplan. 

Som del av varslingsmaterialet vil det bli utarbeidet en foreløpig situasjonsplan og enkle 3D-

perspektiver av anlegget. Disse vil holdes på et relativt grovt nivå for å ikke røpe 

forretningshemmeligheter. 
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6. Funksjonell og miljømessig kvalitet– ref. forskriftens §1e  

Anlegget vil planlegges og bygges ut iht. gjeldende lover og forskrifter. Atkomstveier og øvrige 

trafikkarealer vil bli utformet iht. Statens vegvesens vegnormaler og Bodø kommunes 

kommunaltekniske norm så langt som hensiktsmessig.  Nødvendige tiltak ift. flomfare og 

sikkerhetssoner knyttet til brann- og eksplosjonsfare fastsettes. 

Tiltaket utformes med tanke på lang levetid, og anlegget vil bidra til produksjon av en bærekraftig 

energiform/energibærer som bidrar til CO2 reduksjon. Økt produksjon av grønt hydrogen vil være et 

vesentlig tiltak for å nå nasjonale målsettinger om kutt i klimagassutslipp og CO2 reduksjon innen 

2030. 

7. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser– ref. 

forskriftens §1f 

Tomten ligger på et flatt utfylt område i sjø med eksiterende industri- og håndverksbedrifter som 

nærmeste naboer innenfor. Det er ingen støyømfintlig bebyggelse i nærheten (boliger, hytter, 

sykehus, etc.) som kan påvirkes av støyen fra hydrogenanlegget og bunkringen sammen med støy 

fra øvrig industri i området.  

Siden endringen og etableringen gjelder på en ferdig planert industritomt, er ikke forhold knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv eller andre miljø- og samfunnsforhold berørt utover det som er behandlet i 

gjeldende reguleringsplan. 

Produksjon av hydrogen ved elektrolyse benytter kun rent vann og elektrisitet som innsatsfaktorer 

og avgir kun varmtvann og oksygen- ingen utslipp/forurensning.  

Anlegget vil så langt det er mulig ift. funksjon og økonomiske rammer, tilpasses omgivelsene og 

landskapet.  Dette vil bli nærmere vurdert i reguleringsplanarbeidet.   
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8. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid– ref. forskriftens §1g 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til næringsformål, se Figur 7. 

Kommuneplanen fastsetter ingen egne/særskilte krav/rammer for området, foruten at kommunens 

generelle krav til arealbruk for næringsarealer gjelder (ref. § 5.9) 

 

Figur 7- Utsnitt fra KPA 2018-20130. Planområdet er vist med rød omramming. Kilde: www.kommunekart.com , 
bearbeidet av Norconsult AS 2021. 

 
Området omfattes av detaljreguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 2013002) 

stadfestet den 11.09.2014, se Figur 8.  

http://www.kommunekart.com/
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Figur 8- Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for området- Langstranda med utfylling i sjø, planId 2013002. Planområdet 
er vist med rød omramming. Kilde: www.kommunekart.com , bearbeidet av Norconsult AS 2021. 

Den aktuelle tomten ligger innenfor felt I1 og I2 som er avsatt til industri og lager med tilhørende 

kontorer med følgende begrensninger: bruksareal inntil 15.000 m2 og byggehøyde inntil kote +22 

m. Planen utløste krav til planprogram og konsekvensutredning og ble konsekvensutredet i forhold 

til følgende forhold:  

• Bølger- og strømforhold  

• Trafikk og trafikkmessig infrastruktur  

• Forurensning  

• Naturmangfold  

• Landskap  

Videre ble dokumentasjon av grunnforholdene omhyggelig behandlet som del av planarbeidet. 

 

 

 

http://www.kommunekart.com/
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9. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet– ref. forskriftens §1h  

Planlagt bruk sorterer under næring/industri som er i tråd med overordnet plan og gjeldende 

reguleringsplan. Et hydrogenanlegg av planlagt størrelse krever sikkerhetssoner ift. brann- og 

eksplosjonsfare. Sikkhetssonenes konsekvenser for naboer avklares som del av planprosessen. 

Videre blir en sentral del av planarbeidet å avklare adkomst til området.  

Tiltaket er sjekket opp imot tilgjengelige kartdatabaser (ref. pkt. 3) og tidligere planarbeid. Utover 

det som skal omtales/beskrives i planbeskrivelsen, vurderes det dit hen at tiltaket må utredes 

særskilt ift.: 

• Trafikk  

• ROS inklusive sikkerhetssoner 

• Flom (stormflo, havnivåstigning og bølger) og egnethet til kai 

• Stabilitet/setningsforløp fylling 

10. Samfunnssikkerhet og ROS– ref. forskriftens §1i  

Hydrogenanlegg med lagring av hydrogen i denne størrelsesorden omfattes av storulykkes 

forskriften som krever samtykke/godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB). GreenH vil søke om slikt samtykke parallelt med arbeidet med reguleringsplanen. 

Utbygging vil ikke kunne starte før dette samtykket foreligger. 

Hydrogenanlegg var ikke omfattet av ROS-analysen til gjeldende reguleringsplan. 

Til planarbeidet vil det blir utarbeidet en fullverdig risiko- og sårbarhetsanalyse og som del av den 

vil det bli beregnet og lagt inn sikkerhetssoner (brann/eksplosjon) knyttet til anlegget som faresoner 

i plankartet. Videre vil flomfare (stormflo, havnivåstinging og bølger) og stabilitet blir utredet/vurdert 

spesielt som del av planarbeidet. Alle disse forholdene vil være input til ROS-analysen. 

11. Hvem bør varsles og prosesser for samarbeid og medvirkning- ref. 

forskriftens §1j og §1k 

På oppstartsmøtet er det ønskelig at Bodø kommune innkaller de representanter de mener bør 

delta fra kommunen slik at nødvendig/riktig informasjon kan utveksles og nødvendige avklaringer 

tas. 

Det vil bli lagt til rette for medvirkning iht. kravet i plan- og bygningsloven. Dette innebærer 

underretning av berørte offentlige organer, samt naboer og evt. interesseorganisasjoner/foreninger 

i samråd med planmyndighet. Kommunen bes oversende adresseliste for berørte grunneiere og 

naboer når planavgrensningen er endelig avklart, samt en liste over eventuelle andre interessenter 

som skal motta oppstartsvarselet. 

Det vurderes ikke som nødvendig å avholde åpent folkemøte/informasjonsmøte i forbindelse med 

varsel om oppstart av planarbeid. Det er/vil bli gjennomført møter med berørte grunneiere/naboer. 

Behov for ytterligere medvirkning vil bli nærmere vurdert etter at innspill til 

planoppstart/planprogram er gjennomgått og behandlet. 
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12. Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger- ref. forskriftens §1l 

Plan- og bygningsloven § 4-2 (2) slår fast at det skal utarbeides konsekvensutredning for alle 

reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

Forskrift om konsekvensutredninger gir føringer for hvilke planer som kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn. Etter forskriftens § 6 skal det utarbeides konsekvensutredning for alle 

reguleringsplaner som inneholder tiltak i forskriftens vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.  

Det slås fast at unntaksbestemmelsen ikke kommer til anvendelse i dette tilfellet fordi tiltakstypen 

hydrogenanlegg ikke er utredet hverken i kommuneplanens arealdel eller gjeldende 

reguleringsplan fra 2014.  

Vurdering av planer og tiltak jfr. vedlegg I 

Etter gjennomgang av vedlegg I er det behov for å vurdere pkt. 6, 8b. 20 og 21 nærmere.  

Pkt.6. Den lyder som følger; 

 «Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for fremstilling i industriell målestokk av stoffer ved 

hjelp av kjemiske omdanningsprosesser, der flere enheter ligger ved siden av hverandre og 

funksjonelt sett hører sammen, og som er beregnet på: 

a) Fremstilling av organiske basiskjemikalier  

b) Fremstilling av uorganiske basiskjemikalier» 

Vurdering: 

Punktene c) til f) er ikke relevant ved framstilling av hydrogen.  

Basiskjemikalier er et produkt som brukes videre i kjemisk produksjon. Hydrogen er ikke en slik 

basiskjemikalie, men en miljøvennlig energibærer som benyttes som drivstoff i brenselceller og 

hvor det ikke oppstår andre utslipp enn rent vann. Brenselceller omdanner hydrogen og oksygen 

elektrokjemisk til vann, og i denne prosessen dannes elektrisitet som driver blant annet motorer i 

biler, fartøy etc.  Det konkluderes derfor med at tiltaket ikke faller inn under pkt. 6. 

Pkt. 8b. Den lyder som følger: 

«Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan seile og 

anløpe. Ferjekaier inngår i punkt 7b, 7c eller 7e». 

Vurdering: 

Gjeldende reguleringsplan har allerede avklart området ift. kai/havn/havneanlegg. 

Pkt. 20. Den lyder som følger: 

Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere og en lengde på mer 

enn 15 km. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/kap7
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Pkt. 21. Den lyder som følger: 

Lagringsanlegg for olje eller petrokjemiske eller kjemiske produkter med en kapasitet på 

200 000 tonn eller mer. 

Vurdering: 

Tiltaket innebærer ikke lagring av petrokjemiske eller kjemiske produkter på 200.000 tonn eller 

mere (punkt 21) eller framføring av kraftledninger eller jordkabler med 132 kV og mer enn 15 km 

lengde (punkt 20). Sistnevnte ivaretas av Arva som kraftleverandør. 

Med bakgrunn i ovenstående vurderes det at tiltaket ikke faller inn under KU-forskriftens vedlegg I.  

Vurdering av planer og tiltak jfr. vedlegg II 

Etter gjennomgang av vedlegg II vurderes tiltaket å falle inn under pkt. 6a) og 6c), dvs. produksjon 

og lagring av kjemiske produkter.  Forskriftens § 8 stiller krav om at reguleringsplaner med tiltak i 

vedlegg II skal konsekvensutredes (men ikke ha planprogram eller melding), dersom de kan få 

vesentlige virkninger etter § 10. 

Forskriftens § 10 gir kriterier for områder og tema som berører miljø og samfunn som skal legges 

til grunn for vurdering av tiltak i vedlegg II. Dersom planen/tiltaket faller inn under noen av disse 

kriteriene skal planen konsekvensutredes uten krav til planprogram. I tråd av at tiltaket utgjør risiko 

for alvorlige ulykker og/eller katastrofer (egenskaper ved tiltaket) vurderes det at tiltaket/planen må 

konsekvensutredes.  

Tema som foreslås utredet som følge av planen/tiltaket fremgår av pkt. 9. 

13. Avslutning 

Vi håper planinitiativet gir en tilstrekkelig redegjørelse av tiltaket og rammene for videre planarbeid 

og ber med dette om et oppstartsmøte i saken. Ta gjerne kontakt med undertegnende om dere har 

spørsmål eller behov for ytterligere informasjon. 
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