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Saksbehandler:
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Dato:
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Tilbakemelding, Hergot Energipark, Narvik kommune - Forslag til
planprogram plan ID 2021008
Det vises til varsel om planstart for Hergot Energipark.
Narvik Vann forutsetter at planbestemmelser og retningslinjer vedrørende vann, avløp og
overvann i kommuneplanens arealdel følges.

Med hilsen
Ase Soleng
Leder Plan og utvikling
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Postboks 64
8501 NARVIK

Vår dato:
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2021/8142

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Stine Gabrielsen, +47 75547856

Innspill til forslag til planprogram - detaljregulering - Hergot Energipark
Narvik

-

Statsforvalteren viser til brev datert 28.03.2022 om forslag til planprogram for detaljregulering av
Herget Energipark, Narvik kommune.

Statsforvalterens innspill
Ifølge planprogrammet er bærekraftsmå I 7, 9 og 13 trukket frem som spesielt relevante. Norges
omstilling til et lavutslippssamfunn, samt etablering av nye verdikjeder basert på lønnsomme og
bærekraftige virksomheter, må sees i sammenheng med forbruk av naturressurser. Arealendringer
er den største trusselen mot biologisk mangfold. Naturkrisen og klimakrisen henger tett sammen, og
forsterker hverandre. Regjeringens arealpolitikk har som mål å oppnå en bærekraftig forvaltning av
landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra til
reduserte utslipp av klimagasser. Fra å utvikle areal- og transportkrevende utbyggingsmønstre må
det nå legges opp til en mer effektiv arealutnyttelse, fortetting og gjenbruk av tidligere utbygde
arealer.
Den landbaserte prosessindustrien i Norge har historisk sett blitt lokalisert i nærheten av
vannkraftverk og havn med mulighet for transport til kunder. Kraftkrevende industri bør så langt
som mulig lokaliseres til områder med eksisterende infrastruktur i form av tilstrekkelig
kraftoverskudd, overføringsnett/nettkapasitet, veier og havner. Videre bør man i spørsmålet om
lokalisering av riktig virksomhet til riktig sted, se på muligheten for samvirkninger. I dette ligger det
bl.a. muligheten for å nyttiggjøre seg av spillvarme fra produksjonen.
Reindrift

Statsforvalteren minner om at det i konsekvensutredningsforskriften§

21 tredje ledd sies at:

«Samlede virkningerav planen eller tiltaket sett i lys av alleredegjennomførte, vedtatte ellergodkjente
planer eller tiltak i influensområdetskal også vurderes.Derhvor reindriftsinteresserblir berørt, skal de
samlede virkningeneav planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktetvurderes».
Da reindriften er nomadisk i sin natur, vil inngrep i ett beiteområde medføre en negativ
kjedereaksjon i forhold til øvrige årstidsbeiter. Arealinngrep resulterer i at distriktets beiteområde
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som berøres minskes i anvendelsesgrad med tilsvarende økt belastningsgrad på gjenværende
områder. Årsaken er at reinen ikke lenger fordeler seg naturlig i beiteområder, slik den skal. En
optimalisert beiteanvendelse hindres derfor. Den kumulative effekt må derfor også inkluderes.
Man må se på og vurdere de driftsmessige konsekvensene en eventuell gjennomføring av tiltaket vil
innebære for distriktets reindrift. En isolering av inngrepsområdet i en reindriftsmessig og nomadisk
sammenheng gir lite mening, og en slik fragmentert tilnærming på en nomadisk driftsform kan i
verste fall føre til misvisende resultat.
Videre vil vi påpeke at enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning, og
kommunen skal påse at dette er oppfylt. I utkast til planprogram, seksjon 3.3 om medvirkning,
omtales ikke konsultasjon. Vi minner om at kommuner fra 1. juli i fjor (2021) har plikt til å konsultere
berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil
kunne påvirke samiske interesser direkte, jf. endringene i sameloven kapittel 4, særlig§ 4-4.
Dette vil også gjelde i arealplansaker som angår samiske interesser direkte. Sametinget har ikke
konsultasjonsrett i saker hvor de har innsigelsesmyndighet, men berørte reinbeitedistrikt vil kunne
ha konsultasjonsrett i disse sakene.
Konsultasjonsplikten påhviler vedtaksmyndigheten som i reguleringsplansaker er kommunen. Det er
gitt ut en veileder som gir nærmere informasjon om hvordan konsultasjoner skal gjennomføres, i
hvilke saker kommunen har konsultasjonsplikt og hva som kan være følgene av at
konsultasjonsplikten ikke overholdes. Veilederen finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-for-kommuner-og-fylkeskommuner-omkonsultasjoner-med-samiske-interesser/id2868782/.
Friluftsliv
Som nevnt tidligere er Langstrandåsen-Hergotmyrene, og for så vidt områdene rundt, svært viktig
friluftslivsområde. Lokalisering av industriområde her vil åpenbart komme i konflikt med de
allmenne interessene tilknyttet området. Friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og både fysisk og
psykisk helse. Det må derfor foretas en utredning om hvordan et det planlagte arealinngrep påvirker
friluftslivet, og hvilke konsekvenser som følger av dette.
I dette tilfellet må det vurderes om friluftslivskartleggingen er god nok og tilstrekkelig detaljert, og
om forholdene har endret seg siden dataene ble innhentet. I dette ligger det forventning om at det
foretas nærmer vurdering av behovet for ny kartlegging.
Naturmangfold
Sentrale deler av området ligger i området med randmorene, breelvavsetninger og en marin
abrasjonsterrasse i løsmasser. Dette gjør området til en interessant kvartærgeologisk forekomst.
Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold og kartleggingsdekningen for denne delen av kommunen
vurderes i beste fall å være middels. Avgrensninger av naturtyper på nordsiden Rombaken stammer
fra registreringer fra slutten av 90-tallet, 2004 og 2009. Disse er gjerne avgrenset i forbindelse med
en mer overondet vurdering av naturmangfoldet i kommunen Dette bør derfor vurderes å innhentes
ytterligere kunnskap om naturtyper i området Uf. kartlegging etter Miljødirektoratets instruks) .
«

Statsforvalteren viser for øvrig til vårt tidligere innspill.
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Samfunnssikkerhet og beredskap
Jf. plan- og bygningsloven § 4-3 skal kommunen påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres
for planområdet, eller selv foreta slik analyse, for å sikre at planen fremmer hensynet til
samfunnssikkerhet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om
arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt
utbygging. Området med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf.§§ 11-8
og 12-6.

Batterifabrikken vil trolig falle inn under storulykkeforskriften. Vi vil derfor henvise til DSB sin
veileder om sikkerhet rundt storulykkevirksomheter, og da spesielt kap. 5 som omhandler
planlegging av storulykkevirksomhet.
Ved etablering av ny storulykkevirksomhet er det viktig å ivareta sikkerhet utover selve planområdet.
Det gjøres gjennom ROS-analysen som skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning
for om arealet er egnet til utbyggingsformål. I denne vurderingen ligger også en mulighet for at
arealet ikke egner seg for storulykkevirksomhet. I kommunens vurdering er det viktig at også
brannfaglige/eksplosjonsfaglige vurderinger fra lokalt brannvesen inngår.
Med tanke på kraftledningene som går gjennom planområdet, vil det være viktig å ha en god dialog
med kraftselskapet.
Videre må grunnforhold, samt problematikk knyttet til flom og skred i tilknytning til planområdet
utredes og vurderes grundig av fagkyndig.
Byggteknisk forskrift (TEK17)stiller absolutte sikkerhetskrav til at byggverk hvor konsekvensen av en
flom og skred er særlig stor, ikke skal plasseres i flom- og skredutsatt område jf. kap. 7 Sikkerhet mot
naturpåkjenninger§ 7-2 og§ 7-3. I veiledning til byggteknisk forskrift er storulykkevirksomheter
definert inn under denne type byggverk.
Statsforvalteren anbefaler at DSB sin veileder Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planlegging
brukes til gjennomføring av ROS-analyse.
Kommunen må se til at ROS-analysen ligger ved planen som en del av planforslaget, og at eventuelle
risikoer og sårbarheter av betydning for planområdet og utbyggingsformålet er presentert og
tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. I tillegg bør kommunen vurdere om ROS-analysen tilfredsstiller
krav og føringer. Mangelfull ROS-analysevil kunne gi grunnlag for innsigelse fra Statsforvalteren
jamfor DSB sine retningslinjer for Statsforvalteren bruk av innsigelse p?
samfunnssikkerhetsområdet.
Videre anbefaler DSB at kommunen veileder i planarbeidet og gir råd om hvordan ROS-analysen skal
gjennomføres. Dette kan eksempelvis være:
• informasjon om risikofaktorer i kommunen,
• tverrfaglige utfordringer,
• oppfølgingskrav fra kommuneplanens arealdel eller områderegulering,
• relevante veiledere, rapporter, kart og analyser (for eksempel ROS-analyser fra
kommuneplanens arealdel, områdereguleringer og naboplanområder)
•
klimaprofil for fylket, som finnes her.
Kommunens helhetlige ROS-analysevil også være et viktig grunnlagsdokument
analysen. I tillegg har Statsforvalteren i Nordland utarbeidet temperaturprofiler

i arbeidet med ROSog nedbørsprofiler
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for ulike steder i Nordland basert på klimaprofilene, som kan være et nyttig kunnskapsgrunnlag.
Disse dataene finner dere her.
Området kan bare bebygges dersom utbygging vil oppnå tilstrekkelig sikkerhet jf. TEK17 kap. 7,
sikkerhet mot naturpåkjenninger, som også må ses i sammenheng med plan- og bygningsloven
1 om sikker byggegrunn.

Med hilsen
Asgeir Johan Jord bru (e.f.)
fylkesberedskapssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:
Stine Gabrielsen (Samfunnssikkerhet og beredskap)
Ellen Margrethe Oska! (Reindrift (SF-TF))
Ole Christian Skogstad {Klima og miljø)

Kopi til:
NORCONSULTAS AVD NARVIK

Stine Gabrielsen
rådgiver
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FISKERIDIREKTORATET

Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Nordland
Saksbehandler: Silje Svendsen
Telefon: 91125622
Vår referanse: 21/19324
Deres referanse:

Norconsult As
Att: Snorre Hultgren Navjord
Postboks 626

Dato: 06.05.2022

1303 Sandvika

Narvik kommune - Detaljregulering av Hergot Energipark.
Fiskeridirektoratets uttalelse
Fiskeridirektoratet region Nordland viser til oversendelse fra Norconsult AS av 28.03.2022 med
høring av forslag til planprogram til Hergot Energipark i Narvik kommune, samt innspill fra
Fiskeridirektoratet region Nordland til varsel om oppstart av 05.01.2022.

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er a sikre eksistens og
utviklingsmuligheter for marine neringer - fiskeri og akvakultur - herunder åta vare på marint
biologisk mangfold. Dette oppnås best ved atilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av
kystsonen.

Formål og planstatus
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av batterifabrikk med tilhørende industri-,
lager-, engros-, transport- og håndverksbedrifter på Hergot. I gjeldende kommuneplan er arealet
avsatt til LNFR. Størsteparten av området vil trolig
foreslås regulert til det kombinerte formålet industri/lager (SOSI-kode 1826). Det er i all
hovedsak det kombinerte formålet industri/lager områdene skal reguleres til. Planområdet er
på 5473 daa og området for næringsformål er ca. 1000 daa.

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Nordland
Vi viser til vårt innspill til varsel om oppstart av 05.01.2022. Av oppstartsvarsel og planprogram
som er mottatt på høring fremgår det at det skal gjennomføres konsekvensutredning
for tiltaket.
Fiskeridirektoratet forutsetter at virkninger av planlagte tiltak sin innvirkning for
fiskerinæringens interesser, marine naturtyper, gyte- og beiteområder og øvrig marin biologi
samt miljøkvalitet i vann vurderes og beskrives som en del av planprosessen. Dette gjelder både
i anleggsfasen med tanke på sprenging og utslipp til sjø, men det er også viktig i drift/produksjonsfasen. Fiskeridirektoratet ber om at det av konsekvensutredningen
som skal
gjennomføres fremgår tydelig hva som vurderes som konsekvenser og påvirkning av
sjøområdene i henholdsvis anleggsfasen og i drifts-/produksjonsfasen.

FISKERIDIREKTORATET
Postadresse Postboks 185, 5804 Bergen I Telefon 55 23 80 00
Organisasjonsnr: 971 203 420 I £-postadresse: postmottak@fiskeridir.no
I Internett: www.fiskeridir.no

For de øvrige innspillene fra Fiskeridirektoratet viser vi til vår tidligere uttalelse av 05.01.2022
og ber om at våre innspill gitt i denne uttalelsen tas hensyn til i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Håvard Dekkerhus
seksjonssjef
Silje Svendsen
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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Direktoratetfor mineralforvaltning
med Bergmesterenfor Svalbard

Norconsult AS
Skoleveien 1
9407 HARSTAD

Dato:
09.05.2022
Vår ref:
21/06953-6
Deresref: 2022-03-27
Hergot
Energipark

Uttalelse til forslag til planprogram for detaljregulering av Hergot
Energipark i Narvik kommune
POST- OG BESKSADRESSE
Ladebekken SO
7066 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E-POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NOS376940505883

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 27. mars 2022.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

ORG.NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om saken
Planprogram for detaljregulering av Hergot Energipark er lagt ut til høring og offentlig
ettersyn. Planens hensikt er å tilrettelegge for etablering av næringsbygg som har stort
behov for grønn energi.
Uttalelse fra DMF
DMF ga uttalelse til varsel om oppstart av planen 14. januar. Uttalelsen påpekte at
planområdet berører Hergot sand- og grusforekomst, at påvirkningen på forekomsten
skulle inngå i konsekvensutredningen, og at det bør komme tydelig frem hvordan
planen båndlegger forekomsten.

Planprogrammet ivaretar våre innspill på en tilstrekkelig måte og vi tar til etterretning
at planens påvirkning på forekomsten skal konsekvensutredes.
Vi imøteser reguleringsplanen når den kommer til høring og offentlig ettersyn.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjstad

Henning Sigstad

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Henning Sigstad
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Vår saksbehandler: Britt Jorid Børset Foss
Telefon:
Mobil:
E-post: britt.jorid. borset.foss@banenor.no

Narvik kommune- Bane NORs uttalelse til forslag til planprogram- Detaljreguleringsplan
Hergot Energipark
Vi viser til brev mottatt 28.03.2022 vedrørende ovennevnte.
Bane NOR har ingen merknader til forslag til planprogram.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
sjef Planforvaltning
Bane, Drift og teknologi

Britt Jarid Børset Foss
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
NORCONSULT AS, Snorre Hultgren Navjord
Kopi:
NARVIK KOMMUNE

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 8101.46.68128
IBAN-nr.: NO5581014668128
BIC: DABANO22

Snorre Hultgren Navjord
ra:

Roed, Jan G. <Jan.Roed@dsb.no>
fredag 13. mai 2022 08:40
Snorre Hultgren Navjord
Hergot Energipark, Narvik kommune - Forslag til planprogram - Uttalelse

Sendt:

Til:
Emne:

Hei,
Vi viser til høring av planprogram for Hergot Energipark, Narvik kommune.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)er koordinerende myndighet for storulykkeforskriften. Vi
veileder og fører tilsyn med virksomheter som omfattes av denne. I tillegg gir vi veiledning til kommunen som
arealplanmyndigheter og gir høringsinnspill på reguleringssaker innenfor vårt fagområde dersom det er behov for
det.
Om en virksomhet er omfattet av storulykkeforskriften avhenger av hvilke typer kjemikalier som håndteres på
virksomheten og mengder av disse, noe som reguleres spesifikt av denne forskriften. For en eventuell batterifabrikk
vil det vere avhengig av valg av prosess og tilhorende kjemikalier. Det vil derfor vere virksomheten som skal
etablere et slikt anlegg som må klargjøre dette, men i en tidlig fase av planarbeidet kan man gjøre forutsetninger
lier antakelser knyttet til at virksomheten vil kunne bli omfattet. Det vil i så tilfelle kreve at det gjøres nødvendige
vurderinger i ROS-analysentil planen om hvordan storulykkerisiko kan ivaretas i reguleringen, for eksempel
hensynssoner for å ivareta sikkerheten til omgivelsene. Dersom virksomheten blir underlagt storulykkeforskriften er
det sannsynlig at den også skal ha samtykke fra OSBetter vårt fagregelverk.
OSBhar utgitt ut en egen veileder for kommunene som kan benyttes ved arealplanarbeid som skal tilrettelegge for
etablering av storulykkevirksomhet: Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter I Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no).
OSBhar også fått utarbeidet en retningslinjer for storulykkevirksomheter for hvordan de bør gjøre risikoanalyser
som skal ligge til grunn for arealplanlegging, blant annet beregning av risikokonturer som kan gi grunnlag for
etablering av graderte hensynssoner: Retningslinjer for kvantitative risikovurderinger for anlegg som håndterer farlig
stoff I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no).
For øvrig vil vi minne om at TEK 17, kap. 7 har særskilte bestemmelser om etablering av storulykkevirksomheter
områder som er utsatt for naturfare, jf. veiledningen til TEK 17.
l\/led vennlig hilsen

JAN G. ROED

sjefingeniør
Kjemikaliesikkerhet
DIREKTORATET

FOR SAMFUNNSSIKKERHET

OG BEREDSKAP

Rambergveien 9
2014, 3103 Tønsberg
E-post Jan.Roed@dsb.no
postmottak@dsb.no
Telefon +47 33 4127 86
Mobil
+47 92 44 81 53
www.dsb.no
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar
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Innspill til forslag til planprogram - Hergot Energipark - Narvik
kommune
Nordland fylkeskommune har mottatt forslag til planprogram med vedlegg for detaljregulering med
konsekvensutredninger for Hergot Energipark i Narvik kommune. Hensikten med planarbeidet er å
legge til rette for å kunne etablere næringsbygg som har stort behov for grønn energi produsert i
Nordland, og næringsbygg knyttet til virksomheter innen industri, lagervirksomhet, engros,
transport, håndverksbedrifter og salg av tyngre vareslag.
Planområdet omfatter 5 473 daa., mens arealbehov til næringsvirksomhet estimeres å være ca.
1 000 daa. Endelig planavgrensning vil bli kartlagt i løpet av planprosessen og etter flere gangers
utlegging til offentlig ettersyn. Av oppstartsvarsel og planprogram som er mottatt på høring fremgår
det at det skal gjennomføres konsekvensutredning for tiltaket.
Batterifabrikken og øvrig virksomhet i energiparken kan falle inn under storulykkeforskriften.
Det vises til våre innspill til varsel om oppstart i brev av 1.02.2022.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill til forslag
til planprogrammet:
Merknader
Forholdet til regionale interesser
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for
arealpolitikken i perioden. Fylkeskommunen ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og
viser spesielt til kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap, 8.4 Næringsutvikling, og 8.5
Kystsonen og 8.6 Klima og klimatilpasning, jf. også vårt innspill til planarbeidet.
Kulturmiljø
Nordland fylkeskommune er tilfreds med at kulturmiljø er et utredningstema. Sametinget og
fylkeskommunen vil som avtalt gjennomføre en registrering i sommer.

Adresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Tlf.: 75650000
E-post: post@nfk.no

Besøksadresse Prinsensgate 100

Samfunnsutvikling
Plan, klima og naturressurser
Mari Didriksen
Tlf: 75650453

r
\

Friluftsliv
Nordland fylkeskommune merker seg at friluftsliv er blant temaene som skal konsekvensutredes,
noe vi ser på som positivt. Det går videre fram av forslag til planprogram at planområdet omfatter
viktige og svært viktige friluftsområder, kartlagt og klassifisert i samarbeid med kommuner og
regionale friluftsråd i 2014. Tiltak som bryter opp området, hindrer tilgang eller bruk til friluftsformål
bør unngås.
Reindrift
Det er helt sentralt at reindrift er et eget konsekvensutredningstema. Nordland fylkeskommune
minner om konsultasjonsplikten som følger av samelovens kapittel 4. Det vises ellers til våre
merknader knyttet til reindrift i oppstartsvarselet. Fylkeskommunen minner om at endret
friluftsaktivitet som følge av endringer i omgivelsene, kan føre til endrede påvirkninger på
reindriftsnæringen.
Trafikk
E6 langs Rombaken ligger innenfor planområdet. I planprogrammet står at det skal gjennomføres
en trafikk- og mobilitetsanalyse for tiltaket. Videre står det at trafikk- og mobilitetsanalysen vil
omhandle alle trafikantgrupper, trafikk til/fra energiparken samt trafikksikkerhet.
Dette er positivt, og en viktig del av planarbeidet.
Det er også positivt at tiltakshaver har tatt våre innspill ved oppstart av arbeidet til etterretning.
Fylkeskommunen ber om at i tidsplan for utarbeidelse av planforslaget avsettes tid til gjennomgang
av det med oss, før det fremlegges til politisk behandling og offentlig ettersyn. Dette bør gjøres for
å unngå misforståelser og forsinkelser i planprosessen.
Alternativvurdering
Det vises til våre innspill ved oppstart. Ettersom planforslaget ikke er i tråd med overordnet
kommuneplan er det ekstra viktig å vise de ulike alternativene for å sikre god dialog og
medvirkning videre i planprosessen. Forskrift om konsekvensutredninger§ 19, viser til at relevante
og realistiske alternativer skal utredes gjennom konsekvensutredningen. Planprogrammet burde
brukes til å synliggjøre de realistiske og relevante alternativene, og valget om lokalisering bør
foretas etter at de ulike alternativene har vært på høring. Også 0-alternativet skal beskrives, dvs.
hvordan miljøet antas å utvikle seg dersom planen eller tiltaket ikke gjennomføres, jf. § 20.
Konsekvensutredningens beskrivelse skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte midlertidige,
varige, kortsiktige og langsiktige virkninger, jf. § 21 andre ledd.
Om planveiledning
Til deres orientering har Nordland fylkeskommune oppdatert sine svarbrev, og vil flytte veiledning
over til andre arenaer. Det vises derfor til informasjon om planlegging, veiledere m.m., som finnes
på www.planlegging.no, samt på fylkeskommunens nettsider www.nfk.no.
Ved behov for veiledning i planspørsmål er dere hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss på
telefon og/eller e-post.
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Kontaktskjema
lTema
Kulturminner
Friluftsliv
ITrafikk
Øvrig

Navn
Arkeolog
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver

Martinus Hauglid
Hege Stemsrudhagen Bekken
Sesselja Jonsdottir
Mari Didriksen

[TIE.
909 59 111
905 31 049
91127144
406 04 126

Med vennlig hilsen
Silje Charlotta Wastlund
faggruppeleder plan, klima og naturressurser
Mari Didriksen
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Avjovargeaidnu 50

8501
9730

NARVIK
KARASJOK
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Snorre Hultgren Navjord
ra:

Trine Remman <Trine.Remman@mattilsynet.no>
mandag 16. mai 2022 13:15
Snorre Hultgren Navjord
Uttalelse detaljreguleringsplan Hergot energipark

Sendt:

Til:
Emne:

Hei
Uttalelse fra Mattilsynet til Detaljreguleringsplan Herget Energipark - Forslag til planprogram.
Vi viser til brev sendt til Mattilsynet 28.03.2022 fra Norconsult ved prosjektleder Snorre Hultgren Navjord.
Hvis løsning på tilstrekkelig mengde vann av drikkevannskvalitet er nytt vannverk vil jeg minne om at et eventuelt
nytt vannverk skal plangodkjennes.
Dette står i drikkevannsforskriften §18. Der står det blant annet:
Vannverkseieren ved plangodkjenningspliktige vannforsyningssystem skal
) søke Mattilsynet om godkjenning av etablerings- og driftsplanen. Planen skal dokumentere at
vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i denne forskriften. Vannverkseieren skal søke på skjema
fastsatt av Mattilsynet
b) informere berørte kommuner, slik at disse kan uttale seg om planen i samsvar med § 26
c) påse at planen er godkjent av Mattilsynet før byggestart og
d) registrere at vannforsyningssystemet er klart til å settes i drift. Dette skal gjøres på skjema fastsatt av Mattilsynet
før det settes i drift.
Legger ved en link til veilederen for drikkevannsforskriften § 18:
https://www.mattilsynet.no/mat
og vann/drikkevann/veiledning

til drikkevannsforskriften

25125
Utover det har vi ingen kommentar.

Med vennlig hilsen
rine Remman
r orsteinspektor

Mattilsynet, avdeling Midtre Hålogaland
Telefon: 22 77 94 82 / 40 51 50 57
Besøksadresse: Fagernesveien 3, Narvik
Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet. no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no
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18 plangodkjenning.
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KYSTVERKET

NORCONSULT AS AVD NARVIK
Teknologiveien 10
8517 NARVIK

Deres ref.:

Vår ref
2021/10679-6

Arkiv nr

Saksbehandler
Tor Vidar Olsen

Dato
16.05.2022

Uttalelse til forslag til planprogram - Detaljreguleringsplan - Hergot
Energipark - Narvik kommune - Nordland fylke
Vi viser til brev av 27. mars 2022 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Hergot Energipark i Narvik kommune.
Formålet med planen er a legge til rette for a kunne etablere næringsbygg som har stort
behov for miljøvennlig energi som er produsert i Nordland. Utgangspunktet er at det
eksisterer et overskudd av «grønn» energi i området.

1. Grunnlaget for Kystverkets engasjement i planarbeid
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket tar ansvar for sjøveien og produserer viktige fellesgoder for
samfunnet. Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er et
transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet. Videre er det et nasjonalt mal a flytte godstransport fra vei til sjø.
Kystverket har fått i oppgave a bidra til a utvikle et helhetlig transportsystem.
Et velfungerende sjøtransportsystem bestående av farleder, havner og havneterminaler er
svært viktig for næringsutvikling og bosetting langs kysten, for at norske bedrifter kan inngå
i komplekse og globale handels- og produksjonssystemer, i tillegg til at personer skal
komme seg mellom hjemsted og arbeidsplass.
Kystverket har veiledning og informasjon om vår rolle i arealplanlegging på våre nettsider.
Her finner en også styrende dokument som ligger til grunn for vår medvirkning i planlegging
etter plan- og bygningsloven.
Igangsatt planarbeid ved Hergot i Narvik kommune kan berøre Kystverkets saksfelt, og vi
har da rett og plikt til å delta i planleggingen, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 3-2 tredje
ledd. Det fremgår imidlertid ikke klart av forslaget til planprogram at det skal etableres en
sjøtransportløsning knyttet til industriområdet, eller om transporten til og fra skal knyttes til
andre løsninger.

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: 07847
E-post:
post@kystverket.no
Internett: https://kystverket.no

Org.Nr.:
Bankgiro:

874783242
7694 05 06766
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2. Innspill til planen
Planområdet ligger ved Hergot innerst i Rombaksfjorden, og det skal nå gjennomføres en
planprosess som vil avklare omfang av planområdet i flere runder. Kystverket antar at det
etter hvert i større grad også vil avklares hvilke transportløsninger det skal legges til rette for.
Kystverket vil på denne bakgrunn komme tilbake til temaet når det er mer avklart på hvilken
måte transporten skal løses.

Med hilsen

Jan Morten Hansen
avdelingsleder

Tor Vidar Olsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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@
Per Overgaard
Froyasvei 4
1445 Drobak

Norconsult AS
Teknologiveien 10
8520 Narvik

Konsekvensutredning
- Batterifabrikk på Hergot, Narvik Kommune
Som eiere av Tyttebærvik 35, gnr. 29/br.nr. 37, takker vi for tilsendt informasjon datert 2022-03-28,
vedr. ovennevnte.
I tillegg til tidligere avgitt høringsuttalelse ønsker vi å understreke uttalelsen fra Statsforvalteren i
Nordland vedr. støyutredning mv.
Statsforvalteren uttaler:
Ved planlegging av støyende anlegg og virksomhet må det alltid gjøres støyutredning dersom berørt
stoyfolsom bebyggelse kan fa stayniv som overskrider grenseverdiene i tabell 2iT-1442/2021. ..........
Det
ble i forbindelse med etablering av batterce/lefabrikk i Skellefteå gjort beregninger som viste en generering av
en trafikkmengde på 100 lastebiler og 800 personbiler/dgn. Vi viser i denne
forbindelse også til vegdirektoratets Håndbok Vl13 for beregninger og framskrivinger av
bilturproduksjon. I vurderingen av støy bør også trafikkstøy inngå.
Dersom støyutredningene viser at det er eksisterende bygninger med støyfølsom bruk som får
merkbar økning av støynivåene som følge av planlagt tiltak, herunder økning av trafikkmengder
(ADT),md det sikres med rekkefølgebestemme/ser at disse får nødvendige avbøtende tiltak før
virksomheten(e) kan starte opp.
I tillegg uttaler Statens Vegvesen at adkomst til batterifabrikken
må planlegges som tofelts vei, med separat gang/sykkelvei.

må skje via eksisterende atkomst. Atkomsten

Som eiere av ovennevnte eiendom vil vi på det sterkeste be om at det utredes alternativ atkomst til
batterifabrikken. slik at nåværende atkomst til skytebanen saneres. Dersom en velger å opprettholde dagens
trase. og utvide denne i hht dagens krav. vil dette medføre at vår eiendom ikke lenger kan betegnes som en
fritidseiendom med gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Støy- og støvproblematikk vil gjøre
eiendommen uegnet som fritidseiendom. Det er vanslik å se for seg at nødvendige avbøtende tiltak vil ha
særlig effekt.

Drøbak/ Kongsberg den 15.mai 2022.

Ola vergaard

(s)

Snorre Hultgren Navjord
ra:

Ole Johan Eira <ojeira@gmail.com>
mandag 16. mai 2022 23:32
Snorre Hultgren Navjord
Re: Herget Energipark, Narvik kommune - Forslag til planprogram

Sendt:

Til:
Emne:

Hei.
Gielas reinbeitedistrikt har 3 krav i forhold til forslaget til planprogram.
1. Gielas reinbeitedistrikt ber om at i tillegg til den ordinære konsekvensutredningene utføres en egen
tilleggsutredning om reindrift av noen med tradisjonell reindriftssamisk kunnskap. Dette for sikre kunnskap om
reinens bruk av området, beiteforhold i ulike tider rein beiter i området og bruksverdien for området spesifikt for
rein. For at disse problemstillinger skal kunne belyses på en tilfredsstillende måte for Gielas reinbeitedistrikt krever
vi at en grundigere analyse blir gjort av noen med spesifikk tradisjonell reindriftssamisk kunnskap og kjennskap til
terminologi som beskriver beiteforhold og generelle forhold for rein .

. Gielas reinbeitedistrikt ber om at alle utredninger i forhold til reindrift blir gjort i kumulativ perspektiv. Dette er i
tråd med FN SP artikkel 27. Inngrepet skal ikke kun ses som et enkelt inngrep, men i et større perspektiv med andre
tidligere og planlagte inngrep i reinbeiteområdet både lokalt og regionalt.
3. Gielas reinbeitedistrikt ber om at det gjennomføres en reindriftsfaglig kostnadsanalyse. Dette mener distriktet er
nødvendig for %belyse de økonomiske konsekvensene av de negative konsekvensene av inngrepet i distriktets
vinterbeiteområdet vil koste.
Dette er punkter som vi mener må gjøres for å sikre en rettferdig prosess i tråd med FN konvensjon om sivile og
politiske rettigheter artikkel 27.

Ole Johan Eira

leder Gielas reinbeitedistrikt
man. 28. mar. 2022 kl. 10:22 skrev Snorre Hultgren Navjord <Snorre.Hultgren.Navjord@norconsult.com>:
Hei!
Vi viser til vedlagte brev som orienterer nærmere om forslag til planprogram for detaljregulering av Hergot
Energipark, Narvik kommune,
Orienteringsmøte, streaming møte, 21.04.2022, kl. 18:00 samt frist for innsendelse av merknader -16. mai 2022.

Vedlagt følger:
o
o
o
o
o

Brev vedr. forslag til planprogram for detaljregulering av Hergot Energipark, Narvik kommune
Forslag til planprogram, Hergot Energipark
Vedlegg 1: Kopi av innspill fra myndigheter med innsigelseskompetanse
Vedlegg 2: Merknadsbehandling av innspill fra myndigheter med innsigelseskompetanse
Vedlegg 3: Kopi av innspill og merknader fra grunneiere/rettighetshavere, lag, foreninger og
privatpersoner
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o
o
o

Vedlegg 4: Merknadsbehandling av innspill og merknader fra grunneiere/rettighetshavere, lag,
foreninger og privatpersoner
Vedlegg 5: Alternativvurdering av aktuelle lokasjoner for batterifabrikk
Vedlegg 6: Program for 1-årig resipientovervåkningsprogram i Rombaken

Detaljreguleringsplan

Hergot Energipark- Forslagtil planprogram

30. sept. 2021 fattet Narvik kommunestyre følgende vedtak:
KST- 091/21 Vedtak:
Narvik kommunestyre er positiv til at det settes i gang reguleringsarbeid for batterifabrikk på Hergot.
Utredningstemaer skal avklares i dialog med kommunen som planmyndighet og fremgå i fastsatt i
planprogram. Rådmannen gis fullmakt til a innga avtale om utarbeiding av områderegulering for
batterifabrikk på Hergot, dersom det i planprosessen viser seg at områderegulering er den beste
løsningen for planarbeidet.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8,12-9 og forskrift om konsekvensutredning, varsles de'
at forslag til planprogram med vedlegg for detaljregulering med konsekvensutredninger for Hergot Energipark i
Narvik kommune, er sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside,
www.narvik.kommune.no/tjenester/plan-bygg-eiendom-kart-og-miljo/arealplan-og-reguleringsplan/horing-ogkunngjoring-av-reguleringsplaner/, og ved servicekontoret i Rådhuset, 1. etasje.

Hensikten med planarbeidet er som orientert om tidligere, å legge til rette for å kunne etablere næringsbygg som
har stort behov for «grønn» energi produsert i Nordland - neringsbygg knyttet til virksomheter innen industri
(batterifabrikk), lagervirksomhet, engros, transport, håndverksbedrifter og salg av tyngre vareslag. Endelig
planavgrensning vil bli klarlagt i løpet av planprosessen og etter flere gangers utlegging til offentlig ettersyn.

Vi vil takke alle som har sendte inn, i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, innspill og merknader
knyttet til forhold i planområdet som vi bør være oppmerksomme på under arbeidet.
I vedlegg til denne e-post er det vist innkomne innspill/merknader samt behandlingen av disse.

Gjennom merknadene er vi blant annet blitt gjort kjent med at planområdet overlapper et nasjonalt
viktig gytefelt for kysttorsk i Rombaken. Gytefeltet har høy eggtetthet og høy retensjon som viser at egg
og larver blir holdt tilbake av strømmene slik at avkommet vokser opp i nærheten av gyteområdet. Uer
er stasjonær i Rombaken og har hele sitt livsløp på mindre avgrensede områder hvor de både gyter,
beiter og vokser opp. Det er også to rekefelt i Rombaken.

7. februar i år satte vi allerede i gang et ettårig program, Rombaken resipientovervåkningsprogram,
med formål gjennom en rekke prøvetakinger i løpet av året å skaffe oss innsikt i tilstanden i fjorden. 3
marinbiologer følger programmet ved

• A registrere tilstanden til fjorden utenfor planområdet
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• Registrere en rekke parameter som vil fortelle tilstanden til fjorden, f. ek .. næringssalter,
oksygen, planteplankton, dyreplankton, makroalger og kartlegginga av ålegras og andre viktige
naturtyper
•

Kartlegging av hvordan strømmer går i fjorden til ulike årstider, osv.

Resultatet av programmet vil gi et grunnlag for å kunne stille krav til utslipp til fjorden samt følge opp
tilstanden i fjorden etter at utbygging har skjedd.

Vi har gjennom merknadene blitt kjent med en rekke forhold som fordrer oppmerksomhet. Innspill om
områdets friluftsmuligheter er dominerende. Det gjelder også bruk av utmarka. Mulighetene for
overføring av vann fra Nygårdsdammen er vesentlig for å kunne realisere en batterifabrikk i
kommunen. Av planprogrammet, og vedlagt planprogrammet, er det redegjort for de alternative
vurderinger som er gjort med hensyn til finne egnet lokalitet.

a

Vi er allerede begynt å tenke på løsninger for overføring av vann til utbyggingsområdet som ikke gir
inngrep i Storelva eller friluftsområder som f.eks. Hergotheia. Målet er å fremføre vann til
utbyggingsområdet uten synlige anleggselement eller nevneverdige inngrep i terrenget.

Gjennom omfattende registreringer og konsekvensutredninger utført av en rekke ulike fagfolk, forventer
vi å få innspill til løsninger som kan redusere konsekvensene av inngrep.

a

Vi legger til grunn gjennomfore registreringer og konsekvensutredninger ut fra at planprogrammet blir
fastsatt av kommunen i juni måned. Vi ber derfor grunneiere og rettighetshavere være overbærende
med at dere vil oppleve at de ulike fagfolkene vil oppsøke planområdet for å kunne gjennomføre
nødvendige registreringer som grunnlag for konsekvensutredningene. Dette gjelder f.eks. arkeologer
(fra fylkeskommunen og Sametinget), biologer (registrere grunnens egenskaper med hensyn til vekster
og opphold av fugler og dyr samt muligheter for høsting og beiting i området, geologer for
undersøkelse av aktsomhetsområder mht. snø- og steinskred, kvartærgeologer for undersøkelser av
myrene og terrenget for øvrig, landskapsarkitekt for vurdering av landskapets verdier, fagpersoner inne
friluftsliv, osv.

Eventuelle merknader sendes:

E-post adresse: Snorre.Hultgren.Navjord@norconsult.com
Postadresse: Norconsult AS, Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Med hilsen
Snorre Hultgren Navjord
>delsesradgiver/prosjektleder
Oir: +47 45 40 47 62 I Mob: +47 45 40 47 62
snorre.hultgren. navjord@norconsuIt.com
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Norconsult AS
Teknologiveien 10, N-8512 Narvik
Tel: +47 76 96 78 60 I www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY
AND DISCLAIMERNOTICE:This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. Jf you ore not
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Ad merknader til detaljreguleringsplan Hergot Energipark Forslag til planprogram
1. Innledende bemerkninger
Det vises til brev av 27.03.2022 fra Norconsult AS vedrørende forslag til planprogram for
Hergot Energipark. Undertegnede er eier av eiendommen gnr. 29 bnr. 121 i Narvik kommune,
som er en av de berørte eiendommene for planvarselet.
Innledningsvis bemerkes det at jeg ikke ser positivt på planene om

a bygge energipark

på

Hergot i form av en megafabrikk hvis endelige størrelse ikke er kjent, da jeg er redd en slik
utbygging vil gjøre uopprettelige skader på både natur, dyreliv og trivselen i området.
Planområdet er i dag et LNFR-området (landbruks-, natur-, friluftsliv- og reindrifsområder),
og det er en grunn til at det er avsatt til dette formål. En endring av området til næringsindustri
vil uten tvil få direkte negative konsekvenser for LNFR-formålene. Jeg kan ikke se at behovet
for aprodusere «grønn» energi i Nordland vil veie tyngre enn de hensyn som begrunner at
området er avsatt til LNFR-formål. Det er andre alternative områder i Narvik kommune en
slik batteripark kan bygges, hvor landbruks-, natur-, friluftsliv- og reindriftsinteresser ikke blir
påvirket på denne måten.

2. Området er svært viktig for friluftsliv
Min eiendom er en fritidseiendom, og jeg og min familie utnytter alle Hergots muligheter for
friluftsliv. Hergot er et av de mest brukte fritidsområdene i Narvik. Området benytter til
turgåing, bærplukking, fugletitting, klatring, det har flere sykkelstier og flere lag og
foreninger har sine områder her, blant annet modellflyklubben hvor min familie er engasjert.
Det aktuelle næringsområdet ligger derfor i et område som benyttes flittig av oss og
allmennheten til en rekke friluftsaktiviteter. Muligheten for å utøve disse friluftsaktivtene vil i
stor grad forsvinne dersom megafabrikken bygges. Et spørsmål som oppstår i denne
sammenghengen er hva som vil skje med tilgangen på det resterende området dersom
fabrikken bygges? Vil allmenheten i det hele tatt kunne benytte dette områder?
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Trivselen i området vil i alle tilfeller synke drastisk og området som friluftsområdet vil bli
ødelagt.
Hva gjelder strandområdet ser jeg at hele lengden av Langstranda inngår i planområdet
innledningsvis. Jeg er gjort oppmerksom på at det under planleggingen av Hergot Energipark
er utredet muligheter for å bygge en industrikai på Langstranda i tilknytning energiparken.
Dette må unngås for enhver pris. Langstranda er en svært viktig strand for meg og
befolkningen i Narvik-området. Stranden er etter min oppfatning den lengste og fineste i
Narvik, og den ligger i kort avstand fra byen. Derfor benyttes stranden gjennom hele året av
hytteeiere og de som er bosatt i området, men også av resten av byens befolkning og turister.
Det er også svært mange som har naust på Langstranda, og fisker i området. Stranden vil bli
ødelagt for bruk av allmenneheten og trivselen i området vil bli ødelagt dersom det bygges en
industrikai her. Flere vil også miste sine naut. Jeg har også bekymringer knyttet til at utslipp
fra fabrikken vil forurense strandområdet og fisken i havet.
En stor del av et friluftslivområde er også at det er stille og fritt for lyd- og lysforurensning.
Bare trafikken som vil gå til og fra megafabrikken vil være ødeleggende for dette, og hvilken
lyd- og lysforurensning vil selve fabrikken gi? Dette vil påvirke naturen, dyrene og
menneskene i området negativt.

3. Rikt dyreliv
Jeg og min familie har hatt vår fri luftseiendom på Hergot siden 1974. Jeg har derfor god
kjennskap til det rike dyrelivet som er i området. Årlig ser vi elger med kalver, rever og rein i
området. Hver vinter har vi sett rein som trekker ned for å beite, og det kan derfor ikke være
tvil om at området er svært viktig for vinterbeite til reindriften. Dette vil reindriten miste
dersom batteriparken bygges. Tilgang til vinterbeiteområder er et minimumskrav for
reindriften i Nordland.

4. Forurensning og bekymringer knyttet til bygging på myr
Jeg og andre hytteiere i området har brukt flere hundre tusen kroner på etablering av privat
brønn for vanntilgang til hyttene våre. Jeg har bekymringer knyttet til om grunnvannet vil bli
forurenset av megafabrikken, og at investeringen i den privat brønnen vil bli bortkastet.
Trafikstøy, lyd- og lysforurensninger er også en stor bekymring. Dette er forhold som vil
påvirke verdien av hyttene og boligene i området negativt.
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Det aktuelle næringsområdet hvor energiparken ønskes bygget ligger på Hergotmyra. I 2020
uttalte Miljødirektoratet at de ville gjøre det vanskeligere å bygge pa myr.' Dette blant annet
fordi bygging på myr slipper ut store mengder CO2. Dette taler med styrke for

ikke etablere

et industriområde på Hergotmyra, da byggingen i seg selv vil kunne medføre meget store
karbonutslipp.
Myren fanger videre opp store mengder vann, og jeg er bekymret for at bygging på
Hergotmyra vil føre til skader på hus og hytter, samt skape grunnproblemer i de
lavereliggende områdene, blant annet hvor min hytte ligger, ved at myrens dreneringsfunksjon
forsvinner.
Klima- og miljødepartementet har publisert en artikkel som understreker viktigheten av myr
og våtmark. 2 Artikkelen ble sist oppdatert 07.10.2021. Av artikkelen fremgår det at myrer har
et rikt naturmangfold og huser flere arter av karplanter, mose, insekter og er viktige hekke- og
rasteplasser for mange trekkfugler. I 20 I 8 havnet I 9 naturtyper som lever i våtmark på Norsk
rødliste for naturtyper, grunnet reduksjon i areal og tilstand i våtmark. Etter min oppfatning er
derfor den politiske konsensusen av bygging på myrer skal unngås.

Mvh
Eivind Gaarden
Narvik 16.05.2022

https ://www.n rk. no/ norge/m i Ijod i rektoratet-vi I-stra mme-inn-reglene-for-bygging-pa-myr-og-skog1.15077969 (sist sjekket 15.05.2022)
https ://www.
regjeringen. no/no/tema/kl i ma-og-mi Ij o/natu rma ngfol d/i n nsi ktsarti kl ern atu rmangfo ld/vatmark/id2339659/
(sist sjekket 15.05.2022)
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Norconsult AS
Teknologiveien 10, 8512 Narvik
snorre. hultgren.navjord@norconsult.com

Fauske, 16.05.2022
Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet

i Nordland og Birdlife Norge avd. Nordland.

Uttalelse - detaljregulering med
konsekvensutredninger for Hergot Energipark
Forum for natur og friluftsliv (FNF)Nordland er et samarbeidsnettverk for 14 natur- og
friluftsorganisasjoner i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i Nordland fylke
ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for
kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. Medlemsmassen
hos de tilsluttede organisasjonene er ca. 22 000 personer.

Vi viser til høring av forslag til planprogram for detaljregulering med konsekvensutredninger for
Hergot Energipark i Narvik kommune (PlanlD 2021008). Norconsult (som er plankonsulent) ber om at
eventuelle kommentarer/merknader til planprogrammet sendes skriftlig innen 16.05.2022. Etter
avtale fikk vi utsatt frist til 18.5.2022.
Vi viser også til vår uttalelse av 24.1.2022 i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. Flere
av våre merknader i denne uttalelsen er også relevant for denne høringen.
Den 21.4.22 var vi representert på det digitale informasjonsmøtet hvor vi fikk vi en grei gjennomgang
av bakgrunnen for planarbeidet, om innspillene som kom inn i forrige høringsrunde, om forslaget til
planprogram, hvilke temaer som skal utredes med mer.
Hensikten med planarbeidet er fortsatt å legge til rette for å kunne etablere næringsbygg som har

stort behov for «grønn» energi produsert i Nordland - neringsbygg knyttet til virksomheter innen
industri {batterifabrikk), lagervirksomhet, engros, transport, håndverksbedrifter og salg av tyngre
vareslag.

Generelle merknader

«Det grønne skiftet» skulle skje innenfor naturens tålegrenser. Dessverre ser vi at nye «grønne»
arbeidsplasser og industri skjer ved å bygge ned enda mer natur. Det er et større fokus på vekst enn
fokus på det stadige forbruket av naturen vår. Ytterligere tap og fragmenteringer av leveområder for
naturmangfoldet forsterker naturkrisen vi står overfor. Vi etterlyser derfor en bedre arealforvaltning

Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner
nordland@fnf-nett.no
I Eiaveien 5, 8208 Fauske I 908 06 146
organisasjonsnummer 983 267 998 I www.fnf-nett.no/nordland
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av vår gjenværende natur enn hva som er tilfelle i «det grønne skiftet». Vi mener at nye
industrietableringer, som en hovedregel, må lokaliseres i områder som enten er industrialisert fra før
eller er som er regulert til formålet gjennom en grundig prosess med overordnet plan. Planområdet
er i hovedsak avsatt som et rent LNFR-område og sjøarealet til flerbruk fiske, ferdsel, friluftsliv og
natur. Planene er derfor i strid med overordnede arealavklaringer. Narvik kommune, som ansvarlig
planmyndighet, har det avgjørende ansvaret. Kommunen kan nå velge å ikke vedta planprogrammet,
noe vi i tilfelle vil støtte.

Våre innspill til høring av planprogram og konsekvensutredning
Forslagsstiller og plankonsulenten har gjennomført plikten om å utrede alternative lokasjoner. I
denne saken så er det gjennomført noen forenklede utredninger på alternative lokasjoner i Nordland
og Troms. Planområdet (Hergot) ble utpekt på grunn av topografi, logistikk, nærhet og nettilgang til
fornybar energi og andre naturgitte forhold.
Vi mener lokaliseringen er feil av hensyn til naturmangfold og friluftsliv. Nye industrianlegg må
lokaliseres på steder som ikke ødelegger eller fragmenterer verdifull natur og/eller forringer
friluftslivet. Risikoen for at området vil miste mye av sitt særpreg og sine opplevelseskvaliteter er
betydelige. Vi har i uttalelsen til varsel om planoppstart skrevet om hvorfor området er så viktig for
friluftslivet.
Som det kom frem på informasjonsmøtet så er det et stort folkelig engasjement i saken og det er stilt
mange spørsmål til hvordan planene vil påvirke og ivareta natur og friluftsliv. Planområdet er et
svært viktig friluftslivsområde, som mange ønsker åta vare på og fortsatt kunne få bruke som de
alltid har gjort.
Foreløpig er det få detaljer rundt plasseringer av infrastruktur mv. vi som høringspart kan forholde
oss til. Det står også at «potensialet for etablering av nye vannkraftverk i tilknytning til energiparken
vurderes. Mulighetene for trinnvis utvikling av området skal også utredes ...». Videre står det at
«endelig planavgrensning vil bli klarlagt i løpet av planprosessen». Dette betyr at svært mange
spørsmål står ubesvarte i denne fasen. Behovet for en grundig prosess med kunnskapsinnhenting er
derfor betydelig.
AIie krav og rettslige prinsipper som ligger fast i miljølovverket, som Naturmangfoldloven, Plan- og
bygningsloven, miljøinformasjonsloven, vannforskriften, forvaltningsloven, folkehelseloven m.fl. er
greit oppsummert i planprogrammet. Vi har forventninger til at lovverket følges og at det gjøres
grundige utredninger og vurderinger. Videre har vi forventninger til at statlige, regionale og
kommunale føringer og forventninger ivaretas.
Vi mener videre at en bred medvirkningsprosess underveis i prosessen, med relevante aktører og
interesser, er svært viktig. Dette er også beskrevet under kapittel 3.3., men det er svært få detaljer
rundt hvordan prosessen skal foregå. Vi oppfordrer til åta kontakt med våre tilsluttede
organisasjoner, som f.eks. Naturvernforbundet, Birdlife, Midtre Hålogaland Friluftsråd og Norges
Jeger- og Fiskerforbund. Hvordan medvirkningen har foregått og hvem som har vært involvert, skal
beskrives og dokumenteres.
Området har en variert natur med våtmark og myr som gir opphav til et rikt naturmangfold.
Kunnskapsgrunnlaget er per i dag langt i fra godt nok, noe som kommer frem i forslaget til
planprogram under kapittel 4.6.1. Naturmangfold: «Sett i lys av planområdets størrelse er det relativt

få registreringer av naturmangfold innenfor området. Mesteparten av området består av skog og
(
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våtmark. Flere våtmarkssystemer, herunder flere myrtyper, er oppført på norsk rødliste for
naturtyper. Myrer er ofte levesteder for mange planter og dyr, og populære landingsplasser for
fugler. På bakgrunn av dette vurderes det d vere potensial for flere registreringer.». S her er det
mange kunnskapshull som må tettes.
Sammen med flere andre høringsparter har vi allerede påpekt hvor viktig myra er i natur- og
klimasammenheng. Temaet blir derfor veldig viktig å få utredet på en god måte. Det kan ikke kalles
«grønn industri» dersom våtmarkene/myrene dreneres, mister sine viktige egenskaper og frigjør
store mengder CO2.
Støy, støv og luftforurensning skal også utredes og planprogrammet tar for seg det viktigste. Her må
også lysbruk/lysforurensning inn som utredningstema fordi det påvirker dyreliv, friluftsliv og
folkehelsen.
Utredningsplikten omfatter også det å redegjøre for påvirkningene på vannforekomstene og miljømål
Utover det er det et interessant spørsmål hvordan utslipp av prosess- og kjølevann vil påvirke marine
naturtyper og det biologiske mangfoldet i Rombaken.

krav til kunnskapsgrunnlaget (Naturmangfoldloven 9 8) og at det
«skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes» (Forvaltningsloven§ 17). Når det
I henhold til lovverket så er det

gjelder konsekvensutredningene for naturmiljø og hvordan disse skal gjennomføres (metodikken), så
er det krav om at feltarbeid må skje av kompetente personer, over et nødvendig antall dager og
gjennomføres på en tid på året som gir et best mulig data- og kunnskapsgrunnlag.
Konsekvensutredningene skal være etterprøvbar. Vi forventer at veiledere og anbefalinger fra
Miljødirektoratet gjennomgås og følges i utredningsarbeidet.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Nordland

Jens Egil Pedersen
Styreleder

Gisle Sæterhaug
Koordinator

Kopi:
Narvik kommune
Statsforvalteren i Nordland
Nordland fylkeskommune
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