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Innledning  

Hammerfest kommune 
• Området ble avsatt til industri i 2003 til Kvalsunds arealplan.  

• Områdereguleringsplan for Markoppneset ble utarbeidet i 2005, men var fremdeles usikkert 
hva som skulle etablere seg her.  

• Kommunen er positiv til prosjektet og ønsker å tilrettelegge for å få dette til. 

Forslagsstiller Horisont Energi 
• Se vedlegg for presentasjon, og planprogram for prosjektdetaljer.  

• Barents Blue består av to delprosjekt: Ammoniakkanlegg på Markoppneset og CO2 reservoar 
utenfor Hammerfest (Polaris).  

• Planlegges transportert til Rotterdam.  

• Produsert ammoniakk planlegges i hovedsak å selges som drivstoff til skipsfart. Kan også 
brukes i andre sammenhenger. Legger opp til at det også kan kjøpes lokalt.  

• Et anlegg som har en stor størrelse internasjonalt sett.  

• Biprodukt i prosessen er CO2 (produseres dobbelt så mye CO2 som ammoniakk). 
Transporteres enten med skip eller med rørledning til polaris reservoaret.  

• Horisont Energi har to partnere i prosjektet: Equinor og Vår Energi  
o Horisont operatør for Markoppneset, Equinor operatør for Polaris. 

• Ambisjoner: bli den mest karbon- og energi effektive amoniakkanlegget i verden.  

• Fabrikken bygges i moduler og fraktes opp til Markoppneset, som skal redusere 
anleggsperioden. 

• Anlegget blir ca. 450 mål på land når det er ferdig. 

• Teknisk infrastruktur:  
o Fjellager for ammoniakk ca. 30 meter under havnivået. 
o Ferskvann 100 kubikk pr. tog (tre tog) 
o Sjøvann for kjøling – sjøvannstuneller for 3 tog.  
o Elektrisk kraft – 35 MW per tog.  
o Intern veg med avkjørsel fra riksveg 94. 

• Nå i konseptfase. Reguleringsplan vedtak våren 2023. Våren neste år er endelige 
investeringsbeslutning for prosjektet. Oppstart i 2026.   

• Andre prosesser som skal pågå parallelt:  
o Konsesjon for Kraftforsyning  
o Konsesjon for Markoppneset 

mailto:odd.edvardsen@hammerfest.kommune.no
mailto:mas@horisontenergi.com
mailto:veslemoy.grindvik@alta.kommune.no
mailto:Oddvar.Konst@alta.kommune.no
mailto:Jorgen.Kristoffersen@alta.kommune.no


 

Innspill fra sektormyndigheter 
 

Direktoratet for mineralforvaltning 
• Står i planprogrammet at planområdet ikke berører kjente mineralforekomster. Stemmer 

ikke, da planområdet berører Nussir kobberforekomst. Blir et utredningspunkt.  

• Vil være et konsesjonskrav ved start av uttak på 10 kubikk.  

• Spørsmål: Skal fylles ut i sjø, hvor skal massene hentes fra? Svar: Massebalansen utjevner seg 
ut fra de tiltakene som skal gjøres i planområdet. 

 

Statsforvalteren  
• Spørsmål: Hvor langt ut i planområdet skal utfylles i sjø? Svar: kombinasjon av fylling og 

kaianlegg, og område for trafikk i sjø. Kan være aktuelt å justere planavgrensning for å få 
med faresoner etc.  

• Spørsmål: Er det noe anslag på antall sysselsatte i anleggsfasen og driftsfasen? Svar: Ikke 
detaljerte beregninger, ca. 500 og 1000 mann i forbindelse med installasjon av moduler. I en 
driftsfase ca. 70 personer pluss minus. Er en del andre servicenæringer som vil ha kontakt 
med anlegget i tillegg. Blir klarert og utredet seinere.  

• Godt og oversiktlig planprogram, aktsomhetspunkter: bærekraftsmålene, naturmangfold-
Márgopphi og sjøarealene, landskap – vurdere utredning, utfylling i sjø – omfang og 
saksbehandling, KU-veileder M-1941, storulykkevirksomhet. 

• Mangler utredningstema – reindrift; planområdet vurderes ikke som reindriftsområde, men 
dersom støy eller kraft- og vannforsyning får konsekvenser utenfor planområdet for 
reindriften er det greit at dette tas i en utredning og samkjøres. Vurdering etter 
vannforskriften §12, klimagassutslipp fra nedbygging av myr (ca. 30 daa), samfunnsmessige 
konsekvenser; antall sysselsatte i bygge- og anleggsfasen og driftsfasen, 
helsekonsekvensutredning el kommunal tiltaksplan? 

 

Plan, fylkeskommunen  
• Konsekvensutredninger må vise en samlet virkning av tiltakene.  

• Regionalt perspektiv bør også vurderes og beskrives. 

• Ble nevnt i presentasjonen at det var utredet for alternative løsninger for anlegget. Fint om 
ulike alternativer løsninger redegjøres for i konsekvensutredningen. 

 

Vannforvaltning, fylkeskommunen 
• Fylkeskommunen vannregionmyndighet for Troms og Finnmark vannregion.  

• Etablering av ammoniakkanlegget kan påvirke vannmiljøet negativt, i en byggefase og 
driftsfase. Sentralt å vurdere hvordan miljøtilstanden og fastsatte miljømål for 
vannforekomstene kan påvirkes negativt, og hvordan det kan unngås gjennom tilpasning og 
avbøtende tiltak.  

• Utredningene må ende i en konkret vurdering om tiltaket vil forringe miljøtilstand og 
miljømålene.  

• Departementets presisering til Vannforskriften §12: 
https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/nye-presiseringer-om-bruk-av-vannforskriftens-
-12/  
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Mattilsynet  
• Forvalter drikkevannsforskriften. Hvis det skal produseres mer enn 10 kubikk per døgn er det 

plangodkjenningspliktig. Registreringspliktig under 10 kubikk.  

• I forbindelse med anleggs- og driftsfasen vil det være behov for drikkevann. Drikkevann bør 
undersøkes raskt, da en avklaring kan ta lang tid.  

• Kan ta flere år å ta prøver for å identifisere årstidsvariasjoner i mulige drikkevannskilder 
(Resipientundersøkelse).  

 

NVE 
• Interesser samlet under vassdrag, elektriske anlegg og grunnundersøkelser. 

• Tilgang på drikkevann og produksjonsvann: vil kunne være omfattet av bestemmelser i 
vassdragsloven og i vannressursloven. Kan være snakk om konsesjonspliktige tiltak etter 
begge lovverk. 

• Grunnundersøkelser på land og i sjø, og kraftproduksjon også tema som skal følges opp i 
prosjektet.  

• Samordning et stikkord. Kan se litt til Nussir (planforslaget som ligger på nabotomten) som er 
i den samme problemstillingen når det gjelder tilgang på vannforsyning og kraft. Vil være 
naturlig å snakke med Nussir i forhold til dette.  

 

Fiskeridirektoratet 
• Viktig med gode konsekvensutredninger for å kunne foreta vurderinger. 

• Rørledningene i sjø, og etableringen av dem vil være viktig å vurdere i forhold til 
påvirkningen anlegget kan ha på fiskeri.  

 

Kystverket 
• Sektormyndighet etter havne- og farvannslover.  

• Planprogrammet inneholder maritime forhold som dekker en god del av interessene til 
kystverket (farled, innseilinger, navigasjonsinnretninger, havneforhold, potensiell isdannelse, 
havnesikring, los, merkebehov, påvirkning på skipstrafikken) 

• Geologiske undersøkelser bør også foretas. Svar: geotekniske undersøkelser er gjort, og 
videre utredninger skal gjøres. 

 

Vegvesenet  
• Riksveg 94 går forbi planområdet hvor det er etablert avkjørsel som skal brukes til 

planområdet. 

• Byggegrense 50 meter må opprettholdes. 

• Ingen reguleringsplan for Rv. 94. Ikke snakk om noen store omlegginger forbi dette området 
på nåværende tidspunkt. 

• Trafikkforholdene internt innenfor planområdene blir også viktig å vurdere. Bør legges til 
rette for alle trafikantgrupper med avgrensede områder for ulike trafikantgrupper. 

• Viktig å tenke trafikksikre løsninger, både i anleggs- og driftsfasen. 

• Veg og gateutforming N100 må brukes i videre planlegging. 

 



Sametinget  
• Oppklaring vedr. kraftforsyning. Svar: I regi av Hammerfest energi skal det gjennomføres en 

søknadsprosess hvor trasé for kraftforsyning utredes. Løses derfor ikke i 
reguleringsplanprosessen, da kraftforsyning ikke er underlagt reguleringsplikt. Fanges opp av 
regelverket NVE forvalter.  

• Støtter statsforvalters innspill ang. konsekvensutredning for reindrift. 

 

Kulturminnevern, fylkeskommunen 
• Vært en dialog ang. kulturminneregistrering. Er en del store funn som er gjort som må 

vurderes hvordan skal løses i prosessen. 

• Vedr. ekstraregistreringer som skal gjøres i vår, kommer et brev i den sammenhengen.  

• Ønsker at man fortsetter videre kontakt ang. kulturminnefunn i planområdet. 

 

Næring, fylkeskommunen  
• Spennende prosjekt, som kan ha mange positive ringvirkninger.  

 

Spørsmål og kommentarer underveis i møtet 
 

• Hvor varmt sjøvann fra kjøling er det snakk om, og hvilke volum? 
o Svar: 43 000 kubikk ca. for første toget. Gjennomsnittstemperaturen i sjøen ca. 8 

grader. Snakk om en oppvarming på ca. 10 grader opptil 14-18 grader. Sjøvannet 
slippes ut på 50 meters dyp, og på dette tidspunktet ser man fra datasimuleringer at 
de øverste 50 meterne av vannet ikke vil ha noe temperaturøkning.  

 

• Mulig å utnytte det oppvarmede sjøvannet til andre formål, eller næringer? 
o Svar: Sjøvannet blir brukt til å kjøle en ferskvannskrets, og temperaturen på vannet 

vil være lavere enn det som er gunstig. Innenfor anlegget utnyttes varmen 
energieffektivt allerede. Men er en idé man kan være åpen for dersom det er mulig å 
gjennomføre. 
 

• Hvor tenkes fjellageret etablert?  
o Svar: På land under anlegget kote -30 m.  
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