
 
 

 
 
 
 
 

Konsekvensutredning 
 for etablering av et 

energigjenvinningsanlegg  
i  

Fauske kommune 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avfallsenergi A/S 
 

April 2009 
 
 

 
 



Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune 
                                     
 

 2

INNHOLD 
 
SAMMENDRAG................................................................................................................................................... 5 

INNLEDNING....................................................................................................................................................... 8 
1.1 BAKGRUNN ............................................................................................................................................ 8 
1.2 OM TILTAKSHAVER ................................................................................................................................ 8 
1.3 UTREDNINGSPROSESSEN ........................................................................................................................ 9 

1.3.1 Om konsekvensutredningen............................................................................................................... 9 
1.3.2 Melding og planprogram .................................................................................................................. 9 
1.3.3 Fastsatt planprogram........................................................................................................................ 9 
1.3.4 Saksbehandling og tidsplan............................................................................................................. 10 

2 TILTAKSBESKRIVELSE........................................................................................................................ 11 
2.1 BEGRUNNELSE FOR ETABLERINGEN...................................................................................................... 11 
2.2 LOKALISERING AV ANLEGGET .............................................................................................................. 12 
2.3 BESKRIVELSE AV ANLEGGET ................................................................................................................ 13 

2.3.1 Avfall som råstoff ............................................................................................................................ 13 
2.3.2 Utforming ........................................................................................................................................ 14 
2.3.3 Prosessbeskrivelse........................................................................................................................... 16 
2.3.4 Produkter ........................................................................................................................................ 19 
2.3.5 Avfall fra prosessen......................................................................................................................... 19 
2.3.6 Fordeler med plasmateknologi – sammendrag ............................................................................... 20 

2.4 TILHØRENDE VIRKSOMHET................................................................................................................... 20 
2.5 TIDSPLAN OG BEMANNING.................................................................................................................... 21 
2.6 RISIKO OG BEREDSKAP ......................................................................................................................... 21 

2.6.1 Problemstilling................................................................................................................................ 21 
2.6.2 Metode............................................................................................................................................. 21 
2.6.3 Risikoreduserende utforming og tiltak ............................................................................................ 23 
2.6.4 Risikovurderinger............................................................................................................................ 24 
2.6.5 Konklusjoner ................................................................................................................................... 24 
2.6.6 Forslag til avbøtende tiltak ............................................................................................................. 25 

3 0-ALTERNATIVET................................................................................................................................... 26 

4 NØDVENDIGE TILTAK OG TILLATELSER...................................................................................... 26 
4.1 NØDVENDIGE TILTAK ........................................................................................................................... 26 
4.2 FORHOLDET TIL OFFENTLIGE PLANER................................................................................................... 26 

4.2.1 Kystsoneplan og kommuneplan....................................................................................................... 26 
4.2.2 Gjeldende reguleringsplan.............................................................................................................. 27 

4.3 TILLATELSER........................................................................................................................................ 28 
5 METODER ................................................................................................................................................. 29 

5.1 DATAGRUNNLAG.................................................................................................................................. 29 
5.2 METODIKK FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN........................................................................................ 29 
5.3 AVGRENSING AV INFLUENSOMRÅDER .................................................................................................. 30 

6 KONSEKVENSUTREDNING.................................................................................................................. 31 
6.1 LANDSKAP ........................................................................................................................................... 31 

6.1.1 Status............................................................................................................................................... 31 
6.1.2 Visualisering ................................................................................................................................... 32 
6.1.3 Problemstillinger............................................................................................................................. 36 
6.1.4 Konsekvenser .................................................................................................................................. 36 

6.2 UTSLIPP TIL LUFT ................................................................................................................................. 36 
6.2.1 Status............................................................................................................................................... 36 
6.2.2 Metode............................................................................................................................................. 37 
6.2.3 Luftkvalitetskriterier........................................................................................................................ 39 
6.2.4 Resultater fra spredningsberegningene........................................................................................... 40 



Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune 
                                     
 

 3

6.2.5 Konsekvenser .................................................................................................................................. 43 
6.2.6 Avbøtende tiltak............................................................................................................................... 44 

6.3 UTSLIPP TIL VANN ................................................................................................................................ 44 
6.3.1 Problemstilling................................................................................................................................ 44 
6.3.2 Konsekvenser .................................................................................................................................. 44 
6.2.3 Avbøtende tiltak............................................................................................................................... 44 

6.4 UTSLIPP TIL JORD ................................................................................................................................. 45 
6.4.1 Problemstilling................................................................................................................................ 45 
6.4.2 Konsekvenser .................................................................................................................................. 45 
6.4.3 Avbøtende tiltak............................................................................................................................... 46 

6.5 STØY .................................................................................................................................................... 46 
6.5.1 Status............................................................................................................................................... 46 
6.5.2 Metode............................................................................................................................................. 46 
6.5.3 Konsekvenser .................................................................................................................................. 48 
6.5.4 Avbøtende tiltak............................................................................................................................... 48 

6.6 KULTURMILJØ OG KULTURMINNER....................................................................................................... 49 
6.6.1 Status............................................................................................................................................... 49 
6.6.2 Problemstillinger............................................................................................................................. 50 
6.6.3 Konsekvenser .................................................................................................................................. 50 
6.6.4 Avbøtende tiltak............................................................................................................................... 50 

6.7 BIOLOGISK MANGFOLD ........................................................................................................................ 50 
6.7.1 Status............................................................................................................................................... 50 
6.7.2 Problemstillinger............................................................................................................................. 54 
6.7.3 Konsekvenser .................................................................................................................................. 54 
6.7.4 Avbøtende tiltak............................................................................................................................... 54 

6.8 NATURRESSURSER................................................................................................................................ 55 
6.8.1 Status............................................................................................................................................... 55 
6.8.2 Konsekvenser .................................................................................................................................. 56 

6.9 INFRASTRUKTUR OG TRAFIKKMØNSTER ............................................................................................... 57 
6.9.1 Status............................................................................................................................................... 57 
6.9.2 Konsekvenser .................................................................................................................................. 58 

6.10 NÆRMILJØ............................................................................................................................................ 58 
6.10.1 Status .......................................................................................................................................... 58 
6.10.2 Problemstillinger ........................................................................................................................ 59 
6.10.3 Konsekvenser .............................................................................................................................. 59 
6.10.4 Avbøtende tiltak .......................................................................................................................... 60 

6.11 SYSSELSETTING OG NÆRINGSLIV.......................................................................................................... 60 
6.11.1 Status .......................................................................................................................................... 60 
6.11.2 Metoder....................................................................................................................................... 60 
6.11.3 Konsekvenser .............................................................................................................................. 60 

6.12 NASJONALE MÅL OG RETNINGSLINJER.................................................................................................. 62 
6.13 VIRKNINGER FOR ANNEN PLANLEGGING OG ETABLERING .................................................................... 62 

7 SAMMENSTILLING ................................................................................................................................ 62 
7.1 KONSEKVENSER ................................................................................................................................... 62 
7.2 OPPSUMMERING ................................................................................................................................... 62 
7.3 TILTAKSHAVERS ANBEFALING AV ALTERNATIV ................................................................................... 63 

8 OPPFØLGING OG VIDERE UNDERSØKELSER............................................................................... 63 

9 REFERANSER........................................................................................................................................... 64 

VEDLEGG........................................................................................................................................................... 65 

 
 
 



Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune 
                                     
 

 4

 
 

Forord 
 
 
Konsekvensutredningen er utarbeidet med grunnlag i utredningsprogram som ble fastsatt av Fauske 
kommune den 13.1 2009. Ambio miljørådgivning as har vært ansvarlig for sammenstillingen av 
utredningen og for koordinering av utredningsarbeidet. Det er utarbeidet separate fagrapporter på 
Utslipp til luft (Norsk Energi as), Støy (SINUS as), Infrastruktur og samfunn (Agenda utvikling as) og 
Risikoanalyse (Ambio Miljørådgivning as). Hovedpunktene i disse fagrapportene er sammenfattet i 
konsekvensutredningen, mens øvrig tekst i utredningen ikke er basert på egne fagrapporter. Eli 
Monsen har utarbeidet de fire fotomontasjene som er benyttet i utredningen, men fotograf Holst as har 
tatt bildene som her er benyttet. 
 
Konsekvensutredningen er ført i pennen av Ulla Ledje og Toralf Tysse ved Ambio Miljørådgivning, 
men Avfallsenergi as står ansvarlig for innholdet. Daglig leder Knut Østbø ved Avfallsenergi as har 
vært oppdragsgiver for konsekvensutredningen og fagrapportene. Bror Magnus Heegaard ved 
Avfallsenergi har ellers i stor grad bidratt med tekst og opplysninger til tiltaksbeskrivelsen i 
konsekvensutredningen. I prosessen med konsekvensutredning og reguleringsplan har også Fauske 
kommune bistått med hjelp. Kontaktperson i kommunen har vært Jan-Erik Johansen. 
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SAMMENDRAG 

Innledning 
Avfallsenergi AS planlegger å etablere et forbrenningsanlegg for farlig avfall på Finneid 
næringsområde i Fauske kommune. Anlegget vil få en kapasitet på 15.000 tonn avfall i året, og 
leveransene vil komme fra Nordland og nabofylkene. I dag må store mengder farlig avfall fra denne 
regionen transporteres til Sør-Norge eller Sverige for sluttbehandling. De viktigste råvarene til 
forbrenning vil være spillolje, oljeforurenset masse og plast fra kabinetter til datamaskiner o.lign. 
Råvarene vil stort sett bli transportert til anlegget via lastebil, men noe vil bli levert via båt.  
 
Forbrenningsanlegget vil bli basert på plasmateknologi (PyroArc-prosessen). Forbrenningen av 
avfallet er en to-trinnsprosess hvor fast avfall først konverteres til brennbare gasskomponenter. Gassen 
blir deretter eksponert for en høytemperatur-plama-jet som opererer i temperaturområdet 3.000-5.000 
grader. Gassen vil derfor dissosiere umiddelbart og fullstendig. Ved å tilføre små mengder luft hindres 
molekylene i å rekombinere. Ettersom prosessen gir en høy gjenvinningsgrad av energi og 
restprodukter (metaller), og god nedbrytning av organiske produkter egner den seg godt til forbrenning 
av farlig avfall.  
 
Forbrenningsprosessen vil være godt egnet for kombinert produksjon av kraft og varme. I første rekke 
er det aktuelt å levere varme. Fauske Lysverk har i dag en avtale om leveranse av fjernvarme til 
offentlige og kommunale bygg i Fauske, men varmeleverandør er ikke valgt. Det planlagte 
energigjenvinningsanlegget på Finneid vil kunne levere fjernvarmen. Dette krever at det bygges en 
distribusjonsledning til Fauske sentrum. 
 
Forskrift om konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven fastslår at det alltid skal utarbeides 
konsekvensutredning for etablering av anlegg for sluttbehandling/forbrenning av farlig avfall. 
 
Konsekvensvurdering 
Etableringen av forbrenningsanlegget på Finneid næringsområde vil ha relativt begrensede negative 
virkninger for miljøet. Bygningene vil bli plassert inne på et næringsområdet som i dag er preget av 
industri og næringsbedrifter. Forbrenningsanlegget vil ha god avstand til boliger i de fleste 
himmelretninger. Nærmeste boligområde ligger ca 250 meter nord for anleggsområdet. Mot sør, vest 
og øst er det 0,5 - 1 km til nærmeste boliger. 
 
Utslipp og støy 
Det er gjort spredningsberegninger for utslipp til luft. I beregningene er det tatt hensyn til lokale 
meteorologiske forhold og topografi. Resultatene viser at årsmiddelkonsentrasjonsbidraget av NO2 er 
svært lavt, under 5 % av SFT’s anbefalte luftkvalitetskriterium for halvårsmiddel. Beregnet 
årsmiddelkonsentrasjon av tungmetallene kadmium og thallium er <0,3 ng/m3 ved maksimalt tillatt 
utslippskonsentrasjon. Dette utgjør under 10 % av WHO’s anbefalte grenseverdi for kadmium. 
Bakkekonsentrasjonsbedraget av kvikksølv er under 0,02 % av WHO’s anbefalte grenseverdi. 
Årsmiddelkonsentrasjon for dioksiner er beregnet til mindre enn 0,6 fg/m3 basert på maksimalt tillatte 
utslippskonsentrasjon. Til sammenligning angir WHO typiske konsentrasjonsnivå i byluft til i 
størrelsesorden 100 fg/m3. I Oslo er det tidligere målt konsentrasjoner på 40-200 fg/m3.  
 
Spredningsberegningene, som er basert på konservative forutsetninger, viser at utslippene vil bli lave, 
og ligge godt under gjeldende grenseverdier og anbefalte luftkvalitetskriterier. 
 
Ved utslipp til luft vil de forskjelle kjemiske bestandsdelene i utslipp over tid avsettes til jord og vann. 
Det er gjennomført miljøkartlegginger ved eksisterende forbrenningsanlegg. Resultatene fra disse 
kartleggningene viser at driften av anleggene ikke har ført til akkumulering av skadelige nivåer av 
organiske miljøgifter eller tungmetaller. Ettersom det planlagte anlegget på Finneid vil bli underlagt 
samme utslippskrav som disse anleggene, forventes det ikke at utslipp fra anlegget vil ha negative 
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virkninger på jord- eller vannkvalitet. Anlegget vil dessuten ha mindre utslipp pga. av mindre 
røykgassvolumer og effektivere forbrenning.  
 
Det er ikke behov for utslipp til vann. Sanitærvann vil gå til kommunalt nett, og dreneringsvann fra 
anleggsområdet vil gå til separat renseanlegg før det ledes videre til kommunalt nett. 
 
Driften av forbrenningsanlegget vil ikke medføre støynivåer ved nærmeste bolig som overskrider 
gjeldende retningslinjer. Den økte trafikkbelastningen på E6 utgjør kun vel 1 % i forhold til dagens 
situasjon.  
 
Det forventes ikke at driften vil medføre luktproblemer. 
 
Nærmiljø og infrastruktur 
Finneid næringsområde ligger i tilknytning til tettstedet Fauske, som har vel 5 300 innbyggere. 
Etableringen av et forbrenningsanlegg like ved dette tettstedet vil derfor teoretisk sett kunne påvirke 
mange mennesker. Finneid næringsområde og de nære omgivelsene til dette er imidlertid ikke et 
naturlig rekreasjons- og turområde, selv om det er en viss bruksfrekvens av Finneidstraumen og 
Fauskevika. En etablering av forbrenningsanlegget forventes ikke å medføre store ulemper for 
nærmiljøet ved Fauske. Med foreliggende beregninger og modelleringer vil verken støy, visuelle 
forhold, utslipp til luft, lukt eller økt trafikk gi betydelige belastninger for nærmiljøet til anlegget. 
Friluftslivet i influensområdet forventes heller ikke å bli redusert i verdi. 
 
Landskap, kulturminner og biologisk mangfold 
Driftsbygningene vil i liten grad bryte med det eksisterende bygningsmiljøet på Finneid 
næringsområde. På avstander over 1 km vil forbrenningsanlegget oppleves som en del av bebyggelsen 
knyttet til Fauskevika, og de vil ikke fremstå som blikkfang. For nærmiljøet i og ved næringsområdet 
vil anlegget være noe mer synlig, men vil ikke prege omgivelsene eller bryte med landskapets preg. 
 
Det ligger flere kulturminner og kulturmiljø i det visuelle influensområdet for forbrenningsanlegget. 
Anlegget vil i begrenset grad influere på opplevelsen av disse kulturminnene. Den kulturhistoriske 
sammenhengen disse kulturminnene må settes inn i er i dag sterkt påvirket av nyere bygningsmasser. 
Forbrenningsanlegget vil derfor ikke medføre noen endringer av dette. Ingen kulturminner vil bli 
direkte berørt gjennom etableringen av anlegget. 
 
Med unntak av Skjerstadfjorden, er det biologiske mangfoldet i influensområdet relativt ordinært. 
Omgivelsene til anleggsområdet er i dag i stor grad antropogent påvirket, og mange opprinnelige 
biotoper knyttet til området har utgått. Strandsonen i den indre delen av Fauskevika er for eksempel 
nedbygd og/eller utfylt. Bolig- og næringsetableringer preger ellers omgivelsene til Fauskevika. I dette 
influensområdet er det derfor dårlige vilkår for et rikt og variert biologiske mangfold. Innenfor 
influensområdet for anlegget er det heller ikke registrert noen forekomster ut over helt lokal verdi. 
Ettersom anlegget vil bli etablert i et opparbeidet industriområde, og ikke gi utslipp til luft eller vann 
avbetydning vil det ved normal drift ha små konsekvenser for biologisk mangfold.  
 
I Skjerstadfjorden, i et potensielt influensområde for uhellsutslipp fra båttransporter til og fra anlegget, 
er det derimot registrert flere viktige lokaliteter for vannfugl. Risikoen for uhellsutslipp vurderes som 
liten. Det meste av skipsleden er uten grunner eller andre hindre, og alle fartøy som fører farlig eller 
forurensede last er pliktig til å bruke statslos underveis i farvann innenfor grunnlinjen.  
 
Naturressurser 
Tiltaket vil ikke berøre jord- eller skogsbruksområder, og utslipp til luft forventes ikke å påvirke 
avlinger.  
 
Det er en del fiskeriinteresser knyttet til Skjerstadfjorden. Det er opplyst fra Nordland Fylkes Fiskarlag 
at vel 20 fiskebåter benytter fjorden til næringsfiske. Det fiskes etter torsk, reker, lodde og sild i 
fjorden. I fjorden ligger også tre oppdrettsanlegg – to av disse i Fauskevika.  
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For at fiskeriinteressene knyttet til fjorden skal bli berørt, må det skje uhellsutslipp fra skip eller 
utslipp til vann fra anlegget. Sannsynligheten for uhellsutslipp fra skip vurderes som meget liten. For å 
forebygge utslipp og uønskede konsekvenser i forbindelse med lossing av last fra båter vil det bli 
utarbeidet prosedyrer og beredskapsplaner. 
 
Sysselsetning og næringsliv 
Energigjenvinningsanlegget representerer ikke noe stort utbyggingsprosjekt, men vil gi betydelige 
virkninger for næringslivet lokalt i Fauske. Særlig den lokale bygge- og anleggsnæringen vil dra nytte 
av utbyggingen. I driftsfasen vil anlegget gi en beregnet sysselsetningseffekt på rundt 46 årsverk 
nasjonalt, og 41 årsverk regionalt, hvorav det meste i Fauske.  
 
Samlet vurdering 
Samlet sett vurderes de negative konsekvensene å ligge innenfor et akseptabelt nivå for etableringen 
av forbrenningsanlegget ved Fauske. Beliggenheten og den miljøvennlige teknologien som skal 
benyttes på anlegget, er viktige faktorer for de relativt begrensede konsekvenser etableringen vil ha. 
 
Etableringen av forbrenningsanlegget vil være i samsvar med nasjonale og regionale mål for 
avfallshåndtering. Videre vil det sikre god gjenvinning av farlig avfall gjennom en prosess som gir 
betydelig energiproduksjon og med restprodukter for gjenbruk. 
 
Tiltaket vil ikke medføre vesentlige: 
 

• miljøproblemer som følge av utslipp og spredning av forurensninger til luft, jord eller 
vann 

• negative konsekvenser for menneskers helse 
• negative konsekvenser for vegetasjon, dyre- og fugleliv og fauna eller arealbruk 
• negative følger for nærmiljø som sjenerende lukt eller støy  
• endringer i trafikkmønster eller – mengde 
• visuelle virkninger for landskap, kulturminner og kulturmiljø 

 
Tiltaket vil ellers gi positive virkninger for arbeidsplasser og kommunal økonomi. 
 
Ettersom denne type avfall i dag transporteres til Østlandet for forbrenning, vil 0-alternativet 
(forventet utvikling) totalt sett føre til økte utslipp til luft av CO2, NOx, SO2 og støv, samt mer 
tungtransport på veiene. Det vil ellers være små forskjeller mellom 0-alternativet og situasjonen med 
etablering av forbrenningsanlegget.  
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1  INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Eierne av Avfallsenergi AS har i lengre tid arbeidet med å få etablert et forbrenningsanlegg for avfall i 
Nord-Norge. Bakgrunnen for dette er et stort behov regionalt for å få utnyttet farlig avfall på en 
miljømessig forsvarlig måte. I dag transporteres farlig avfall fra de tre nordlige fylkene helt til 
Østlandet for håndtering og forbrenning. Dette er en miljømessig dårlig løsning med tanke på de lange 
transportavstandene. 
 
At Fauske ble valgt som utbyggingslokalitet må ses i lys av at både de miljømessige og 
transportmessige forhold er gunstige med dette alternativet. Energigjenvinningsanlegget er tenkt 
plassert på Finneid næringsområde, som er et større industriområde øst for Finneid sentrum. I dette 
området ligger infrastrukturen godt til rette, med nærhet til E 6 og tilgang til kaiområdet. Det finnes 
også ledig tomteareal, med Fauske kommune som grunneier. Videre er det en viss avstand til 
boligbebyggelse, og konfliktnivået i forhold til andre brukerinteresser og verdier ble i de innledende 
vurderingene vurdert som lavt. Innledende møter med kommunen om en slik etablering var også 
overveiende positive. Med grunnlag i disse forhold, har Avfallsenergi besluttet å gå prosessen mot å få 
etablert et forbrenningsanlegg for avfall på Finneid næringsområde. 

1.2 Om tiltakshaver  

Tiltakshaver Avfallsenergi AS er et nystiftet selskap (2006) hvis formål er å produsere verdifullt 
materiale og energi fra avfall samt sluttbehandling av avfall. Avfallsenergi AS er lokalisert i Mo i 
Rana, Nordland fylke. Selskapet eies i dag av HL Industrier AS, Miljøteknikk Terrateam AS, Østbø 
AS, Knut Østbø AS og Kjetil Østbø Holding AS. Alle eierbedriftene er store aktører i avfalls- og 
gjenvinningsbransjen.  
 
Knut Østbø AS og Kjetil Østbø Holding AS er gründerne bak Østbø AS, som er et av landets største 
avfallsselskap med interesser og kompetanse i både oppstrøms og nedstrøms aktiviteter. 
 
Miljøteknikk Terrateam driver i dag et behandlingsanlegg for stabilisering av uorganisk farlig avfall 
som er tilknyttet Mofjellets berghaller. 
 
HL Industrier AS eier og driver et termisk anlegg som er basert på en plasmaprosess, tilsvarende den 
som skal benyttes i anlegget på Fauske. 
 
I Norge er NorCem AS det eneste anlegget for termisk behandling av kjemikalier (PCB og 
malingsrester, halogener osv.). NorCem AS har videre muligheten til å behandle noen få av disse 
fraksjonene, og i små mengder. Volumet og fraksjonene de kan ta i mot er bestemt av selskapets 
sementproduksjon.  
 
Avfallsenergi AS (AE) planlegger å etablere et anlegg for termisk destruering av farlig avfall, og vil i 
første omgang fokusere på avfallsstrømmer som spillolje og maling. Dette er organisk avfall som har 
høy brennverdi som vil bli gjenvunnet enten som varme eller energi. I tillegg til å produsere energi vil 
anlegget gjenvinne metaller.  
 
AE vil søke å inngå langsiktige avtaler for innsamling og behandling av avfall fra industri og 
mellommenn i Norge, fortrinnsvis i Nord- og Midt-Norge.  
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1.3 Utredningsprosessen 

1.3.1 Om konsekvensutredningen 

Konsekvensutredningen er en integrert del av planleggingen av større utbyggingsprosjekt både på land 
og i sjø. Dokumentet skal sikre at forhold knyttet til miljø, samfunn og naturressurser blir inkludert i 
planarbeidet på linje med teknisk/økonomiske og sikkerhetsmessige forhold.  
 
Konsekvensutredningen skal bidra til å etablere et grunnlag for å belyse spørsmål som er relevante 
både for den interne og eksterne beslutningsprosessen. Samtidig skal den sikre offentligheten 
informasjon om prosjektet. Høringsprosessene og behandlingen av både melding med forslag til 
utredningsprogram og selve konsekvensutredningen gir alle parter som kan bli berørt av planene 
anledning til å komme med innspill som kan bidra til å påvirke utformingen av prosjektet. 
 
Forskrift om konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven, fastsatt ved kongelig resolusjon 
13.12 1996 og revidert 1.4 2005, fastslår at visse typer tiltak som er angitt i vedlegg I til forskriften 
alltid skal meldes og konsekvensutredes.  
 
Tiltaket faller inn under Vedlegg I, pkt. 3 ”Anlegg hvis hovedformål er sluttbehandling av farlig avfall 
ved forbrenning, kjemisk behandling eller deponering”, og skal således meldes og konsekvensutredes 
etter plan- og bygningsloven. 
 
Plan- og bygningslovens § 33-5 bestemmer at en konsekvensutredning skal gjennomføres på grunnlag 
av et fastsatt utredningsprogram, og at godkjent utredningsplikt skal legges til grunn for nødvendige 
planvedtak og/eller godkjenninger etter Plan- og bygningsloven.   

1.3.2 Melding og planprogram 

Melding med forslag til utredningsprogram ble innsendt av Avfallsenergi AS til Fauske kommune som 
ansvarlig planmyndighet den 19.05.08. Fauske kommune la ut meldingen til offentlig ettersyn den 
29.05.08, i samsvar med Plan- og bygningslovens krav. Totalt 15 høringsuttalelser ble mottatt i 
forbindelse med høringsrunden. Både Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland 
signaliserte at det burde utarbeides en egen reguleringsplan for tiltaket, da de mener at gjeldende 
reguleringsplan for Finneid industriområde ikke har et reguleringsformål som dekker denne type 
spesialindustri. 
 
Med grunnlag i innspillene fra de regionale myndighetene (se over) besluttet Fauske kommune at det 
skulle utarbeides reguleringsplan for tiltaket. Saken måtte dermed på ny høring, denne gang med 
oppstart på planarbeid. Meldingen ble omgjort til forslag til planprogram, og dette ble sendt på høring 
den 3.10, samtidig som det ble kunngjort oppstart av planarbeid. Totalt 10 høringsuttalelser ble 
innsendt ved denne høringsrunden – flere av dem fra samme instanser som ved høring av melding. 
 
Med grunnlag i melding og planprogram, samt innkomne høringsuttalelser til disse, fastsatte Fauske 
kommune den 13.01.09 planprogrammet for konsekvensutredningen. Fastsatt planprogram er i sin 
helhet vedlagt konsekvensutredningen (vedlegg 1), mens hovedpunktene i dette fremgår av kapittel 
1.4.3 nedenfor. Innkomne høringsuttalelser (med tiltakshavers kommentarer) til melding og 
planprogram er lagt ved i vedlegg 2. 

1.3.3 Fastsatt planprogram 

I tabell 1.1 er det en oversikt over hovedpunktene i planprogrammet som ble fastsatt av Fauske 
kommune den 13. 1. I tabellen er det og henvisninger til hvor i utredningen de enkelte punktene blir 
behandlet. 
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Tabell 1.1. Fastsatt planprogram, med henvisning til omtale i dokumentet  
Nr Tema 

 
Kapittel Fagrapport 

1 INNLEDNING 1  
2 PROSJEKTBESKRIVELSE 2  
 Avfallssituasjonen i området 2.1  
 Avfall som råstoff 2.3.1  
 Produkter 2.3.4  
 Lokalisering 2.2  
 Tilhørende virksomhet 2.4  
 Tidsplan for gjennomføring 2.5  
 Utforming av anlegget 2.3.2  
 Prosessbeskrivelse 2.3.3  
 Avfall fra prosessen 2.3.5  
 Risikobeskrivelse 2.6 Risikoanalyse 

3 O-ALTERNATIVET 3  
4  TILTAK, PLANER OG TILLATELSER 4  

 Tiltak 4.1  
 Planer 4.2  
 Tillatelser 4.3  
5 MATERIALE OG METODER 5  
6 KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN 6  
 Landskap 6.1  
 Naturmiljø 6.7  
 Kulturminner og kulturmiljø 6.6  
 Utslipp til luft 6.2 Utslipp til luft 
 Utslipp til vann 6.3  
 Utslipp til jord 6.4  
 Lukt 6.10  
 Støy 6.5 Støy 
 Infrastruktur 6.9  
 Nærmiljø 6.10  
 Næringsliv og sysselsetting 6.11 Samfunn 
 Nasjonale og lokale retningslinjer/målsetninger 6.12  
 Virkninger for annen planlegging og etablering 6.13  
7 OPPFØLGING OG VIDERE UNDERSØKELSER 7  

 

1.3.4 Saksbehandling og tidsplan 

Det er lagt opp til en samkjørt saksbehandling for konsekvensutredning og reguleringsplan, og 
reguleringsplanen er en integrert del av dette dokumentet. Fauske kommune er både ansvarlig 
myndighet for konsekvensutredningen og planmyndighet for reguleringsplanen. Kommunen vil 
dermed behandle både reguleringsplan og konsekvensutredning som en 1. gangs behandling før saken 
sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det offentlige ettersynet vil bli annonsert i to 
aviser. Kommunen setter en frist på minimum 8 uker for innsending av høringsuttalelser. 
  
Innkomne høringsuttalelser og andre opplysninger som framkommer under høringen vil bli gjort kjent 
for tiltakshaver, som kan kommentere dem før videre behandling. Fauske kommune avgjør så om 
kravet til konsekvensutredning er oppfylt. Dersom det er blitt avdekket nye forhold som kan ha 
vesentlig betydning for tiltakets virkninger på miljø, naturressurser eller samfunn, kan kommunen 
kreve tilleggsutredninger.  
 
I tillegg til godkjent reguleringsplan og oppfylt utredningsplikt, vil det kreves byggetillatelse 
(kommunen) og utslippstillatelse (SFT) før tiltakshaver kan påbegynne byggingen av anlegget. 
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Tabell 1.2 viser en forventet tidsplan for prosjektet med utgangspunkt i 1.gangs behandling i 
kommunen den 12.5 og normert tid på saksbehandling. Ved eventuelle krav om tilleggsutredninger 
eller klage på vedtak, kan sluttbehandlingen forlenges vesentlig. Tiltakshaver vil starte 
forprosjektering og anbudsrunder når de formelle tillatelser er innhentet. 
 
 
Tabell 1.2. Forventet tidsplan for behandling av konsekvensutredning og tidsplan for etablering av anlegget 
Behandling M J J A S O 
Høring av konsekvensutredningen (KU) og planutkast     
Saksbehandling og godkjenning av KU og 
reguleringsplan 

   

Høring av utslippssøknad etter Forurensningsloven     
Saksbehandling og godkjenning av utslippstillatelse      
Prosjektfaser 2009 2010 2011 
Øvrige søknader     
Prosjektering og anbudsinnhenting       
Kontraktsinngåelse                  
Detaljprosjektering/prefabrikasjon      
Montering/bygging av anlegg     
Overføringsledninger fjernvarme      
Start prøvedrift     
 

2 TILTAKSBESKRIVELSE 

2.1 Begrunnelse for etableringen 

Ifølge Statistisk sentralbyrå gikk drøyt 1 million tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2007. 
Cirka 55 % av farlig avfall hvor næringsopprinnelsen er kjent, kom fra industrien. Flere og flere 
avfallsfraksjoner blir definert som farlig avfall etter hvert som kunnskap om miljø blir bedre og 
miljøkravene øker.  
 
Tungmetallholdig avfall og forurensede masser var den dominerende materialkategorien i 2007 (53 
%), mens oljeholdig avfall utgjorde 27 %. I 2007 gikk 87 % av det farlige avfallet til sluttbehandling i 
Norge, mens litt under 2 % ble sluttbehandlet i utlandet. I følge anslag fra SSB gikk 69.000 tonn, eller 
litt under 7 %, til ukjent håndtering. Mengden farlig avfall som ble gjenvunnet i Norge utgjorde 7 %.  
 
Kun 17 % av alt farlig avfall behandles i dag av avfallsprodusenten, noe som betyr at mesteparten av 
industrien har kontrakter med andre selskaper om å håndtere deres farlige avfall. I dag blir dette enten 
eksportert til sluttbehandlingsanlegg (kun lovlig hvis alternativ behandlingsmåte ikke er etablert i 
Norge) eller stabilisert og deponert i Norge. Det er en uttalt og vedtatt målsetning fra EU å stanse 
deponering av avfall. Dette har medført at kravene til hva som kan deponeres og hvordan dette kan 
deponeres blir strengere og strengere for hvert år. 
 
Omtrent 60 % av eksportert farlig avfall er organisert av produsenten selv. Normalt er produsenten 
motivert til å la andre selskap ta hånd om avfallet, da dette ikke er en kjernevirksomhet og utgjør en 
liten del av den totale omsetningen. Det eksporteres ellers betydelige mengder av farlig avfall til 
anlegg i utlandet. 
 
I dag blir farlig avfall fra de nordlige landsdelene i Norge transportert til anlegg i Sør-Norge. Deler blir 
også sendt til Sverige Gjennom etableringen ved Fauske vil transportkostnadene og dermed utslipps-
mengder knyttet til transport bli vesentlig redusert. Den aktuelle forbrenningsteknologien vil 
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prosessere avfallet under svært høye temperaturer, og generere minimalt med utslipp i tillegg til at den 
produserer energi. Anlegget vil samlet sett gi store miljøgevinster. 
 
Ved bruk av plasmaprosessen mener AE at en på en effektiv og miljøvennlig måte kan kombinere 
sluttbehandling med gjenbruk av verdistoff og gjenvinning av energi. De restprodukter som må 
deponeres er som regel av en slik kvalitet (vitrifisert) at de kan lagres i vanlige deponier til lav 
kostnad. Etablering av et termisk gjenvinningsanlegg på Fauske vil bidra til å øke andelen av 
sluttbehandling og gjenvinning av farlig avfall i Norge.  
 
Anlegget vil bli dimensjonert for å kunne ta imot 15 000 tonn farlig avfall pr. år. Spillolje og 
malingsprodukter vil være hovedråstoffet for anlegget. Da anlegget også kan benytte andre type 
avfallsprodukter, kan det ikke utelukkes at råstoffutvalget vil utvides etter hvert. 
 
Før beslutning om bygging av anlegget tas skal det være inngått leveranseavtaler for farlig avfall som 
dekker minimum 10 000 tonn. AE regner med å ha dette på plass i løpet av siste kvartal 2009.  
 
Avfallssituasjonen i området 
I følge Fylkesmannen i Nordland (http://nordland.miljostatus.no) ble det i 2005-2007 årlig samlet inn 
3-5.000 tonn oljeholdig avfall og rundt 40.000 tonn øvrig farlig avfall/ukjente avfallsstoffer i fylket. I 
tillegg ble det samlet inn 7-10.000 tonn mineralbasert boreslam og borekaks samt store mengder slagg 
og støv fra industrien i Rana. Disse fraksjonene er derimot ikke egnet for energigjenvinning.  
 
Østbø AS, som er en av de største avfallsaktørene i regionen, vil årlig kunne levere 4-5.000 tonn farlig 
avfall til et energigjenvinningsanlegg på Fauske.  
 
Avfallssituasjonen i Nordland tilsier at en vil kunne forsyne anlegget med tilstrekkelige mengder 
råvarer fra dette fylket. Ettersom et anlegg på Fauske vil kunne medføre reduserte transportkostnader 
for avfallsaktører også i andre fylker enn Nordland forventes det at tilgangen til godt egnede 
avfallsfraksjoner for energigjenvinning vil være god.  

2.2 Lokalisering av anlegget 

Anlegget vil bli etablert på Finneid næringsområde, som ligger i indre delen av Fauskevika, like øst 
for tettstedet Fauske (figur 2.1). Da næringsområdet har en egen dypvannskai og ligger tett opp mot 
E6, er området lett tilgjengelig både med båt og bil. 
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Figur 2.1. Geografisk lokalisering av anlegget. Finneid Næringsområde er markert med rødt. 
 
Næringsområdet, som omfatter arealer både sør og nord for Finneidstraumen, er regulert til nærings-
virksomhet og industri. Kommunen eide opprinnelig arealene for dette næringsområdet, men flere 
tomter er kjøpt av private firma som har etablert seg her. På den delen av næringsområdet som ligger 
nord for Straumen er Finneid Sveiseverksted, Østbø AS, Bobilhjørnet og Mathjørnet på utskilte 
eiendommer. Tomten som kommunen har stilt disponibel for avfallsforbrenningsanlegget er 
tilstrekkelig for etablering av forbrenningsanlegget.  
 
Finneid næringsområde ligger på et tidligere masseuttak, og er dermed sterkt preget av inngrep. 

2.3 Beskrivelse av anlegget 

2.3.1 Avfall som råstoff 

Tabell 2.1 gir en oversikt over aktuelle avfallsfraksjoner og hvor stor del av totalmengde de antas å 
utgjøre. Totalt regner en med å kunne produsere ca. 75 GWh energi fra 15.000 tonn avfall. Dette 
tilsvarer energiforbruket for ca. 3.450 boliger basert på totalt gjennomsnittlig energiforbruk pr. bolig i 
Norge i 2006 (www.ssb.no). Avfallsenergi vil kun motta avfall som er klassifisert og kommer fra 
aktører i avfallsbransjen (ikke fra enkeltpersoner). 
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Tabell 2.1. Forventet fordeling på avfallstyper som er egnet til behandling i forbrenningsanlegget  
Avfallsfraksjon Antatt andel av total mengde til 

behandling 
Brennverdi 

Spillolje 30,5 % 40,6 GJ/tonn 
Olje og fettavfall, 
oljeforurenset masse, oljefiltere 

25,4 %  

Drivstoff og fyringsolje 2,5 % 43,1 GJ/tonn 
Bromert plast 18,3 % 30,0 GJ/tonn 
Maling og løsemiddel 8,7 %  
PCB og PCT holdig avfall 11,4 %  
Kreosot trevirke 2,3 % 6,5 GJ/m3 
Annet farlig avfall 1,0 %  
SUM 100 %  

 
 
En stor del av avfallet som skal behandles er spillolje. Energiinnholdet i spillolje er høyt (40,6 
GJ/tonn), og tilsvarer ca. 94 % av energiinnholdet i lette fyringsoljer.  
 
Plastkabinetter til datamaskiner, TV o.lign, samt plastdeler i elektronikk inneholder ulike typer av 
bromerte flammehemmere. Energiinnholdet i plast er høyt. Østbø avfallssorteringsanlegg som ligger 
på Finneid sorterer EE-avfall, og vil kunne levere store mengder plastavfall til anlegget. 
Isolasjonsmateriale fra bygg og anlegg har store krav til flammehemmende egenskaper, og kan derfor 
også inneholde bromerte flammehemmere. 
 
Byggeavfall er en viktig kilde til avfall som inneholder PCB og PCT. Produkter som kan inneholde 
denne typen miljøgifter er fugemasse, maling, betong/puss, kondensatorer til eldre lysarmatur og 
isolerglass fra 1965 til ca. 1980.  
 
Fraksjonen maling og løsemidler inkluderer organiske løsemidler uten halogen, løsemiddelbaserte 
malinger, lakker og lim, samt vannbasert maling, lim og lakk. Løsemiddelbaserte produkter har 
relativt høy brennverdi. Vannbaserte produkter vil kun utgjøre en meget liten del av maling/løsemidler 
som leveres til anlegget. 
 
Kreosotimpregnert trevirke er hovedsakelig brukt i telefonstolper og jernbanesviller. I tillegg til PAH 
inneholder impregnert trevirke også en del tungmetaller som arsen, kobber og krom.  
 
Samleposten ”Annet farlig avfall” utgjør ca. 1 % av det som en venter å få inn til anlegget. Her inngår 
kvikksølvholdig avfall, småbatterier, polymeriserende stoff/isocyanater, rengjøringsmidler, herdere, 
organisk avfall med og uten halogen og fotokjemikalier. Kvikksølv stammer stort sett fra sparepærer, 
lysstoffrør, gamle batterier og gammel småelektronikk.  

2.3.2 Utforming 

Avfallsanlegget vil bestå av følgende hovedkomponenter (fig. 2.2): 
 

- Mottak og lager 
- Forbehandling 
- Termisk anlegg  
- Filtersystem for rensing av prosessgass 
- Gasskjel for produksjon av varmt vann eller strøm 
- Servicedel 

 
Selve forbrenningsanlegget vil ha en grunnflate ca. 500 m2. Bygningshøyden vil være ca. 20 m, og 
pipen fra forbrenningsanlegget vil være ca. 40 m høy. Eksempler på utforming av bygningskroppene 
er gitt i figur 2.3. 
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Figur 2.2. Prinsippskisse for utnyttelse av tomteareal 
 
 
 

 
Figur 2.3. Prinsippskisse for uforming av forbrenningsanlegget. Øverst: forbrenningsanlegg i forkant og 
lager/forbehandlingsanlegg i bakgrunn. Nederst. Lager/forbehandlingsanlegg til venstre og forbrenningsanlegg 
til høyre. 



Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune 
                                     
 

 16

Alt avfall vil bli veid og registrert ved mottak. Det vil også bli lagt opp til en omfattende kontroll av at 
avfallet samsvarer med beskrivelsen fra leverandøren 
 
Prosessanlegget vil bli bygget slik at krav til eksplosjonssikre vegger og eksplosjonsavlastning blir 
oppfylt.  
 
Tiltakshaver har som mål å gi anlegget en arkitektonisk form, fasade og fargevalør som kan harmonere 
best mulig med omgivelsene. 

2.3.3 Prosessbeskrivelse 

Avfall vil bli levert anlegget både via lastebil og båt. Spillolje vil fortrinnsvis bli levert via båt, og 
lagret på tanker på tomten. Malingsrester vil bli levert i opprinnelig emballasje, og oppbevart i 
lagerhallen. Alt avfall som leveres skal være merket og forskriftsmessig emballert.  
 
Forbehandling 
Spillolje som skal brennes krever ingen forbehandling. Oljen vil bli ledet fra tankeanlegget til 
forbrenningsanlegget via en rørledning. Det vil derimot være behov for forbehandling av malingsrester 
og evt. annet emballert avfall. Ferdig emballert avfall vil bli kvernet opp i en avfallskvern før det 
sendes til forbrenningsovnen via et transportbånd. På grunn av krav til brannsikkert miljø vil 
atmosfæren i avfallskvernen være inert (N2-gass). 
 
Forbrenningsovn  
Forbrenningsanlegget vil basere seg på den såkalte PyroArc-prosessen som er basert på plasma-
teknologi. Dette er en godt utprøvd teknologi som er fleksibel med hensyn til behandling av 
forskjellige typer råstoff. Teknologien benyttes i dag for å behandle mange type avfall, og har vært i 
bruk i mer enn 20 år.  
 
Prosessen omfatter to hovedtrinn. Første trinn er en gassifisering hvor innmatet avfall gjennomgår 
partiell oksidering. Trinn 2 er dekomponering av gassen. Dette foregår i en kombinert reaktor og 
plasmagenerator. Figur 2.4 er en oversiktstegning som viser de ulike trinnene i prosessen. 
 
 

 
 
Figur 2.4. Skjematisk beskrivelse av forbrenningsprosessen (www.scanarc.se) 
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Trinn 1 
Gassifiseringsenheten er en motstrøms reaktor hvor den organiske delen av det faste avfallet 
konverteres til brennbare gasskomponenter (flytende avfall mates direkte inn i dekomponerings-
reaktoren foran plasmageneratoren – trinn 2). Ved tilførsel av forvarmet luft i bunnen av 
gassifiseringssjakten, kan en operere med temperaturer i området 1500–1600 °C i bunnen av sjakten. 
Da vil askekomponenter, mineraler og metaller smelte, og kan deretter tappes av i flytende form. 
Restfraksjonene (bunnaske) vil dermed foreligge som slagg som er svært stabilt med tanke på 
vannopptak og lekkasje av tungmetaller. Metaller skilles ut i smeltet fase og tappes av sammen med 
slagget. Dette gir mulighet for gjenvinning og salg av metaller forutsatt av metallblandningen har rett 
sammensetning.  
 
Trinn 2 
Gassen som dannes i gassifiseringssjakten strømmer mot innmatet avfall og ledes fra 
gassifiseringsreaktoren over i dekomponeringsreaktoren. Gassen som i utgangspunktet kan være svært 
giftig, blir eksponert for en høytemperatur-plasma-jet som opererer i temperaturområdet 3000 – 5000 
°C. Gassen vil dissosiere umiddelbart og fullstendig (dette gjelder også tunge hydrokarboner). Dette 
innebærer at gassen vil foreligge som enklere gassmolekyler (H2, H2O, CO og CO2). På grunn av at 
gassen vil dissosiere umiddelbart er det ikke behov for en minimal oppholdstid, slik som normalt er 
påkrevd for forbrenningsanlegg. 
 
For å hindre molekylene i å rekombinere, tilføres små mengder med oksidant (luft). Gjennom-
snittstemperaturen vil da ligge i området 1200 – 1300 °C. Hensikten med å benytte plasma er å sørge 
for lokal varmetilførsel, samtidig som gassen blir kraftig eksitert. Ved så høye temperaturer vil 
gassreaksjonene skje svært raskt. På grunn av plasmageneratoren oppnås gode blandningsforhold og 
høy temperatur. Under disse betingelsene vil man få en fullstendig nedbrytning av tjærekomponenter, 
klorerte hydrokarboner og andre organiske forbindelser som følger gassen fra gassifiseringsreaktoren 
– særlig PAH og andre helseskadelige komponenter. 
 
Gassrensing og utslipp til luft 
Etter kjøling ledes røykgassen fra forbrenningen inn i systemet for røykgassrensing. Teknologien på 
dette området er i kontinuerlig utvikling hos de fleste leverandører.  
 
Valg av renseteknologi står slik det ser ut i dag mellom følgende tre alternativer: 
 

• Elektrostatisk filter + skrubber (våtvasker) + posefilter 
• Reaktor + posefilter 
• Reaktor + posefilter + skrubber 

 
De ulike konseptene har ulik grad av rensing av de forskjellige komponentene, men alle typene vil 
tilfredsstille myndighetenes rensekrav.  
 
Det elektrostatiske filteret feller ut støvpartikler. En skrubber (våtvasker) fjerner forurensninger 
gjennom flere trinn, og fjerner framfor alt halogener (HCl, HF,) sulfider (H2S) og noen tungmetaller. 
Posefilteret fjerner framfor alt partikler, en del tungmetaller, dioksiner og furaner. Før røykgassen 
ledes til våtvasker og posefilter injiseres små mengder med aktivt kull (eller brunkull). 
Dioksinforurensede komponenter tas opp i posefilteret.  
 
Et alternativ til våtskrubber er reaktor, som kan betegnes som en ”tilbakestrømningsvirvler”. Formålet 
er å gi kjemikalier og partikler en såpass lang reaksjonstid at partiklene får størrelse og egenskaper 
som gjør at de lettere blir fanget opp i posefilteret. Med denne reaktoren øker virkningsgraden for 
posefilteret, filterduken får lenger levetid, kjemikalieforbruket reduseres og røykgassrensningen blir 
mer driftssikker.  
 
Det vil ikke være nødvendig å rense utover det som er beskrevet ovenfor for å sikre at NOx-verdiene i 
avgassene tilfredsstiller utslippskravene fra Statens forurensingstilsyn (SFT).  
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På grunn av betingelsene i dekomponeringsreaktoren og den påfølgende gassrensingen, vil innholdet 
av skadelige komponenter i utslipp til luft være svært lavt. Gassvolumet som genereres i PyroArc-
prosessen utgjør dessuten bare 30-40% av gassvolumet fra et konvensjonelt forbrenningsanlegg. 
Målinger viser at innholdet av dioksiner både i produktgassen og i røykgassen etter forbrennings-
prosessen er ubetydelig, og godt under de strengeste EU-kravene – selv for PCB-oljer (Sintef 2002). 
Dannelsen av nitrogenoksider blir også sterkt begrenset blant annet på grunn av lav for-
brenningstemperatur, og gassen inneholder bare 10-30 ppm NOx. 
 
Skorstein 
Den rensende røykgassen ledes ut gjennom en skorstein. Røykgassen vil til vanlig bestå av følgende 
hovedkomponenter: 12 % karbondioksid, 7 % vann, 7 % oksygen og 75 % nitrogen. I tillegg vil det 
være små mengder forurensning (se kapittel 6.2 Utslipp til luft).  
 
Kjølesystem 
Ved full avsetning av energi som damp/fjernvarme vil det ikke være behov for kjøling. Det vil 
imidlertid bli etablert et nødkjølesystem, enten ved å montere en vanntank på tak eller ved oppkobling 
til kommunalt nett. For å stenge ned anlegget på en sikker måte vil en ha behov for nødkjøling i 
maksimalt 30 minutter. Det er derfor kun behov for en begrenset vannmengde. 
 
Ved elektrisitetsproduksjon i en motor/turbin får man ikke brukt all energien, og det må derfor tilføres 
kjøling i form av luft eller vann for å unngå overoppheting av systemet.  
 
Anlegget vil bli bygget med kjøling til luft eller med kjøling vha. en vannkjølt kondensator.  
 
En luftkjølt kondensator vil bestå av store registerplater som sørger for store avsetningsflater for 
damp. Kjølingen skjer ved at vifter blåser luft gjennom disse registerflatene slik at dampen 
kondenserer på flatene, renner ned i en tank og ledes tilbake til kjel. Dette er et lukket system som ikke 
medfører utslipp. Når viften er i drift vil den skape noe støy. 
 
I en vannkjølt kondensator blir kjølevann ledet i rør inn i kondensatoren, der damp kondenserer på 
utsiden av rørene og ledes tilbake til kjel. Vannbehovet for et nødkjølesystem kan dekkes fra nettet, og 
vannet kan oppbevares i en tank på anlegget. Brukt kjølevann, som ikke vil være forurenset, kan ved 
behov ledes til resipient. 
 
Ved bruk av vannkjølt kondensator og kjøletårn blir ferskvann resirkulert og avkjølt i et kjøletårn. Det 
vil være behov for etterfylling av vann for å kompensere for det som fordamper. Vannbehovet kan 
dekkes ved tilførsel av vann fra det kommunale nettet.  
 
Vannrensing 
Anlegget vil ikke ha prosessutslipp til vann. Eventuell avrenning fra områder hvor det 
håndteres/oppbevares avfall eller brensel vil sikres med intern tilbakeføring. Alt avrennings- og 
avløpsvann vil gå gjennom et vannrenseanlegg slik at det tilfredsstiller rensekravene for denne type 
industri før det ledes til kommunalt avløpsnett. 
 
Sanitært avløpsvann vil bli ført til kommunalt avløpsnett. 
 
Styring og overvåking 
Det legges opp til datainstrumenterte styrings- og overvåkingssystemer med mulighet for automatisk 
regulering av anlegget. 
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2.3.4 Produkter 

Energigjenvinning 
Gass fra dekomponeringsreaktoren avkjøles til under 800 °C med resirkulert gass, før gassen går inn 
på en kjele for gjenvinning av følbar varme som omsettes til damp eller varmt vann.  
 
Den rene prosessgassen har høy brennverdi på grunn av H2 og CO innholdet. PyroArc-prosessen 
omformer ca 80 % av energiinnholdet i inngående avfallsstrøm til brennbar gass. Den latente varmen i 
gassen representerer inntil 30 % av dette. Plasmageneratoren vil forbruke elektrisk energi tilsvarende 2 
– 10 % av energiinnholdet i tilført avfallsstrøm, avhengig av avfallstype og vanninnhold. Dette 
innebærer at anlegget vil kunne ha en netto termisk virkningsgrad for hele prosessen på inntil 75 % 
(varme og elektrisitet etter at eget forbruk til plasmagenerator og vifter er trukket fra). 
 
Samlet sett er det estimert at et anlegg med en kapasitet på 15.000 tonn vil kunne gjenvinne i 
størrelsesorden 75 GWh i form av brennbar gass og varmt vann. Dette vil imidlertid avhenge av 
avfallets energiinnhold. 
 
Forbrenningsprosessen vil være godt egnet for kombinert produksjon av kraft og varme. I første rekke 
er det aktuelt å distribuere varme, og Avfallsenergi er i dialog med Fauske Lysverk om å etablere et 
felles fjernvarmeselskap. Det planlagte anlegget kan levere varme til et fjernvarmenett i Fauske 
sentrum. Fauske Lysverk har i dag avtale om leveranse av fjernvarme til alle skoler, helseinstitusjoner 
og kommunale bygg i Fauske sentrum. I tillegg er det lagt ned rør i fortauene i sentrum for 
oppvarming via fjernvarme. Den nærmeste leveransen av fjernvarme vil være fra Finneid, forutsatt at 
energigjenvinningsanlegget blir realisert.  
 
Om sommeren, når energiforbruk til oppvarming er lavere, kan det være aktuelt å bruke varme til 
andre formål, som f. eks. oppvarming av et utendørs svømmebasseng.  
 
Det vil også bli lagt opp til å kunne produsere elektrisitet ved at det monteres en gassmotor (type 
Jernbacher) i anlegget. På grunn av strenge krav til gassen som brennes i motoren vil den bli matet 
med gass som har vært gjennom røykgassrensing.  
 
Gassmotoren vil være utstyrt med en transformator, og energimengden som vil bli generert vil være i 
samme størrelsesorden som strømforbruket på energigjenvinningsanlegget. Ved å investere i en 
gassmotor vil anlegget være selvforsynt med elektrisitet, og kan dermed forsyne fjernvarmenettet med 
varme også ved et større strømutfall. Dette vi på sikt kunne styrke beredskapen i kommunen. Dersom 
det blir aktuelt med leveranse av elektrisitet vil denne bli matet inn på samme ledning som vil forsyne 
anlegget med strøm.  
 
Distribusjon 
For å levere varme må det etableres et distribusjonsnett for fjernvarme fra Finneid til Fauske sentrum.  

2.3.5 Avfall fra prosessen 

Prosessene i forbrenningsanlegget vil ha to typer avfallsprodukter: slagg/smeltede metaller etter 
forbrenningsprosessen og renseprodukter etter røykgassrensingen. 
 
Smeltet slagg er svært stabilt med hensyn til utlekking av tungmetaller. Analyseresultater foretatt i 
Nederland (Sintef 2002) viser at slagget ligger godt innenfor normene for hva som er tillatt for 
innendørs bruk. Slagget vil med andre ord kunne benyttes som råstoff for produksjon av flis, klinker 
eller stabil sand som kan brukes for veibygging. Slaggmengdene vil imidlertid bli små, og deponering 
er derfor et aktuelt alternativ. Metallfraksjoner av tilstrekkelig renhet kan oppgraderes og gjenvinnes.  
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Rensing av den produserte gassen vil videre skille ut flyktige metaller som sink, bly og kvikksølv. 
Avfallsprodukter fra gassrensingen er sink- og blyholdig støv/slam, alkaliske salter og brukt 
filtermasse for fjerning av kvikksølv.  
 
Sink- og blyholdig støv kan brukes for metallgjenvinning. De alkaliske saltene innholder alt klor som 
var til stede i avfallet. Dette avfallet kan tørkes og deponeres eller evt. viderebehandles med tanke på 
gjenbruk som frostvæske. Dersom avfallet fører til produksjon av kvikksølv som fjernes i filtermasse, 
må denne massen deponeres i henhold til gjeldende retningslinjer. Aktuelle mottak er da deponiet for 
miljøfarlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Ettersom både aske og renserester er basiske, blir 
de bl.a. utnyttet til å nøytralisere syrer. På denne måten har en utnyttet det høye alkaliinnholdet til å 
stabilisere både syre og renserester, som i etterkant blir deponert som en stabil gipsforbindelse.  Et 
annet alternativ er å levere filtermassene til Miljøteknikk Terrateam i Mo i Rana. Der blir rest-
produktene stabilisert i et innbindningsanlegg og sendere deponert i de nedlagte gruvene i området. 
Transportmessig er dette den beste løsningen.  
 
Ved forbrenning av 15.000 tonn avfall vil det årlig bli produsert 4.500 tonn slagg og 450 tonn 
filtermasse.  

2.3.6 Fordeler med plasmateknologi – sammendrag 

De viktigste fordelene ved å bruke plasmateknologi sammenlignet med andre konkurrerende 
teknologier er: 
 

- Plasma er svært fleksibel med hensyn til typer av avfallsfraksjoner som behandles 
- Ved å produsere en brenngass framfor varme oppnår en større fleksibilitet med tanke på 

hvordan energien kan gjenvinnes 
- Høy gjenvinningsgrad i form av energi og metaller 
- Gassen som må renses utgjøre mindre enn 1/3 av gassen konkurrerende løsninger må behandle 
- Minimalt med restprodukt til deponi 
- Kompakt løsning 

 
I føringene for utslipp fra forbrenningsanlegg er det krav om bruk av ”BAT-prinsippet” (Best 
Available Technology) ved valg av teknologi. PyroArc-teknologien vurderes å tilfredsstille dette 
kravet. 

2.4 Tilhørende virksomhet 

Transport 
Avfallet kan transporteres inn til anlegget med ulike typer kjøretøy. Transportfrekvensen vil da være 
avhengig av hvilke typer kjøretøy som benyttes. Dersom all transport går via lastebil ventes det at 
antall leveranser vil være 5-6 pr. dag, avhengig av lastekapasitet. Selv om noe avfall kan bli transport 
med tog til Fauske vil det likevel bli lastet om til lastebil for å bli kjørt til Finneid. Videre vil det være 
behov for uttransport av slagg og filterstøv. Anslagsvis gir dette en total transportbelastning på 
omkring 1 tungtransport pr. uke.  
 
Transport vil normalt skje i arbeidstiden (7:00-17:00) alle virkedager (mandag-fredag). Unntaksvis 
kan avfall også mottas andre dager og tider. 
 
Det er anslått at ca. 20 % av avfallet kan bli levert via båt. Det antas at leveranse med båt vil være 
begrenset til ca. 1-2 anløp pr. måned. De mest aktuelle avfallsfraksjonene som leveres med båt er 
spillolje.  
 
Ettersom det ikke er aktuelt å ta imot fartøy i internasjonal fart vil det ikke være nødvendig med 
tilrettelegging i henhold til kravene i ISPS-koden (International Ship and Port Security Code), dvs. at 
det ikke er behov for inngjerding eller adgangskontroll. 
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Vei – behov for utbedringer 
Det var i utgangspunktet planlagt å benytte eksisterende atkomstvei til industriområdet fra E6. I 
gjeldende reguleringsplan er det vist en løsning på dette krysset som enda ikke er opparbeidet.  
Ved at det nå utarbeides ny reguleringsplan for området, har Fauske kommune også ønsket å gjøre 
endringer på avkjørselsveien til området. Mathjørnet, som ligger ved E6, har signalisert at det er 
ønskelig å flytte avkjørselen til industriområdet noe lenger sør. Med denne omleggingen vil 
Mathjørnet i større grad bli skjermet for inn- og utkjøringen til industriområdet. Videre ville denne 
løsningen også frigjøre arealer for Mathjørnet. I forbindelse med en tilleggshøring for utvidelse av 
planområdet, er det kommet et felles innspill fra fire bedrifter om flytting av denne atkomstveien 15 
meter mot sør. I reguleringsplanen er det lagt opp til at veikrysset flyttes ca 10 meter sørover i forhold 
til dagens situasjon. Veien ned til industriområdet er videre parallellforskjøvet noenlunde tilsvarende. 
Dette vil frigjøre sammenhengende arealer for Finneid Sveis, da de ønsker å kjøpe 2,5 dekar av 
kommunen. Videre er veien i planen lagt noe nærmere kaiområdet enn dagens situasjon. 
 
Etablering av fjernvarmenett 
For å få distribuert varme vil det være behov for å etablere et fjernvarmenett til Fauske sentrum. Med 
tanke på eventuelle utvidelser av leveranser av varme er det mest aktuelt å legge dette langs 
eksistrenede veinett. 

2.5 Tidsplan og bemanning 

Det forventes at byggestart for anlegget vil være i løpet av 2010, med forventet driftsstart i løpet av 
2011.  
 
Anlegget bør bemannes med driftspersonale som har erfaring fra behandling av avfall og/eller 
prosessindustri. Totalt ventes anlegget å ha behov for en stab på ca. 20 personer. Det vil bli lagt opp til 
en 5-skiftsordning. 

2.6 Risiko og beredskap  

2.6.1 Problemstilling 

I forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen er det utarbeidet en risikoanalyse (Idsøe 
2009). Denne tar utgangspunkt i planene slik de nå foreligger, og er konsentrert om risiko for 
uforutsette hendelser som kan skje under normal drift. Analysene baserer seg på en grundig 
gjennomgang av det aktuelle anlegget slik planene nå foreligger, samt på erfaringer fra drift og 
vedlikehold av eksisterende anlegg. Det legges vekt på at risikoanalysene skal være et arbeidsverktøy 
for videre arbeid, og at resultatene primært skal brukes for å redusere sannsynligheten for at uønskede 
hendelser skal inntreffe. I tillegg skal resultatene brukes for å treffe tiltak, dvs. etablere en beredskap, 
som kan redusere konsekvensene av uønskede hendelser som kan inntreffe.  
 
For å sikre at anlegget bygges og drives uten fare for personer, miljø og utstyr vil det fortløpende bli 
gjennomført det risikoanalyser i prosjekterings- og driftsfasen. 
 

2.6.2 Metode 

En risikovurdering er en systematisk framgangsmåte som benyttes for å beskrive og/eller beregne 
risiko i et anlegg. Hovedformålet med en slik analyse er å bidra til å oppnå og opprettholde et 
sikkerhetsnivå som er i samsvar med de målene virksomheten og myndighetene på har satt. 
 
Risikovurderingen er gjennomført etter ROS-metoden, og prinsippene i NS (Norsk Standard) 5814 er 
lagt til grunn.  Risiko beskrives som produktet av sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og 
konsekvensen av at hendelsen inntreffer, uttrykt ved formelen: 
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         II 

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens 
 
Risikobidraget fra uavhengige, uønskede hendelser formuleres vha. en matrise, der den horisontale 
aksen uttrykker sannsynlighet eller hyppighet for at en uønsket hendelse skal skje. Den vertikale aksen 
uttrykker konsekvensen av at hendelsen inntreffer, se tabell 2.2. Diagonalen gjennom matrisen 
representerer kriteriet for hva som kan aksepteres av risiko (sannsynlighet x konsekvens).   
 
Området som omfattes av diagonalen kalles for ALARP-området ("as low as reasonably possible"), og 
utgjør eller uttrykker grenseområdet mellom akseptabel og ikke-akseptabel risiko i matrisen.   
 
Hendelser som havner i feltene over ALARP-området (røde felt) er per definisjon uakseptable. Det må 
da settes inn risikoreduserende tiltak. Så langt som mulig skal sannsynlighetsreduserende tiltak 
iverksettes. I tilfeller hvor dette ikke praktisk mulig eller økonomisk forsvarlig må det sørges for 
effektive beredskapstiltak (skadereduserende tiltak). 
 
Hvis uønskede hendelser havner i ALARP-området (gule felt) skal risikoreduserende tiltak (fore-
byggende eller skadereduserende tiltak) settes i gang. Omfanget av tiltak vurderes ut fra en kost/nytte-
vurdering.  
 
Ulykkeshendelser som plasserer seg under ALARP-området (grønne felt) har en risiko som kan 
aksepteres, og her er det strengt tatt ikke nødvendig å iverksette risikoreduserende tiltak. Likevel 
anbefales det at tiltak vurderes som relativt enkelt kan gjennomføres uten store kostnader. 
 
Kombinasjonen av sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvensen av at denne 
inntreffer danner altså et grunnlag for å vurdere hvor alvorlig en uønsket hendelse er.  Konsekvensen 
av dette er at risikoen for en uønsket hendelse kan reduseres på to måter: 
 
1) Redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe, det vil si fjerne årsaken til 

hendelsen (forebyggende tiltak). 
2) Redusere konsekvensene av at en uønsket hendelse inntreffer, for eksempel etablere og 

opprettholde en god beredskap (skadereduserende tiltak). 
 
 
Tabell 2.2 Risikomatrise (akseptkriterier for risiko) 
  Konsekvens 
  Mindre alvorlig / 

Ubetydelig Betydelig Alvorlig Svært alvorlig / 
Katastrofalt 

Sannsynlig     

Mindre sannsynlig                I           II           III  

Lite sannsynlig               

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

Usannsynlig     

 
= Akseptabel risiko 
 
  
= ALARP - område 
 
 
= Uakseptabel risiko 

 

          I 

III 
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Kategoriene for sannsynlighet og konsekvens i denne analysen er beskrevet i tabellene 2.3 og 2.4. 
 

Tabell 2.3 Kategorier for sannsynlighet 
Kategori  Forklaring 

Sannsynlig 4 Flere hendelser i løpet av ett år 
Mindre sannsynlig 3 Én hendelse i løpet av ett år 
Lite sannsynlig 2 Én hendelse i løpet av 10 år 
Usannsynlig 1 Hendelsen skjer sjeldnere enn én gang i løpet av 10 år 
 
Tabell 2.4.  Kategorier for konsekvens 

 Beskrivelse av konsekvens for: 

Kategori  A  Mennesker B  Ytre miljø C  3. person 

Svært alvorlig/ 
katastrofalt 4 Ett eller flere dødsfall. Alvorlig og langvarig 

skade på miljøet. 

Evakuering av naboer og/eller 
driftsstans i nabo-bedrifter i 

lengre periode. 

Alvorlig 3 

En eller flere personer 
alvorlig skadd 

(langvarig sykefravær 
(ikke dødelig skade). 

Omfattende skade på 
miljøet. 

Lengre påvirkning som er til 
større sjenanse og/eller kortere 

driftsstans i nabo-bedrifter. 

Betydelig 2 

En eller flere personer 
med mindre alvorlig 

(kan føre til noe 
sykefravær) 

Mindre kortvarige 
miljøskader. 

Kortvarig påvirkning som er til 
mindre sjenanse. 

Mindre alvorlig/ 
ubetydelig 1 Ingen skader. Ikke registrerbar skade. Ingen påvirkning. 

 

2.6.3 Risikoreduserende utforming og tiltak 

I forbindelse med design og konstruksjon av energigjenvinningsanlegget er det lagt til grunn og 
inkludert flere forhold som vil bidra til å redusere risikoen knyttet til drift av anlegget (risiko = 
sannsynlighet x konsekvens). Noen av de mest sentrale er:  
 

• ”BAT-prinsippet” (Best Available Technology) legges til grunn for valg av teknologi. 
PyroArc-teknologien vurderes å tilfredsstille dette kravet. 

• Det legges opp til datainstrumenterte styrings- og overvåkingssystemer med mulighet for 
automatisk regulering av anlegget. 

• Ingen lagring av avfall utendørs. All lagring av farlig avfall vil skje i lagerhall og tank. 
• Maskinell håndtering av farlig avfall gir liten sannsynlighet for direkte helsefarlig 

eksponering. 
• Anlegget vil ikke ha prosessutslipp til vann. Eventuell avrenning fra områder hvor det 

håndteres/oppbevares avfall eller brensel vil sikres med intern tilbakeføring. Alt avrennings- 
og avløpsvann vil gå gjennom et vannrenseanlegg slik at det tilfredsstiller rensekravene for 
denne type industri før det ledes til kommunalt avløpsnett. 

• På grunn av betingelsene i dekomponeringsreaktoren og den påfølgende gassrensingen, vil 
innholdet av skadelige komponenter i utslipp til luft være svært lavt.  
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2.6.4 Risikovurderinger 

De mest aktuelle risikoområdene er vurdert å være: 
 

• Kaiområde og båt liggende ved kai 
• Tankanlegg 
• Lagerhall 
• Prosessanlegg 
• Kryss for inn-/utkjøring fra anleggsområdet 

 
Følgende potensielle uønskede hendelser i forbindelse med drift av gjenvinningsanlegget er 
identifisert på nåværende stadium av planleggingen: 
 

• Personskade ved drifts- og vedlikeholdsarbeid 
• Overutslipp av røyk/gass til atmosfæren 
• Utslipp av flytende avfall fra tankanlegg 
• Utslipp av flytende avfall fra lager eller forbehandlingsanlegg 
• Brann i en eller flere av tankene for flytende avfall 
• Brann i lager og forbehandlingsanlegg 
• Brann i prosessdel 
• Eksplosjon i lager eller forbehandlingsanlegg 
• Eksplosjon i tanker 
• Eksplosjon i prosessdel 
• Storulykke, eskalering/spredning av brann eller eksplosjon 
• Innbrudd, hærverk/sabotasje, tyveri 

 

2.6.5 Konklusjoner 

Risiko for personskader 
Sannsynligheten for personskader avtar etter alvorlighet. Det vil si at småskader kan forventes å skje 
med en viss regelmessighet, mens alvorlige skader og i verste fall dødsfall kan forventes å skje ytterst 
sjelden. Dette medfører at selv om risikoen for svært alvorlige og katastrofale hendelser er til stede og 
aldri kan elimineres helt ved denne typen prosessindustri, tyder analysen på at det ikke er noen 
potensielle uønskede hendelser som medfører risiko ut over ALARP-området, dvs. grenseområdet 
mellom det akseptable og det uakseptable. Det er imidlertid flere hendelser i dette området; 
personskade ved drifts- og vedlikeholdsarbeid, utslipp fra lager eller forbrenningsanlegg og utslipp i 
forbindelse med lossing fra bil. 
 
Risiko for miljø 
Håndtering av farlig avfall medfører potensielt store miljøskader ved eventuelle utslipp til jord, vann 
eller luft. Kravene som gjelder for håndtering av farlig avfall og sikkerheten ved prosessen i denne 
typen anlegg tilsier imidlertid forholdsvis lav sannsynlighet for uønskede hendelser. Eventuelle uhell 
vil i de fleste tilfeller heller ikke medføre utslipp av en størrelse som medfører særlig store 
konsekvenser for ytre miljø. Ingen av de identifiserte uønskede hendelsene medfører uakseptabel 
risiko. De aller fleste uønskede hendelser befinner seg godt innenfor et akseptabelt risikonivå, men èn 
hendelse er plassert i ALARP-området. Dette knytter seg til risikoen for utslipp til sjø ved lossing fra 
båt. Dette forutsetter imidlertid at olje pumpes fra båt. Grunnen til dette er at eventuelle utslipp raskt 
vil kunne komme i kontakt med sjø. Små utslipp vil kunne forekomme, men ha små konsekvenser. 
Risikoen for større utslipp, med større miljøkonsekvenser er imidlertid liten. Fartøy som fører 
forurensende last er i henhold til losloven pliktig til å benytte statslos underveis i farvann innenfor 
grunnlinjen. Dette vil medføre en betydelig risikoreduserende virkning. 
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Risiko for 3. part 
Utslipp av spillolje til sjø vil kunne berøre en tredje part, blant annet fiskeoppdrett, fiskeriinteresser, 
friluftsinteresser og andre næringer. Utslipp i forbindelse med lossing fra båt er den eneste uønskede 
hendelsen som medfører risiko for ytre miljø av slik størrelse at den plasseres i ALARP-området. Også 
hendelser som kan føre til utslipp av røyk og/eller gasser, primært i forbindelse med brann, kan berøre 
tredje part. Sannsynligheten for større brann/storulykke er imidlertid liten. Ulykker i forbindelse med 
transport vil også kunne involvere en tredje part, men risikoen er vurdert som ganske lav. 
 
Konklusjon 
Anleggets risiko medfører ingen sannsynlige hendelser på et kritisk nivå. Ingen hendelser eller forhold 
er heller vurdert å representere et uakseptabelt høyt risikonivå. Dette betyr at ingen av de identifiserte 
uønskede hendelsene forventes å ha en vesentlig negativ virkning for menneske, ytre miljø eller 3. 
person. 

2.6.6 Forslag til avbøtende tiltak 

På bakgrunn av risikoanalysen er det foreslått en rekke forebyggende og skadereduserende tiltak. 
Disse gjengis kort nedenfor. 
 
Generelle tiltak 
Behandlingsprosessen for spesialavfall er relativt komplisert, og stiller høye krav til kompetanse. 
Ettersom rutinesvikt er en av de vanligste årsakene til industriulykker og utilsiktede miljøutslipp vil 
det bli lagt opp til strenge krav til internkontroll. Dette omfatter både etablering av prosedyrer for drift, 
HMS, tilsyn, vedlikehold, dokumentasjon og beredskap og rutiner for å sikre at disse blir fulgt.  
 
Følgende momenter vil bli spesielt fokusert: 
 
• Formidling og bevisstgjøring av nødvendigheten av at rutiner og prosedyrer følges til alle ansatte 

og involverte parter  
• Ekstraordinær oppfølging og testkjøring i oppstartsperioden. Blant annet vil det bli utført egnede 

undersøkelser av forbrenningsrestene/slagget for å fastslå avfallets fysiske og kjemiske egenskaper 
og forurensningspotensial.  

• Ingen midlertidig lagring av farlig avfall utendørs eller på andre uegnede steder. 
• Gode rutiner for lagring av ulike avfallsfraksjoner 
• Regelmessige tilstandskontroller, kontinuerlige utslippsmålinger, vedlikeholdsprogram og rutiner 

som sørger for at dette blir etterfulgt. Etablering av systemer for intern rapportering/ 
dokumentasjon. 

• HMS-fokus rettet mot å forebygge eksponering for farlig avfall og kjemikalier som kan føre til 
akutt helseskade eller senskader. 

• God skilting over hele anlegget, som informerer om brann-/eksplosjonsfare, røykeforbud, osv. 
• Dreneringssystem og oppsamlingsbasseng rundt lagertanker og pumper som har stor nok kapasitet 

til å samle opp minimum et lastevolum i tilfelle spill eller full lekkasje. 
• Etablering av automatisk slukkesystem over hele anlegget. Håndslukkeutstyr bør også være lett 

tilgjengelig alle steder. Krav til type slukkingsutstyr vil variere rundt på anlegget. Pulver, skum, 
CO2, vann, tørrkjemikalier, sand, dolomitt osv. er egnede brannslukningsmidler, alt etter lokalitet, 
kjemikalietyper og prosesser involvert 

 
Sikkerhetsgjerde rundt hele området, protokollføring av besøkende, overvåkingskameraer, alarm og 
regelmessig tilsyn eller vakthold er sikkerhetstiltak er tiltak som også vil bli vurdert. 
 
Risikovurderinger og beredskapsplan m.m. 
Følgende av tiltak planlegges gjennomført med tanke på risikostyring og beredskap: 
 
• Det legges opp til at beredskapsplanen utarbeides i samarbeid med kommune, brannvesen, politi 

og forurensingsmyndigheter  
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• Det skal utarbeides en risikovurdering i forhold til lagring av brennbare/eksplosjonsfarlige stoffer 
• Etablering av gode rutiner for kontinuerlig dokumentering av type avfall og mengde på 

lager/tanker. Rask tilgang til denne typen informasjon vil være viktig i en evt. krisesituasjon, som 
for eksempel brann. 

3 0-ALTERNATIVET 

0-alternativet skal beskrive forventet utvikling i området dersom tiltaket ikke blir gjennomført.  
 
For Finneid næringsområde vil det bli aktuelt med andre typer industrietableringer dersom 
energigjenvinningsanlegget ikke etableres her. Tomten vil da stå ledig, og det vil være 
markedssituasjonen som i stor grad bestemmer hvilke etableringer som er aktuelt. På det nåværende 
tidspunkt har Fauske kommune ingen venteliste for etableringer i området. Det er derfor høyst usikkert 
hvilke type næringer som kan etablere seg her dersom avfallsgjenvinningsanlegget ikke skulle bli 
bygget her. Et hvert industri – og næringsanlegg vil kunne påvirke omgivelsene, i større eller mindre 
grad. Med grunnlag i overnevnte forhold, er det imidlertid for stor usikkerhet knyttet til hvilken 
forventet utvikling som området vil ha. Det må likevel forventes at virkningene for tema som 
friluftsliv, landskap, kulturminner og biologisk mangfold vil bli små, dvs. noenlunde tilsvarende som 
for avfallsforbrenningsanlegget. Andre type industrietableringer vil også kunne medføre støy, utslipp 
og økt trafikkbelastning, men dette vil være avhengig av type etablering. Videre vil enhver 
industrietablering ha sine samfunnsmessige fordeler i form av sysselsetting, skattlegging med mer. 
 
Når det gjelder de avtalte leveransene av fjernvarmer til skoler, helseinstitusjoner og kommunale bygg 
i Fauske sentrum må Fauske Lysverk vurdere andre varmeleverandører enn energigjenvinnings-
anlegget. Ett alternativ er at Fauske Lysverk bygger et flisfyrt bioanlegg som etableres i Fauske. 
Elkem Salten kan også levere energi fra sitt kjølevann. Dette vil kreve betydelig større investeringer 
med tanke på bygging av distribusjonsnett ettersom det da må bygges en rørgate på 14 kilometer. 

4 NØDVENDIGE TILTAK OG TILLATELSER 

4.1 Nødvendige tiltak 

I forbindelse med etableringen av avfallsforbrenningsanlegget vil veien til industriområdet bli flyttet 
noe sørover i forhold til dagens situasjon. 

4.2 Forholdet til offentlige planer 

4.2.1 Kystsoneplan og kommuneplan 

Kystsoneplan og kommuneplan 
Fauske kommune vedtok i 2001 en kystsoneplan for kommunen. Kystsoneplanen er en juridisk 
bindende temaplan som skal legge føringer for alle aktiviteter og etableringer i kystsonen. Planens 
arealdel er også i samsvar med kommuneplanens arealdel, og derfor omtales begge planene som ett og 
samme dokument.     
 
I kystsoneplanen er Finneid næringsområde i hovedsak avsatt til industriformål. Det er en egen 
reguleringsplan for Finneid næringsområde, se under punkt 4.2.2.  
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De kystnære områdene sør for Finneidstraumen er også i hovedsak avsatt til industri. Dette området 
omfattes av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde (regulert 28.5.1999). Et lite friluftsområde 
på sørsiden av Straumen er i kystsoneplanen avsatt som friluftsområde.  
 
Arealkategoriene i planen vitner om at mange ulike arealkategorier og bruksformål ligger tett opptil 
hverandre i det aktuelle utbyggingsområdet (fig. 4.1).  
 
 

 
Figur 4.1. Utsnitt av kystsoneplanen. Lokaliteten for forbrenningsanlegget er markert på kartet med gul pil. 
  
 
En etablering av gjenvinningsanlegget vil være i samsvar med gjeldende tilrettelegginger i 
kystsoneplan og kommuneplan. Da avfallsforbrenningsanlegget er en spesiell type industri, har likevel 
Fauske kommune stilt krav om en ny reguleringsplan for dette området. 

4.2.2 Gjeldende reguleringsplan 

Det er utarbeidet reguleringsplan for Finneid næringsområde (vedtatt 14.05.98). Plankartet omfatter 
næringsområdet og tilgrensende områder nord for Straumen. Plankartet og reguleringsbestemmelser er 
juridisk bindende og bestemmer arealbruken innenfor planområdet. 
 
Den gjeldende reguleringsplanen omfatter arealer nord for Finneidstraumen. Sør for Finneidstraumen 
gjelder reguleringsplanen for Skysselvika næringsområde.  
 
Det meste av arealet på Finneid næringsområde er i hovedsak avsatt til industriformål, men betydelige 
arealer er regulert til parkbelte. Det er også inkludert arealer med bolig- og naustbebyggelse innenfor 
planområdet. Plankartet fremgår av figur 4.2.  
 
Det planlagte forbrenningsanlegget vil bli etablert i industriområdet, på vestre siden av jernbanen. I 
gjeldende plan er dette området regulert til industriformål. Da regionale planmyndigheter har stilt krav 
om at området for forbrenningsanlegget blir regulert til spesialområde avfallsbehandling, er det nå 
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besluttet å utarbeide ny reguleringsplan som omfatter dette anlegget. Forslag til ny reguleringsplan blir 
vedlagt konsekvensutredningen, og det er lagt opp til felles behandling av de to dokumentene. 
 

 
Figur 4.2. Plankartet for Finneid næringsområde   
Figurforklaring: Fargene på kartet illustrerer reguleringsformålene industri (lilla), parkbelte (lyst grønt), privat 
vei (grått), bolig (gult), offentlige trafikkområder (mørkt grått), jernbane.    
 

4.3 Tillatelser 

Nedenfor er det gitt en oversikt over noen av de viktigste tillatelsene som må innhentes fra 
myndigheter. Behovet for å innhente eventuelle andre tillatelser enn disse vil avklares i den videre 
prosessen. 
 

- Godkjenning av søknad om byggetillatelse (Myndighet: Fauske kommune) 
 
- Utslippstillatelse etter forurensingsloven.(Myndighet: SFT) 

 
- Tillatelse til sluttdeponering av bunnslagg (Myndighet: Fylkesmannen i Nordland) 

 
- Godkjenning av anleggene etter lov om brann og eksplosjonsvern (Myndighet: Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
 

- Forhåndsmelding etter lov om arbeidsmiljø (Myndighet: Arbeidstilsynet) 
 

- Søknad om byggetillatelse (Myndighet: Fauske kommune) 
 

- Konsesjon i henhold til energiloven (Myndighet: Norges vassdrags- og energidirektorat) 
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5 METODER  

5.1 Datagrunnlag 

Som et viktig faglig grunnlag for konsekvensutredningen er det utarbeidet fagrapporter på hhv. 
samfunnsanalyse, utslipp til luft, støy og risikovurderinger. De øvrige tema i utredningen er skrevet 
rett inn i dokumentet.  
 
Følende fagrapporter er tilgjengelige ved forespørsel til Avfallsenergi AS:   
 
Andreassen, E. 2009. Etablering av material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske 
kommune – støyvurdering. SINUS AS 
 
Borgnes, D. 2009. Fauske energigjenvinningsanlegg. Spredningsberegninger - utslipp til luft. Norsk 
Energi 
 
Idsøe, R. 2009. Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fuske kommune. 
Risikoanalyse. Ambio Miljørådgivning 
 
Holmelin, E. 2009. Etablering av et gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske. Samfunnsmessige 
virkninger. Agenda Utredning og Utvikling.  
 

5.2 Metodikk for konsekvensutredningen 

Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for samfunn, miljø og 
naturressurser. I kapittel 6 gis en beskrivelse av dagens situasjon for de ulike utredningstemaene, 
hvilken påvirkning tiltaket forventes å ha for disse temaene, og hvilke konsekvenser, direkte og 
indirekte, dette kan føre til.  
 
Konsekvensvurderingene av ikke-prissatte konsekvenser (dvs. ikke økonomisk målbare konsekvenser) 
er utført i henhold til et metodesett som er beskrevet av Statens Vegvesen (2006). Forutsetningene for 
å komme fram til en vurdering av konsekvensene er en systematisk gjennomgang av:  
 
1. Verdi 
For de fleste temaene kvantifiseres verdien for området på en glidende skala fra liten til stor verdi. For 
eksempel vil sjeldne eller verneverdige naturtyper få stor verdi, mens vanlig forekommende naturtyper 
vil få liten verdi. Statens vegvesens (2006) kriterier for fastsetting av verdi er fulgt for de temaer der 
dette er relevant. I tillegg er det brukt ulike veiledninger fra Direktoratet for naturforvaltning. Kriterier 
for verdisetting er gjort nærmere rede for i vedlegg 3. 
 
2. Omfang 
Begrepet omfang brukes som en vurdering av hvordan og i hvor stor grad tiltaket innvirker på det 
temaet og de interessene som blir berørt. Ved vurdering av omfang er det ikke tatt hensyn til verdien 
av temaet. Tiltakets omfang defineres etter en 5-delt skala fra stor negativ til stor positiv (fig. 5.1). 
Disse kriteriene er lagt til grunn for konsekvensvurderingene, og er nærmere beskrevet i vedlegg 3. 
 
3. Konsekvens 
Virkningens konsekvens fastsettes ved å sammenholde temaets verdi og omfanget av tiltakets 
virkning, som vist i figur 5.1. 
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I de temavise konsekvensvurderingene er tiltakets konsekvenser vurdert i forhold til 0-alternativet, 
dvs. forventet utvikling dersom tiltaket ikke gjennomføres. For de fleste temaene vil det si at 
konsekvensene vurderes i forhold til dagens situasjon.  
 
Metodikken som er beskrevet ovenfor, og som illustreres i figur 5.1, er ikke benyttet for temaene støy, 
utslipp til luft, utslipp til vann, utslipp til jord, infrastruktur og trafikkmønster, samt samfunn. Det er 
likevel satt en konsekvensverdi for alle disse tema i rapporten, men denne er ikke direkte utledet av 
verdi og virkningsomfang. For temaene om utslipp og støy er det gjeldende grenseverdier/kriterier 
som er lagt til grunn for vurdering av virkningsomfang og konsekvens. 
 
 

 
Figur 5.1. Prinsippet for en konsekvensmatrise 
 

5.3 Avgrensing av influensområder 

For å avgrense det geografiske området som konsekvensutredningen skal omfatte må en fastsette 
grenser for tiltakets influensområde. Influensområdet vil variere avhengig av hvilket tema som 
belyses. 
 
Konsekvensutredningen baserer seg på et noenlunde definert influensområde for tiltaket. 
Influensområdets størrelse vil være avhengig av tiltakets karakter og omfang, samt til en viss grad de 
forekomster som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket. Hvert enkelt tema vil derfor ha noe ulikt 
influensområde. Influensområdets defineres primært i forhold til konkrete omgivelser, men vil i 
praksis også gjelde for alle de tema som utredes.  
 
Influensområdet for landskap vil omfatte de arealer der anlegget er visuelt synlig og/eller påvirker 
landskapsopplevelsen. Influensområdet for både friluftsliv, kulturminner og landskap vil i teorien 
kunne strekke seg til flere kilometer fra det planlagte anlegget.  
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Influensområdet for naturmiljø vil normalt være betydelig snevrere enn de overnevnte tema, men for 
det aktuelle tiltaket må også eventuell båttransport i Skjerstadfjorden inkluderes. Videre vil også 
eventuelle utslipp til sjø og luft i prinsippet kunne ha et vidt influensområde. Fortynningsfaktoren i 
begge medier vil imidlertid være så stor at influensområdet dermed blir begrenset. Med de fleste 
potensielle påvirkningsfaktorer vil influensområdet for naturmiljø ligge innenfor 1 km fra anlegget, 
men noe lengre dersom båttransporten inkluderes. 
 
Influensområdet for utslipp til luft vil i prinsippet nesten være ubegrenset i ytterste konsekvens. I 
denne utredningen er det de nære omgivelser innenfor 1 – 2 km fra utslippsområdet som er mest 
relevant. For utslipp til vann vil i prinsippet de samme forhold gjelde som for utslipp til luft. I denne 
konsekvensutredningen er det lagt vekt på eventuelle utslipp innenfor Fauskevika. 
 
Influensområdet for støy vil for denne type tiltak normalt omfatte inntil ca 1 km fra tiltaksområdet.  
 
Dersom anlegget ikke har utslipp til luft som gir forurensende avsetninger, vil landbruket normalt ikke 
påvirkes av tiltaket. Influensområdet for landbruket vil normalt være begrenset til de nære omgivelser 
ved anlegget. 
 
Fiskerinæringer ved Fauske vil i prinsippet kunne bli påvirket dersom tiltaket medfører utslipp til sjø i 
Fauskevika. 
 
Influensområdet for samfunn vil i prinsippet omfatte alle de næringer og sysselsettinger som tiltaket 
direkte eller indirekte vil påvirke. For dette fagfeltet vil derfor influensområdet favne vidt, både 
innenfor og utenfor landets grenser. 
 

6 KONSEKVENSUTREDNING 

6.1 Landskap 

6.1.1 Status  

Landskapet i influensområdet ligger i landskapsregion 32, Fjordbygdene i Nordland og Troms. 
Landskapet i denne regionen har fjordtrauet som hovedform, samt kulturlandskapet som binder 
regionen sammen. Regionen har betydelige innslag av mer rolige landformer, som større åser, ulike 
typer hei og vidde og mindre daldrag. Disse har ofte de ulike fjellformasjonene som ruvende kulisser i 
bakgrunn. Dette er typisk for landskapet ved Skjerstadfjorden. Av størst betydning for 
kulturpåvirkningen er likevel den smale strandflata, som svært ofte ligger som en smal brem mellom 
sjøen og de øvrig nevnte hovedformene. 
 
Landskapet i influensområdet har et overveiende åpent preg, med relativt store landskapsrom og rolige 
former. Skjersfjorden bidrar i stor grad til dette inntrykket, men også tilgrensende arealer til fjorden 
har myke og gradvise overganger fra fjord til fjell. Landskapet har en overordnet stigende høydekurve 
fra vest mot øst i denne delen av landet, men lokale terrengformasjoner nyanserer dette bildet.  
 
Ved tettstedet Fauske har landskapet en bølgete og skiftende karakter, med slake landskapslinjer. 
Området er i stor grad preget av løsmasserike åser og grunne bukter (figur 6.1). Skog dekker store 
arealer, men her inngår også betydelige arealer med dyrka mark, spesielt sørvest for tettstedet. 
Bebyggelsen er konsentrert til indre delen av den grunne Fauskevika, der tiltaksområdet også ligger. 
Utover dette området er det spredt gårdsbebyggelse.  
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Øst for Fauske ligger fjellene som en perifer bakgrunnskulisse, noe i utkanten av influensområdet. En 
markert dalgang fører fra Fauskevika og inn mot dette området. I dalbunnen ligger Nedrevatnet og 
forlengelsen Øvrevatnet – begge omkranset av høye åssider med innslag av brattberg. Dalgangen er i 
stor grad fri for bebyggelse. 
 
Den nære delen av influensområdet, ved tettstedet Fauske, er sterkt preget av inngrep og arealbruk. 
Her ligger boligbebyggelse, nærings- og industrietableringer, havneområde, vei og jernbane. Utenfor 
Fauskevika er arealbruken og inngrepene mer spredt. De nærmeste inngrepsfrie arealene ligger knappe 
4 km fra tiltaksområdet. 
 
Verdi 
Landskapet i influensområdet å være representativt for landsdelen. Ingen spesielt viktige landskaps-
områder er identifisert, men et verdifullt kulturlandskap ligger ca 4 km sør for tiltaksområdet. 
Landskapet i influensområdet vurderes å ha middels verdi. 
 

 
Figur 6.1. Fauskevika, med Finneid næringsområde helt til høyre i bildet.  
Bildet er tatt fra SV, ca 3,6 km fra tiltaksområdet 

6.1.2 Visualisering  

Det er utarbeidet fire fotorealistiske visualiseringer av anlegget fra representative betraktningssteder 
ved Fauskevika. Lokaliseringen av fotopunktene er vist på figur 6.2. 
 
Fotopunkt 1. Erikstadveien (3,6 km SV for tiltaksområdet). Figur 6.3. 
Fotopunktet representerer spredt bebyggelse, jordbruksområder og kommunal vei sett fra noe avstand 
fra tiltaksområdet. Fra fotopunktet er det fritt innsyn mot Fauskevika. På figur 6.3 ses deler av 
sentrumsområdet innerst i vika, mens Finneid næringsområde ligger like til høyre og i bakgrunnen for 
tangen i den lille grunne bukta nærmere i bildet. 
 
Avstanden er såpass stor fra fotopunktet at det nye anlegget ikke vil skille seg vesentlig ut fra 
eksisterende bebyggelse på og ved Finneid industriområde.  
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Fotopunkt 2. Offentlig kai ved Fauske sentrum (ca 1,5 Ø for tiltaksområdet). Figur 6.4.  
Fotopunktet representerer den sjønære delen av sentrumsområdet ved Fauske, på motsatt side av 
Fauskevika i forhold til tiltaksområdet. Bildet er tatt fra offentlig kai like i utkanten av bykjernen.  
 
Fra dette betraktningspunktet er det fri siktlinje til næringsområdet over Fauskevika. Som det fremgår 
av figur 6.4, vil forbrenningsanlegget fremstå som et lite blikkfang fra dette sett mot øst. Byggets 
relativt begrensede dimensjoner i forhold til nærliggende bebyggelse medfører imidlertid ingen store 
visuelle virkninger på denne avstanden. 
 
Fotopunkt 3. På E 6 (1,5 km SØ for tiltaksområdet). Figur 6.5. 
Fotopunktet ligger på E 6, like sør for tiltaksområdet. På den aktuelle strekningen av E6 vil  
Fauskevika og tettstedet Fauske vise seg for første gang for kjørende på vei nordover. Bildet er tatt fra 
kanten av veien som vender mot vika, men vil likevel representere utsynet fra bil på nordgående fil på 
denne strekningen.  
 
Som det fremkommer av fotomontasjen, vil anlegget gi marginale visuelle virkninger fra dette 
punktet. Anlegget vil være godt synlig, men fremstår ikke med stor kontrast eller brytning i forhold til 
andre bygninger i og ved industriområdet. Det er fremfor alt forgrunnsbebyggelsen i nordre delen av 
Finneid industriområde som preger landskapsbildet sett fra denne strekningen på E 6. 
 
Fotopunkt 4. Ved bolig på Finneid (1,0 km NØ for tiltaksområdet). Figur 6.6. 
Fotopunktet er representativt for høyereliggende bebyggelse i den sørvendte lisida nord for Finneid 
næringsområde. Betraktningspunktet ligger ved veien opp til samfunnshuset, like ovenfor 
bebyggelsen.  
 
Fra dette punktet er det utsikt over det lavereliggende landskapet ved Nedrevatnet og vestover mot 
Fauskevika. Næringsområdet ved Finneid ses kun delvis på grunn av skog som skjermer for innsyn. 
Fra dette fotopunktet vil forbrenningsbygget rage noe over eksisterende bebyggelse ved 
næringsområdet, og bygget vil ha en viss funksjon av blikkfang. 
 
Alle fotomontasjer er vist i A3-format i vedlegg 4. 
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Figur 6.2. Beliggenhet av fotopunktene Kartet er forminsket, men en rute tilsvarer 1x1 km. Kartgrunnlaget er fra 
Naturbasen 
 

 

 
Figur 6.3. Fotomontasje for fotopunkt 1. Dagens situasjon øverst 
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Figur 6.4. Fotomontasje for fotopunkt 2. Dagens situasjon øverst 
 

 

 
Figur 6.5. Fotomontasje for fotopunkt 3. Dagens situasjon øverst 
 

 

 
Figur 6.6. Fotomontasje for fotopunkt 4. Dagens situasjon øverst 
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6.1.3 Problemstillinger  

Etablering av store bygg vil kunne gi betydelig landskapsvirkninger dersom konstruksjonen bryter 
med omgivelsene og fremstår som blikkfang. Hvor stor opplevelsen av endring i landskapsopplevelsen 
blir, er bl.a. avhengig av: 
 

• Fysisk plassering i terrenget 
• Betraktningspunktets avstand, høyde og beliggenhet i forhold til tiltaket 
• Eksponering overfor omgivelsene, avhengig av terrengets utforming 
• Arkitektonisk utforming, inkl. fargevalg og overflatebehandling 
• I hvor stor grad bygget med tilhørende infrastruktur faller inn i eller bryter en sammenheng 

bestående av nærliggende objekter, natur o.a. 
• Holdninger til tiltaket 

6.1.4 Konsekvenser 

Virkningsomfanget for landskap og nære omgivelser er primært relatert til observasjonspunktets 
avstand og vinkel i forhold til anlegget. Visualiseringene på figur 6.3 – 6.6 viser at en etablering av 
energigjenvinningsanlegget kun vil ha begrensede landskapsmessige virkninger i influensområdet. 
Anlegget bryter i liten grad med det inntrykket eksisterende industri- og næringsbebyggelse på Finneid 
næringsområde gir. Anlegget vil likevel være synlig fra de fleste observasjonspunkter i og ved 
Fauskevika, og skorsteinen på anlegget vil fungere som et blikkfang.  
 
Dimensjonsmessig vil derimot bygningene være tilsvarende som annen industribebyggelse sett på noe 
avstand i vika. Nærmere anlegget vil forskjeller i størrelse mellom anlegget og annen bebyggelse 
komme tydeligere frem. Sett på avstand vil anlegget ha en småskala karakter sammenlignet med fjell 
og åser som ligger som bakgrunnskulisser til tiltaksområdet. Etableringen av anlegget vil uansett ikke 
fremstå med stor kontrast i forhold til omgivelsene. 
 
Nærvirkningene av anlegget i forhold til omgivelsene vil være større enn fjernvirkningene av anlegget.  
I indre delen av Fauskevika vil de nære omgivelsene prege landskapsbildet i større grad, ikke minst 
fordi bakgrunnslandskapet blir skjermet bort av bebyggelse som ligger i forgrunnen. Skalamessig vil 
anlegget være tilsvarende som nærliggende industribebyggelse, men skorsteinen bryter noe med dette 
inntrykket. Skorsteinens virkninger vil øke med minkende avstand til anlegget på grunn av den vil 
fremstå i kontrast mot himmelen på nærmere hold.  
 
Samlet sett vurderes virkningsomfanget i forhold til landskap og omgivelser å være relativt begrenset. 
Anlegget føyer seg inn i eksisterende inngrepsregime i området, og vil i liten grad prege omgivelsene 
bortsett fra på nært hold. Virkningsomfanget for landskap vurderes til liten negativ. Med middels verdi 
på det influerte landskapet, vil konsekvensen bli liten negativ. 

6.2 Utslipp til luft  

For å vurdere hvilke konsekvenser energigjenvinningsanlegget vil ha for lokal luftkvalitet er det utført 
spredningsberegninger med grunnlag i utslippsdata og lokale, meteorologiske forhold (Borgnes 2009). 
Resultatene er sammenlignet med gjeldende grenseverdier og anbefalte luftkvalitetskriterier.  

6.2.1 Status 

Det er ikke funnet noen informasjon som tilsier at det er gjort undersøkelser av luftkvaliteten i Fauske 
kommune. Det finnes imidlertid ingen større industrikilder til utslipp til luft. 
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6.2.2 Metode 

Beregningsmodell 
Beregning av time- og årsmiddelkonsentrasjonsbidrag er foretatt vha. spredningsberegninger. 
Spredningsberegningene er utført med ”Breeze AERMOD GIS Pro”, som er basert på anerkjente 
Gaussiske spredningsmodeller og utarbeidet av US-EPA (Environmental Protection Agency).   
 
Breeze ISC er en gaussisk modell for stasjonære kilder.  I denne modellen beregnes maksimale bakke-
konsentrasjonsbidrag for valgte meteorologiske situasjoner karakterisert ved stabilitetsklasse og 
vindhastighet. I beregningene er det beregnet både bakkekonsentrasjonsbidrag for flatt terreng, og 
bidrag i en høyde tilsvarende den bebyggelsen som er vurdert å være mest berørt.  
 
Beregninger vha. ISC-modellen er utført for ulike stabilitetsklasser og vindhastigheter og for ulike 
vindretninger.  
 
Meteorologiske data 
For å vurdere de lokale spredningsforholdene er det benyttet vindstatistikk for området fra Det norske 
meteorologiske institutt (DNMI).  
 
Utslippskrav og utslippsdata 
Det stilles utslippskrav fra energigjenvinningsanlegg for en rekke tungmetaller og dioksiner både til 
luft og vann. Forbrenningsforskriften pålegger alle anlegg kontinuerlige utslippsmålinger av en rekke 
parametere, som for eksempel SO2, NOX, HCl, HF og støv. For utslipp av tungmetaller og dioksiner til 
luft vil det bli krevd to årlige målinger. Øvrige krav i forskriften tilsier at bruk av aktivt kull og 
posefilter vil være nødvendig teknologi. Dette gjelder for alle anlegg som forbrenner avfall i dag. 
Gjeldene utslippskrav er vist i tabell 6.1. 
 
Tabell 6.1 viser også forvente årlige utslippsverdier. Energigjenvinningsanlegget vil ha utslipp til luft 
av røykgass fra forbrenningsprosessen og evt. også fra gassmotoren (ved produksjon av elektrisitet) 
via skorsteinen på anlegget. Erfaringstall fra eksisterende anlegg som benytter plasmateknologi viser 
at kravene som er gitt i forbrenningsforskriften overholdes med god margin.  
 
Tabell 6.2 viser de anleggsdata og gassutslipp som er brukt i beregningene. 
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Tabell 6.1 Utslippsdata. Forventede driftsverdier og krav til utslipp til luft.  Om ikke annet er angitt er alle tall 
angitt som mg/Nm3 (ved 11 % oksygen).  

Krav i forskrift om forbrenning av avfall 
Halvtimes gjennomsnitt 

Parameter 

Utslippskonsentrasjon 
brukt i sprednings-

beregningene 
(=maksimalt tillatt 

døgnmiddel) 

Døgn-
middel 

100% av 
målinger 
over året 

97% av 
målinger 
over året 

Gj.snitt 
over 0,5-8t 

Totalt støv 10 10 30 10  
Total organisk 
karbon( TOC) 10 10 20 10  

Hydrogenklorid 
(HCl) 10 10 60 20  

Hydrogenfluorid 
(HF) 1 1 4   

Svoveldioksid 
(SO2) 

50 50 200 2  

NOX 200 200 400 50  
Kadmium (Cd) 
og thallium (Tl) 0,05   200 tot. 0,05 

Kvikksølv (Hg) 0,03    0,03 
Metaller* 0,5    tot. 0,5 
Karbonmonoksid 
(CO)**  50 100   

Dioksiner  0,1 ng/Nm3    0,1 ng/Nm3 
* Antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb), krom (Cr), kobolt (Co), kobber (Cu), mangan (Mn), nikkel (Ni) og 
vanadium (V) 
**CO skal være under 150 mg/m3 ved minst 95 % av målingene bestemt som 10-minutters middelverdier, eller 100 mg/m3 
ved alle målinger bestemt som halvtimes middelverdier tatt i hvilken som helst 24-timers periode. 
  
 
Tabell 6.2 Anleggsdata, utslipp 

Parameter  Enhet Forbrenning 
i kjel 

Forbrenning i 
gassmotor 

Totalt/ 
Beregnings-
forutsetning 

Røykgassmengde Nm3/time, tørr, reell 10.5001   
Røykgassmengde Nm3/time, fuktig, reell 11.235 10.9092  
Gasstemperatur Grader C 150 150 150 
Røykgassmengde m3/time, fuktig, reell 17.409 16.903 34.312 
Skorsteinsdiameter M 0,9 0,6 0,9 
Utløpshastighet m/s 7,6 16,6  

Reell O2 vol-%, tørr 7 5  

NOx-konsentrasjon (som NO2) Nm3/time, tørr,11%O2 <2003   

Fuktighet vol-% 7   

NOx-utslipp (som NO2) mg/Nm3, fuktig, reell 261 5004  
NOx-utslipp g/s 0,8 1,5 2,3 

1 Basert på røykgassmengde på 21 000 Nm3/time når all forbrenning foregår i kjel 
2 Røykgassmengde ved maksimal effekt på gassmotor 
3 Forskriftens grenseverdi  
4 Basert på opplysning fra gassmotorleverandør 
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Spredningsberegningene er basert på opplysningene i tabell 6.1. og 6.2 samt innhentede opplysninger 
om lokale vindforhold. Det er videre forutsatt en situasjon med maksimal effekt på gassmotor og ca 50 
% effekt på kjel. Ved beregning av maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag og årsmiddel-
konsentrasjoner er maksimale kortvarige utslippsgrenser lagt tilgrunn (og ikke forventet utslippsnivå). 
NOx-utslippet fra anlegget vil hovedsakelig foreligge som NO. Under påvirkning av sollys og ozon vil 
noe NO oksideres til NO2 i nærområdet. I beregningene er det lagt til grunn at all NOx i utslippet 
foreligger som NO2, noe som medfører et overestimat for NO2 i nærområdene. Beregningene er derfor 
utført som et verst tenkelig tilfelle mht. utslipp. 
 
Maksimal anbefalt tilleggsbelastning 
SFT anbefaler at utslippet fra et nytt anlegg ikke skal øke bakkekonsentrasjonen med mer enn 50 % av 
differansen mellom SFT’s anbefalte luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen.  
 
NILU har tidligere foretatt vurdering av luftforurensningen i en rekke tettsteder og byer i Norge.  
Disse vurderingene omfatter ikke Fauske. I Alta og Mosjøen, som har omtrent samme innbyggertall 
som Fauske er konsentrasjonene av nitrogendioksid (NO2) uttrykt som bybakgrunn halvårsmiddelverdi 
vurdert til hhv. 7 og 4 µg/m3, og finpartikulært støv (PM10) bybakgrunn halvårsmiddelverdi til hhv. 2 
og 5 µg/m3. Basert på disse nivåene er det grunn til å anta at NO2 bybakgrunn halvårsmiddelverdi i 
Fauske er lavere enn 10 og 5 µg/m3 for hhv. NO2 og PM10. 
 
I dette tilfellet er NO2 den utslippsparameter som gir bakkekonsentrasjoner nærmest luftkvalitets-
kriteriet. Bakgrunnskonsentrasjonen (timemiddel) er vurdert til 15-20 µg/m3. Luftkvalitetskriteriet for 
NO2 timemiddel er 100 µg/m3.  Ved å benytte SFT’s anbefaling for dette kriteriet får vi maksimal 
”akseptabel” tilleggsbelastning på 40 µg/m3.  
 
Det er verdt å nevne at SFT åpner for å fravike fra anbefalingen om at utslippet fra et nytt anlegg ikke 
skal øke bakkekonsentrasjonen med mer enn 50 % av differansen mellom anbefalte 
luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen (SFT 2003). Dette er for eksempel aktuelt i 
områder som allerede er belastet med luftforurensning. 

6.2.3 Luftkvalitetskriterier 

Luftkvalitetskriterier 
Myndighetene har angitt grenseverdier, mål og luftkvalitetskriterier for konsentrasjoner av bl.a. 
svevestøv, NOx og SO2 i uteluft. Grenseverdiene er gitt i Forurensningsforskriftens kapittel 7. Ut fra 
hensynet til helse og miljø for bybefolkningen er det satt opp nasjonale mål for lokale 
luftforurensningskonsentrasjoner. De anbefalte luftkvalitetskriteriene gitt av SFT og Folkehelsa angir 
eksponeringsnivåer som man ut fra nåværende viten antar at befolkningen kan utsettes for uten at 
alvorlige helsevirkninger oppstår. Anbefalte grenseverdier og luftkvalitetskriterier for kvikksølv, 
kadmium, bly og mangan er hentet fra Air Quality Guidelines for Europe (WHO). Tabell 6.3 viser 
grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier.  
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Tabell 6.3. Grenseverdier og luftkvalitetskriterier (enhet: µg/m3) 
Midlingstid Kilde Parameter 1 time 24 timer 1 år (6 mnd) 

NO2 2001,2  402 
Svevestøv (PM10)  503 40 

Forurensingsforskriften 
kapittel 7, 
Tiltaksgrense helse SO2 3504 1255  

NO2 1502   
Svevestøv (PM10)  50  Nasjonale mål, byer 
SO2  90  
NO2 100 75 50 (6 mnd) 
Svevestøv (PM10)  35 Under revurdering 

Anbefalte 
luftkvalitetskriterier 
(SFT/Folkehelsa) SO2 400 (15 min) 90 40 (6 mnd) 

Hg (partikulær og gassf.) - - 1 
Cd - - 5 
Pb - - 0,5 
Mn - - 0,15 

Anbefalt grenseverdi fra 
WHO 

Flourid - - 1 
1) Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår 
2) Innen år 2010 
3) Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 35 ganger pr. år 
4) Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 24 ganger pr. kalenderår 
5) Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 3 ganger pr. kalenderår 
 
 
Dioksiner 
Det foreligger ingen luftkvalitetskriterier for dioksiner. Anbefalte grenseverdier er relatert til daglig 
inntak. WHO angir et tolerabelt daglig inntak på 1-4 picogram/kg kroppsvekt, og estimerer inntak via 
pusting til å utgjøre under 5 % av det daglige inntaket.  
 
Dioksiner er en samlebetegnelse på en gruppe klorholdige forbindelse som dannes under forbrenning 
av organisk materiale så lenge det er klor til stede. Dioksiner er organiske miljøgifter, og akkumuleres 
i fettvev og oppkonsentreres i næringskjeden. For mennesker er dioksiner akutt giftige i høye 
konsentrasjoner, men også relativt små doser kan gi kroniske virkninger som redusert vekst, nedsatt 
immunforsvar, lavere testoronnivå, missdannelser og kreft. Hoveddelen av menneskers inntak av 
dioksiner skjer via mat, og da spesielt mat med høyt fettinnhold. 
 
På grunn av forskningsresultater fra 80-tallet har det ofte vært et sterkt fokus på farene ved 
dioksinutslipp fra avfallsforbrenning. En kartlegging utført av SSB i 2002 (Finstad et al. 2002) viser at 
utslipp fra stasjonær forbrenning er den absolutt viktigste kilden til dioksinutslipp i Norge. Stasjonær 
forbrenning bidro i 2000 med 62 % av de totale utslippene som var på 34 gram. Av dette kom 33 % fra 
vedfyring i husholdningene og 22 % fra forbrenning av treavfall i industrien. Ytterligere 15 % skyldes 
halmbrenning. Utslippene fra stasjonær forbrenning var redusert fra 1990 til 2000, og en av årsakene 
til dette var mindre utslipp fra avfallsforbrenning som følge av strenge utslippkrav.  I 2000 utgjorde 
utslipp fra avfallsbrenning 1,9 g dioksin, dvs. ca. 5,6 % av det totale dioksinutslippet samme år.  
 
Fra 2000 til 2007 har utslipp av dioksiner fra avfallsforbrenning blitt ytterligere redusert. I følge SSB 
(www.ssb.no) er utslipp fra avfallsforbrenning redusert med hele 98 % fra 1990 til 2007 på grunn av 
innførte rensetiltak. Den viktigste utslippskilden til dioksiner i 2007 var vedfyring i husholdningene 
som forårsaket 29 % av det totale utslippet på 23 gram. Nedleggelse av en stor industribedrift og en 
gruve bidro til at de totale utslippene i 2007 var betydelig lavere enn i år 2000. 

6.2.4 Resultater fra spredningsberegningene 

Luftens stabilitetsforhold og vindhastighet har betydning for hvordan utslippene spres. Svak vind og 
ustabil atmosfære gir normalt maksimalkonsentrasjoner nær utslippet. Slike forhold vil det typisk være 
når det er sol om sommeren. Er atmosfæreforholdene nøytrale vil maksimalkonsentrasjonene 
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forekomme lengre fra utslippet. Svak til moderat vind og stabil atmosfære (om vinteren og om natten 
på sommeren) gir maksimalkonsentrasjoner langt fra utslippsstedet.  
 
Utslipp fra veitrafikk og andre bakkekilder gir høyeste bakkekonsentrasjoner ved stabile atmosfæriske 
forhold, mens skorsteinsutslipp normalt vil gi høyest bakkekonsentrasjon ved ustabil atmosfære.  
 
Utslipp til luft kan tilbakeføres til jordoverflaten ved tørravsetning eller våtavsetning. Tørravsetning er 
avsetningsprosesser som ikke involverer nedbør. Både gasser og partikler kan avsettes ved tørr-
avsetning. Våtavsetning er avsetning forårsaket av nedbør eller tåke. Ved våtavsetning er løseligheten 
til den aktuelle luftforurensningskomponenten av betydning. 
 
Beregnede maksimale timemiddelkonsentrasjoner av NO2 
Tabell 6.4 viser beregnede maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) av NO2 for 
skorsteinshøyde på 40 meter. I beregningene er det beregnet både bakkekonsentrasjonsbidrag for flatt 
terreng, og bidrag i en høyde tilsvarende den bebyggelsen som er vurdert å være mest berørt. 
 
 
Tabell 6.4.   Beregnede maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) av NO2  
Model

l 
Stabilitet Vind 

 
(m/s) 

Maksimal bakkekonsentrasjon 
(timemiddel), flatt terreng 

(µg/m3 NO2) 

Maksimal bakkekonsentrasjon 
(timemiddel), ved boliger ca 100 moh 

(µg/m3 NO2) 
Ustabil 2 10 19 
Nøytral 4 8 34 

 
ISC 

Lett stabil 2 13 38 
 
 
Figur 6.7 - 6.9 viser maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO2 (µg/m3, timemiddel) ved 
forskjellige værsituasjonen ved vindretning mot boliger nord for utslippsstedet.  
 
 

 
Figur 6.7. Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO2 (µg/m3, timemiddel). Ustabil  
atmosfære, vindhastighet 2m/s. 
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Figur 6.8. Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO2 (µg/m3, timemiddel). Nøytral  
atmosfære, vindhastighet 4 m/s. 
 

 
Figur 6.9. Maksimalt bakkekonsentrasjon av NO2 (µg/m3, timemiddel). Lett stabil atmosfære, vindhastighet 2 
m/s. 
       
Beregnet maksimalt timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag for NO2 ved ugunstigste meteorologiske 
forhold og en skorsteinshøyde på 40 m er 38 µg/m3 ved boliger beliggende ca 100 moh nord for 
utslippsstedet. Det bemerkes at slike meteorologiske forhold vil opptre svært sjeldent.  
 
De beregnede maksimale bakkekonsentrasjonsbidragene er lavere enn de maksimale anbefalte 
tilleggsbelastningene, som er vurdert til 40 µg/m3. Beregningene viser dermed at skorsteinshøyde på 
40 meter gir tilstrekkelig fortynning av NOx-utslippet, selv ved ugunstige meteorologiske forhold. 
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Årsmiddelkonsentrasjoner av NO2 
Årsmiddelverdiene for området omkring anlegget vil være vesentlig lavere enn den beregnede 
maksimale timemiddelverdien på grunn av lavere utslipp og variasjoner i vindretning, vindstyrke og 
stabilitet. Tidligere gjennomførte beregninger i forbindelse med andre prosjekter har gitt maksimale 
årsmiddelverdier på 1-10 % av maksimal timemiddel. 
 
Ved beregningene er maksimalt tillatte timemiddelkonsentrasjoner lagt til grunn som utslipp. 
Årsmiddelkonsentrasjoner er beregnet som maksimale årsmiddelkonsentrasjoner på basis av time-
middelkonsentrasjoner og meteorologiske data (relativ frekvensfordeling for ulike vindhastigheter, 
vindretninger og stabilitetsdata). Maksimale årsmiddelkonsentrasjoner er beregnet ved å kombinere 
maksimale bakkekonsentrasjoner av NO2 fra spredningsberegningene med utslippsdata for øvrige 
parametre (med unntak av CO, som ikke er relevant som årsmiddel). Resultatene er vist i tabell 6.5. 
 
Årsmiddelkonsentrasjonsbidraget av NO2 er svært lavt, under 5 % av SFT’s anbefalte luftkvalitets-
kriterie for halvårsmiddel. 
 
Beregnet årsmiddelkonsentrasjonen for Cd+Tl er <0,3 ng/m3 ved sannsynlig utslippskonsentrasjon. 
Dette utgjør under 10 % av WHO’s anbefalte grenseverdi for Cd. Bakkekonsentrasjonsbidraget av Hg 
er under 0,02 % av WHO’s anbefalte grenseverdi.  
 
Årsmiddelkonsentrasjon for dioksiner er beregnet til mindre enn 0,6 fg/m3 basert på makimalt tillatt 
utslipp. Til sammenlikning er dioksinnivået i Oslo sentrum tidligere målt til 40-200 fg/m3. WHO angir 
typisk konsentrasjonsnivå i byluft til 100 fg/m3 (store variasjoner forekommer imidlertid). 
 
 
Tabell 6.5. Maksimale årsmiddelkonsentrasjoner basert på sannsynlige utslipp fra energigjenvinningsanlegget 

Parameter Utslippskonsentrasjon (grenseverdi) Maksimalt årsmiddelkonsentrasjonsbidrag 
støv 10 mg/Nm3 ved 11 % O2 <0,1 µg/m3 

TOC 10 „ <0,1 µg/m3 
HCl 10 ” <0,1 µg/m3 
HF 1 „ <0,01 µg/m3 
SO2 50 “ <0,3 µg/m3 
NO2 300 ” <2 µg/m3 
Hg 0,03 „ <0,0002 µg/m3 

Cd + T l 0,05 ” <0,3 ng/m3 
Metaller 0,5 ” <3,0 ng/m3 

Dioksiner 0, 1 ng/Nm3 ved 11 % O2 <0,6 fg/m3 
 

6.2.5 Konsekvenser 

Spredningsberegningene er utført på et konservativt grunnlag, noe som fremgår av følgende: 
 

• Det er lagt til grunn at all NOx i utslippet foreligger som NO2.  Dette medfører et overestimat 
for NO2 i nærområdene. 

• De meteorologiske forhold som gir maksimale bakkekonsentrasjoner vil opptre sjeldent 
• Utslippsmengdene som er benyttet i beregningene er maksimale kortvarige utslipp 
 

Beregningene viser at utslippene ikke vil føre til overskridelse av noen luftkvalitetskriterier selv ved 
verst tenkelige forhold relatert til utslippskonsentrasjoner og meteorologiske forhold. Bakke-
konsentrasjonsbidragene av tungmetaller ligger langt under anbefalte grenseverdier.  
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Det finnes ingen kilder til diffuse utslipp til luft fra anlegget. Avfall som kan fordampe vil bli lagret i 
lukkede beholdere og tanker. 
 
Med grunnlag i gjennomgangen ovenfor, vil ikke driften av anlegget medføre noen overskridelser av 
anbefalte grenseverdier eller kriterier for utslipp til luft. Etableringen av anlegget vil derfor ha liten 
negativ konsekvens i forhold til utslipp til luft. 

6.2.6 Avbøtende tiltak 

Det vurderes ikke å være behov for avbøtende tiltak. Det vil bli stilt strenge krav gjennom 
utslippstillatelsen, etterkontroll og krav om oppfølgende målinger. 
 

6.3 Utslipp til vann 

6.3.1 Problemstilling 

Utslipp til vann inkluderer sanitæravløp og overflateavrenning.  
 
Det vil ikke bli avløpsvann fra prosessen. Ved bruk av en skrubber (våtvasker) blåses eksosgassen 
gjennom en dusj av vann. Bruk av skrubber kan være aktuelt dersom det genereres mye svoveloksider 
ved forbrenningen. Vaskevannet vil bli renset (ved fordamping og fjerning av salter i prosessfilteret) 
og resirkulert, og det vil ikke bli utslipp. Dersom en velger en ”tørr” renseprosess (posefilter) vil 
vannforurensning ikke være en problemstilling.  

6.3.2 Konsekvenser 

Sanitæravløp vil bli ført direkte til kommunalt nett. Med en bemanning på 10 personer på dagtid, vil 
denne tilførselen være liten. I anleggsperioden vil et betydelig større antall personer være i aktivitet på 
tomten, men også dette vil gi forholdsvis små mengder av avløpsvann.  
 
Avrenning fra takoverflater og områder hvor det håndteres/oppbevares avfall vil sikres med 
tilbakeføring til internt vannrenseanlegg. Her blir vannet renset før avløpsvannet ledes til det 
kommunale avløpsnettet. 
 
For å forebygge uønskede utslipp og avrenning til sjø eller avløpsnett vil det bli etablert 
oppsamlingsbassenger rundt alle tanker som innholder flytende væsker. 
 
Utslipp av sanitærvann og overflatevann/drensvann forventes å ha en helt marginal betydning for 
utslippet fra det kommunal avløpssystemet. Ved normal drift ventes det derfor ikke at resipienten vil 
bli utsatt for belastende forurensning.  
 
Tiltakets konsekvenser for utslipp til vann vurderes derfor å være ubetydelige. 
 

6.2.3 Avbøtende tiltak 

Utover den vannbehandling som det vil bli lagt opp til vurderes det ikke å være behov for ytterligere 
avbøtende tiltak. 
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6.4 Utslipp til jord  

6.4.1 Problemstilling 

Ved utslipp til luft (se tabell 6.1) vil de forskjellige kjemiske bestanddelene i utslippet over tid avsettes 
til jord og vann. En rekke metaller vil slippes ut i små mengder, da disse finnes i avfallet som 
forbrennes. I tillegg vil det være utslipp av noen organiske komponenter. Disse stoffene i utslippet er 
lite nedbrytbare, og kan derfor akkumuleres i jord.  

6.4.2 Konsekvenser 

Miljøkartlegginger ved eksisterende forbrenningsanlegg 
Det er gjort kartlegging av innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter i jord i områder rundt et 
par konvensjonelle avfallsgjenvinningsanlegg i Norge. Resultatene indikerer at utslipp over tid ikke 
har ført til økte konsentrasjoner i jord.  
 
Miljøavdelingen i Trondheim kommune kartla i 1994-95 innholdet av tungmetaller og organiske 
miljøgifter i overflatejord (Trondheim kommune 1995). Undersøkelsen ble gjentatt i 2004 (Andersen 
et al. 2006) Det ble innsamlet over 314 prøver i 1994-95 og 321 prøver i 2004. Av disse ble 37 prøver 
samlet inn innenfor en radius på 2,5 km fra Heimdal avfallsgjenvinningsanlegg som har vært i drift 
siden 1986. Generelt viser prøvene av tungmetaller og miljøgifter fra 1994-95 de laveste verdiene i 
området rundt avfallsgjenvinningsanlegget, og her lå konsentrasjonene av dioksiner, PAH og PCB på 
vanlig bakgrunnsnivå (som i naturlig grunn). Kommunen konkluderte med at utslipp av forbrenning av 
avfall ikke hadde ført til økte konsentrasjoner av miljøgifter i nærområdet.  
 
Resultatene fra analysene i 2004 viste at tungmetallinnholdet i jord var generelt lavere enn i 1994-95. 
Ved Heimdal var det en signifikant økning av innholdet av arsen, mens det var en signifikant nedgang 
i av konsentrasjonene av sink i jord i dette området. For øvrige metaller var det ingen signifikant 
endring. Det ble konkludert med at det var lite sannsynlig at avfallsgjenvinningsanlegget var kilden til 
innholdet av arsen i jorden (Andersen et al. 2006). 
 
I området rundt avfallsgjenvinningsanlegget på Klemetsrud er det tatt prøveserier av overflatejord 
(NGU 2003). Prøvene er analysert med hensyn på arsen, tungmetaller og organiske miljøgifter (PAH, 
PCB og dioksiner). Prøvetakingsstasjonene ble bestemt på bakgrunn av spredningsberegninger, slik at 
teoretisk sett skulle gjenspeile tilstanden på de lokaliteter med forventet høyest konsentrasjoner. NGU 
konkluderte med at det ikke gikk å spore noen markert anrikning av miljøgifter i overflatejord i det 
undersøkte området som skyldes nedfall fra Klemetsrudsanlegget. Konsentrasjonsnivåene av 
tungmetaller og organiske miljøgifter var lave, både sammenlignet med Oslo for øvrig og med 
resultater fra andre undersøkelser som NGU har utført.  
 
Avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen i Bergen ble satt i drift 1999. NGU (Andersen og Volden 2007) 
har gjort undersøkelser av innholdet av miljøgifter i jord før og etter at anlegget startet opp. I 1998 ble 
innholdet av miljøgifter i jorden kartlagt i hele Bergen kommene som et grunnlag for senere å kunne 
vurdere evt. tilførsel på grunn av utslipp fra forbrenningsanlegget. Oppfølgingsundersøkelsene ble 
utført i 2007.  
 
De ble ikke påvist noen statistisk signifikante forskjeller i metallkonsentrasjoner mellom 1998 og 
2007, og det kunne ikke påvises noen påvirkning fra forbrenningsanlegget i Rådalen på 
metallkonsentrasjonene. En svak antydning til høyere konsentrasjoner av organiske forbindelser var til 
stede rundt forbrenningsanlegget, men et klart mønster kunne ikke påvises. Ingen av prøvene 
overskred tiltaksgrensen for dioksin/furan for jord i barnehager og lekeplasser på 20 ng WHO-
TEQ/kg. Dioksinprofilene for jordprøvene og røykgassen fra forbrenningsanlegget viste store likheter, 
noe som indikerte at forbrenningsanlegget bidrar som en kilde til dioksin i jord i Rådalen. Median-
verdiene for både PCB og PAH lå under SFTs normverdier, og var svært lave.  
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Konsekvensvurdering 
Undersøkelser fra tre store avfallsforbrenningsanlegg i Norge viser at driften av anleggene ikke har 
ført til akkumulering av skadelige nivåer av organiske miljøgifter eller tungmetaller. Selv om anlegget 
på Fauske vil brenne farlig avfall vil samme utslippsgrenser som for andre avfallsforbrenningsanlegg 
gjelde også her. Utslippene fra det planlagte anlegget på Fauske vil være mindre, både som følge av 
lavere utslippskonsentrasjoner og røykgassvolumer. Det forventes derfor ikke at utslipp fra anlegget vi 
ha negative virkninger for jordkvalitet. Driften av forbrenningsanlegget vil dermed ha ingen negative 
konsekvenser for utslipp til jord. 

6.4.3 Avbøtende tiltak 

Det vurderes at det ikke er behov for avbøtende tiltak. Det vil derimot bli utarbeidet er prøvetakings-
program for uttak av jordprøver slik at utviklingen kan følges etter at anlegget er satt i drift.  

6.5 Støy  

6.5.1 Status  

Eksisterende bakgrunnsstøy kan i større eller mindre grad maskere lydene fra en ny støykilde. 
Bakgrunnsstøyen inkluderer alle lyder fra omgivelsene, både naturlige lyder og menneskeskapte. 
Bakgrunnsstøyen – eller bakgrunnslydene – vil variere mye fra område til område og gjennom året.   
 
I og ved den indre delen av Fauskevika vil det i stor grad være et menneskeskapt støybilde. I 
tilknytning til vika er det tettbebyggelse, betydelig veitrafikk, periodevis hyppig båttrafikk og noe støy 
fra industribedrifter. Tilgrensende arealer til vika og selve vika vil ha et lite maskert/skjermet 
støybilde, dvs. at lyder forplanter seg fritt over vannet. I noe friske vinder vil også bølger stå for en 
betydelig del av støybildet i vika. 
 
I bebygde områder vil skjermingsfaktoren være relativt betydelig, bortsett fra områder som ligger nær 
støykildene. Dette gjelder blant annen bebyggelse som grenser til gater og gjennomfartsåren E 6.  
 
Støynivået avtar noen utenfor sentrumskjernen/indre Fauskevika, men ligger fremdeles periodevis 
høyt nært opptil E 6. Boliger som ligger innenfor 50 meter fra E6 vil oppleve et støynivå som er 
høyere enn for gjeldende grenseverdier for støy (se under 6.5.2). Med økende avstand til antropogene 
støykilder, vil de naturlige lydene gradvis overta. Dette gjelder spesielt lyder fra trær og bølger.  
 
Samlet sett er støynivået i influensområdet relativt høyt, da store deler av det influerte området er 
preget av betydelig støy skapt av mennesker. De mer stille områder innenfor influensområdet ligger i 
større grad i den ytre delen av influensområdet. Dette betyr at mange av de områder som i størst grad 
vil bli påvirket av støy fra energigjenvinningsanlegget også har et betydelig eksisterende støynivå. 
Dette gjelder spesielt sentrumsområdet og langs E 6. Skjermingsfaktoren fra bygninger, vegetasjon 
mm vil i større eller mindre grad påvirke støybildet innenfor influensområdet. Med den betydelige 
bygningsmassen som er knyttet til Fauske vil det være store lokale forskjeller på støynivået. 

6.5.2 Metode 

Gjeldende retningslinjer 
Miljøverndepartementet har gitt ut retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442).  
Denne er veiledende, men skal legges til grunn ved planlegging og behandling av saker etter Plan- og 
bygningsloven. 
 
I retningslinjene opereres det med døgnmiddelverdi, Lden (den=”day-evening-night”), for å definere 
støygrenser. Grensen for støy vektes med henholdsvis 5 og 10 dBA strengere om kveld og natt enn 
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dag. For eksempel vil et støynivå på 45 dBA om natten (Lnight), 50 dBA om kvelden og 55 dBA om 
dagen gi en total verdi på 55 Lden. 
 
Retningslinjen anbefaler at anleggseier beregner to støykoter rundt viktige støykilder, en rød og en gul.  
I rød sone er støynivået så høyt at ”støyfølsom” ny bebyggelse bør unngås. Gul sone er en vurderings-
sone hvor ny bebyggelse kan oppføres hvis det dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. Dersom eksisterende bebyggelse blir liggende i rød støysone i forhold til det tiltaket som 
det er gjort støyberegninger for, betyr dette at støynivået fra anlegget er noe for høyt.  
 
Tabell 6.6 oppgir anbefalte grenseverdier for støy fra industrianlegg og lignende. 
 
 
Tabell 6.6. Grenseverdier for støy fra industri, havner og terminaler 

 Gul sone Rød sone 

Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk 

Støynivå utenfor  
soverom,  

natt kl. 23 - 07 

Støynivå på uteplass og 
utenfor rom med støyfølsom 

bruk 

Støynivå utenfor  
soverom,  

natt kl. 23 - 07 
Industri, havner 

og terminaler 
 

Uten impulslyd 55 Lden 
 

45 Lnight 
 

Uten impulslyd 65 Lden 
 

55 Lnight 
 

 
 
For områder som etter kommunens vurdering er viktige for rekreasjon, natur og friluftslivsinteresser, 
og som kommunen ønsker å skjerme for støy, er støygrensen i tettbebyggelse satt til under Lden 50 
dBA. Utenfor tettbebyggelse er støygrensen satt til under 40 Lden dBA.  
 
Alle støygrenser gjelder i såkalt fritt felt, dvs. uten refleksjon fra nærliggende fasade. 
 
Støykilder 
De fleste støykildene knyttet til etableringen av forbrenningsanlegget vil være plassert inne i 
driftsbygningene. Tabell 6.7 gir en oversikt over de støykilder som inngår i støyberegningene, sortert 
etter størrelse på lydeffekten. Opplysninger om støygenererende utstyr og kjøretøyer er hentet fra 
tiltakshaver. Tall for kildestøy er kun antatte verdier. Dette har delvis sammenheng med at det ikke er 
bestemt alt utstyr og kjøretøytyper som skal benyttes, men også at faktablad i liten grad foreligger. 
 
 
Tabell 6.7. Oppgitte lydkilder for forbrenningsanlegget. Alle verdier er erfaringsdata 

Frekvens 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Sum 
dBA 

Aktivitet i 
mottakshall 
(avstrålt fra vegger 
og port) 

54 69 78 84 85 83 82 76 63 90 

Transportbånd 54 69 78 84 85 83 82 76 63 90 

Kjøletårn/skorstein 65 78 80 84 84 86 84 77 64 92 

Hjullaster 70 86 96 98 102 103 101 95 87 108 

 
 
Metodikk for beregning av støy 
Beregningene er utført ved bruk av programmet Cadna versjon 3.5. Dette programmet bruker digitale 
kart som underlag for beregningene. Programmet presenterer resultatene som støykoter/støysoner og 
med detaljert kilde- og frekvensinformasjon i enkeltpunkter. 
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Det er foretatt beregninger for all bebyggelse nær anleggene. Støyen fra anlegget er tilnærmet 
kontinuerlig, uten særlige innslag av maksimalnivå.  
   

6.5.3 Konsekvenser 

Med forbehold om av de oppgitte støykilder er representative, vil forbrenningsanlegget eller aktiviteter 
knyttet til dette ikke generere støy som overskrider gjeldende retningslinjer for industristøy. Ved den 
mest støyutsatte nabo til anlegget (bolig i nord) vil støynivået ligge på i underkant av Lden 50 dB. 
Dette betyr at støynivåene ved nærmeste bolig ikke vil ligge innenfor gul sone. Støysonekart fremgår 
av figur 6.10. 
 

 
Figur 6.10. Støysonekart for drift av forbrenningsanlegget 
 
 
Ved at forbrenningsanlegget ikke medfører overskridelser av gjeldende retningslinjer i forhold til 
boliger, vurderes tiltaket å ha liten negativ konsekvens i forhold til støy.  
 

6.5.4 Avbøtende tiltak 

Støyvurderingene er basert på antatte lydeffektdata for aktuelle kilder. Tiltakshaver vil sørge for at 
avstrålt lydeffekt fra kilder som pipe, kjøletårn og transportbånd ikke overskrider = 95 dBA i lydkilde 
(Lw), for å unngå overskridelse av støykrav på natt. 
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6.6 Kulturmiljø og kulturminner  

6.6.1 Status  

I databasen Askeladden er det registrert vel 20 automatisk fredete fornminner (eldre enn 1536) i 
tilknytning til Fauskevika (figur 6.11). De fleste fornminnene er gravrøyser. Ingen av de registrerte 
kulturminnene ligger innenfor tiltaksområdet, og kun tre av dem ligger nærmere enn 1 km fra 
utbyggingsområdet. Fra de fleste kulturminnene som kranser Fauskevika (se figur 6.11) er det ingen 
eller meget begrenset utsikt fra. Kulturminnene er vurdert som representative for landsdelen, med stort 
sett middels verdi. 
 
Kulturminner som har ligget i det aktuelle tiltaksområdet er frigitt og fjernet gjennom reguleringen til 
industriområde.  
 

 
Figur 6.11. Beliggenhet av registrerte eldre kulturminner i influensområdet (Næringsområdet markert med rødt) 
  
 
Det er ikke registrert noen viktige nyere kulturminner i influensområdet for tiltaket. 
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6.6.2 Problemstillinger  

Den type industrianlegg som planlegges etablert ved Fauske vil teoretisk sett kunne påvirke 
kulturminner og kulturmiljø på flere måter. Da anlegget planlegges etablert innenfor et område 
tilrettelagt for industri, er alle tidligere kulturminner i området fjernet. Det vil derfor kun være 
indirekte påvirkninger som anlegget kan ha på kulturminner i området. 
 
Det opprinnelige tidsmiljø og landskap som kulturminnene ble etablert, i er i dag i større eller mindre 
grad endret. Nye inngrep i disse omgivelsene vil kunne ytterligere redusere det autentiske miljøet til 
kulturminnene. Dette kan bidra til å redusere verdien av kulturminnene. 
 
I tillegg vil opplevelsen av kulturminner og kulturmiljø kunne bli redusert gjennom slike etableringer. 
I tillegg til de visuelle forhold, vil også lyd og lukt kunne påvirke denne opplevelsen. Der utslipp til 
luft medfører nedfall av forurenset materiale på kulturminner, vil også dette kunne oppleves som 
negativt.  

6.6.3 Konsekvenser  

Med grunnlag i fotomontasjene på figurene 6.3 – 6.6, vil byggene knyttet til forbrenningsanlegget 
anlegget i liten grad gi landskapsmessige virkninger fra betraktningspunkter rundt Fauskevika. Ingen 
av kulturminnene i influensområdet ligger slik til at anlegget vil påvirke opplevelsen av disse. 
Omgivelsene til alle kulturminnene er preget av nærliggende bebyggelse, og kun fra et fåtall av dem er 
det innsyn i retning av tiltaksområdet. Virkningsomfang og konsekvenser vurderes til liten negativ. 

6.6.4 Avbøtende tiltak 

Det foreslås ingen avbøtende tiltak i forhold til kulturminner og kulturmiljø. 

6.7 Biologisk mangfold  

6.7.1 Status 

Fauskevika og tilgrensende landområder er i stor grad preget av inngrep og menneskelige 
påvirkninger. De opprinnelige strandsonene er for det meste ødelagt i den indre delen av vika, med 
utfyllinger knyttet til etableringer av boliger, næring og industri. I sjø er det også etablert kaier og 
båthavner. I den ytre delen av Fauskevika er strandsoner og gruntvannsområder i større grad bevart 
med et naturlig preg.  
 
På landsiden er det meste av tilgrensende arealer til tiltaksområdet preget av bebyggelse og inngrep. 
Ved vestre delen av Nedrevatnet og sør for Finneid næringsområde inngår imidlertid områder som har 
et visst naturlig preg, og i liten grad preget av inngrep. 
 
Influensområdet for tiltaket omfatter i videste forstand også områder som kan bli påvirket av 
eventuelle uhellsutslipp fra båt og gjennom utslipp til luft. Hele Skjerstadfjorden vil derfor være et 
influensområde for utslipp fra båt. For utslipp til luft vurderes influensgraden i forhold til biologisk 
mangfold som ganske begrenset, og uansett vil influensområdet da være vanskelig å avgrense.  
 
Samlet sett er influensområdet i stor grad redusert som biologisk produksjonsområde gjennom 
arealbeslag og forstyrrelse.  
 
Vilt 
Fauskevika og Nedrevatnet har en viss funksjon for vannfugler som måker og ender. Det er registrert 
mindre flokker med arter som ærfugl, stokkand, siland og kvinand i Fauskevika, spesielt i 
vinterhalvåret. Flere arter måker benytter vika til næringssøk, og tjeld hekker her. Området fremhever 
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seg likevel ikke som viktig for disse fuglegruppene dersom hele kommunen ses under ett. Flere 
vanlige spurvefugler er ellers knyttet til skogområdene som grenser til Fauskevika og Nedrevatnet. 
Noen få pattedyr er kjent fra influensområdet – blant annet mink og oter. Oter er en rødlistet art med 
status sårbar (VU). Det er ikke kjent noen viktige funksjonsområder for denne dyregruppen. 
 
I Skjerstadfjorden ligger et verneområde i tilknytning til sjø, Ljønesøya. Dette er en betydelig 
hekkeplass for ærfugl, men har også betydning for andre sjøfugler. Utenfor fjorden er det flere viktige 
områder for hekkende sjøfugl ved Bliksvær som er vernet. Disse ligger like i skipsleia. Hekkeplassen 
for ærfugl vurderes å ha middels verdi. 
 
Også andre deler av Skjerstadfjorden har viktige områder for sjøfugl, både som hekkeplasser og som 
raste- og overvintringsområder. En oversikt over viktige lokaliteter for vannfugl (vadere, ender, skarv, 
svaner, lom) i fjorden fremgår av figur 6.12. Lokalitetene spenner fra liten til middels verdi. 
 
 

Ljønesøya
naturreservat

Ljønesøya
naturreservat

 
Figur 6.12. Viktige lokaliteter for sjøfugl i Skjerstadfjorden 
Figurforklaring: Middels viktige områder er markert med oransje, mens en lokalitet med liten verdi er merket 
med rødt. Kartgrunnlag er Naturbasen. En rute på kartet tilsvarer 10 X 10 km  
 
 
Naturtyper, vegetasjon og flora 
Kun vanlig forekommende naturtyper og planter er kjent fra områdene ved Fauskevika og den vestre 
delen av Nedrevatnet. Eneste viktige naturtype i Skjerstadfjorden som vurderes å kunne være sårbar 
for uhellsutslipp fra båter er en strandeng/strandengsump ved Mjønes. Lokaliteten fremgår av figur 
6.13, og er av stor verdi. 
 
Det nærmeste verneområdet i forhold til forbrenningsanlegget er barskogreservatet Veten, som ligger 
vel 5 km SV for næringsområdet. 
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Figur 6.13. Lokalisering av naturtypen strandeng/strandengsump ved Mjønes (merket rødt). Kartgrunnlag er 
hentet fra Naturbasen. En rute tilsvarer 10 x10 km 
 
 
Marinbiologi 
Bunndyr, fisk og andre marine forekomster er ikke feltundersøkt i forbindelse med konsekvens-
utredningen.  
 
I regi av Nærmiljøutvalget for Valnesfjorden ble det i 2008 kartfestet viktige gyte- og 
oppvekstområder for fisk og andre marine organismer. Datamaterialet er basert på opplysninger fra 
fiskere og grunneiere knyttet fjorden, samt fra Høgskolen i Nordland. Da kartene skal ha vært 
underlagt god kvalitetssikring, er de presentert i figur 6.14.  
 
Skjerstadfjorden huser en variert fiskebestand, med et stort spenn av arter. Her er blant annet en egen 
stamme av lodde som gyter i ferskvann. Som det fremgår av figur 6.14, har både sei, torsk og hyse 
lokale gyte- og oppvekstområder i ytre delen av Fauskevika. Skjerstadfjorden har ellers gode områder 
for torsk, sei og kveite, og det er disse artene ved siden av reke som har størst interesse for 
næringsfisket i fjorden (Steinar Jonassen, Nordland Fiskarlag, pers. medd.).  
 
Ved siden av at fjorden har et mangfoldig artsutvalg av fiskearter, er det også korallrev i ytre delen av 
fjorden (figur 6.14). Skjerstadfjorden vurderes å ha middels-stor verdi for marint biologisk mangfold. 
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Figur 6.14. Viktige gyte- og oppvekstområder for fisk i Skjerstadfjorden 
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Samlet verdi 
Det biologiske mangfoldet i influensområdet for selve forbrenningsanlegget ved Fauskevika vurderes 
å ha liten verdi. Dette betyr at forekomstene vurderes å være representative for distriktet.  
 
I Skjerstadfjorden er det flere regionalt viktige lokaliteter for sjøfugl, fisk og naturtyper. Samlet sett 
vurderes disse forekomstene å ha middels-stor verdi. 

6.7.2 Problemstillinger  

Problemstillingene i forhold til det biologiske mangfoldet vil primært være knyttet til eventuelle 
indirekte virkninger av anlegget. Tomten på anleggsområdet er allerede i dag etablert som 
industriområde, og vurderes å ha tilnærmet ingen verdi for biologisk mangfold. Dermed vil det være 
eventuelle virkninger fra utslipp til luft og vann, støy og båttransport som vil være problemstillingene i 
forhold til det biologiske mangfoldet i influensområdet.  
 
Den økte biltrafikken som utløses av etableringen tilsvarer ca 5 - 6 tungtransporter pr. døgn. Dette 
vurderes å ha marginal betydning for vilt i forhold til påkjørsler. I forhold til dagens situasjon vil 
uansett de samlede transportstrekninger bli redusert med etableringen, da avfallet i stor grad 
transporteres lengre strekninger. 

6.7.3 Konsekvenser 

Med de begrensete konsentrasjoner av miljøpåvirkelige stoffer som slippes til luft og vann (se kapittel 
6.2 og 6.3), forventes dette ikke å få negative virkninger for det biologiske mangfoldet i 
influensområdet. Støy i anleggs- og driftsperioden vurderes heller ikke å gi forstyrrelser for vilt knyttet 
til Fauskevika.  
 
Driften av anlegget vil trolig medføre 1-2 båttransport i måneden i Skjerstadfjorden. Dette vil ha et 
visst potensial for økt forstyrrelse av fugler i skipsleden i Skjerstadfjorden. I denne leden er det 
imidlertid ikke registrert noen permanent viktige lokaliteter for vannfugler. I fjordens strandnære 
områder er det derimot registrert flere viktige lokaliteter for både sjøfugl og naturtyper som kan bli 
påvirket av uhellsutslipp. Sannsynligheten for at slike utslipp vil skje vurderes som meget lavt. Dette 
begrunnes med at frekvensen av transporter vil være lav, og at det meste av leden er uten grunner, 
skjær eller andre hindre. Alle båttransporter med farlig avfall til anlegget vil ha med los som er kjent i 
farvannet. Passasjen ved Saltstraumen er imidlertid trang, og her vil potensialet for grunnstøting være 
noe større. 
 
Det samlede virkningsomfanget for biologisk mangfold vurderes som intet/liten negativ dersom ingen 
uhellutslipp fra båt skjer. Konsekvensene vurderes å bli ubetydelige-små negative. 
 
Dersom utslipp av store mengder oljeholdige produkter mot formodning skulle skje fra båt i 
Skjerstadfjorden, vil det være en betydelig fare for at fugl og sårbare gruntvannsområder skulle bli 
påvirket. Potensialet for stort negativt virkningsomfang og stor negativ konsekvens vil derfor være til 
stede. 
 
Uten uhellsutslipp fra båt som transporterer oljeholdig avfall til anlegget vurderes virkningsomfanget 
for det aktuelle verneområdet Ljønesøya som intet. Et større oljeutslipp nær verneområdet i hekketiden 
for fugl vil imidlertid kunne få store negative virkninger. 

6.7.4 Avbøtende tiltak 

Ingen tiltak foreslås.  
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6.8 Naturressurser  

6.8.1 Status 

Fauske kommune ligger på nordsiden av Skjerstadfjorden. Denne fjorden strekker seg fra 
Saltstraumen rett sør for Bodø, og ender ved Saltdalsfjorden i Saltdal. Langs fjorden preges 
naturlandskapet av lave åser og skogsterreng. Høyeste fjell i kommunen er Suliskongen med 1907 
m.o.h. Øst i kommunen finner vi også breene Blåmannsisen og Sulitjelmabreen. 14 % av kommunen 
er dekket av snø og is hele året. 
 
Jord- og skogbruk 
Landbruk er ved siden av fiske og industri en av primærnæringene i Fauske kommune. I kommunen er 
det relativt store skogressurser, spesielt i de lavereliggende områder. Jordbruket i Fauske er primært 
knyttet til bebyggelse og lavereliggende områder, men med en del beiteområder for småfe i fjellet.  
Jordbruket er overveiende småskala, og basert vesentlig på småfe og mindre åkerlapper. Figur 6.15 
illustrerer utbredelsen av dyrka mark og skog i kommunen. 
 

Figur 6.15. Områder med dyrka mark (venstre) og skog i Fauske kommune  
 
 
Det er ingen landbruksarealer i eller like ved tiltaksområdet. De nærmeste jordbruksarealene ligger ca 
650 meter NØ for tomten for anlegget, mens områder med drivverdig produktiv skog ligger på 
tilsvarende avstand.  
 
Verdi 
Landbruksområdene i denne delen av kommunen vurderes å ha overveiende liten – middels verdi.   
 
Fiskeri  
Deler av Fauskevika og Finneidstraumen er registrert som viktig gyteområde for både sei, sild og 
torsk. Videre er hele Nedrevatnet et oppvekst- og gyteområde for ørret. I Skjerstadfjorden er det ellers 
mange viktige oppvekst- og gyteområder for en rekke fiskearter. I fjorden er det blant annet en 
populasjon av lodde. I store deler av Skjerstadfjorden drives det næringsfiske og tråling etter reker. 
Vel 20 yrkesfiskere er registrert som utøvere her. De fleste viktige fiskeområder ligger i den ytre delen 
av fjorden – både i og utenfor skipsleia. Fauskevika er ikke registrert som et viktig område for 
næringsfiske.  
 
Viktige funksjonsområder for fisk (og fiske) i Skjerstadfjorden fremgår av figur 6.14.  
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Verdi 
Sammenlignet med de viktigste fiskeområdene i Lofoten, har Skjerstadfjorden betydelig mindre verdi. 
Området har imidlertid relativt høy bruksfrekvens og en viss regional betydning, og gis derfor middels 
verdi. 
 
Oppdrettsanlegg 
To lakseoppdrettsanlegg er registrert i Fauskevika (figur 6.16), mens ytterligere tre lakseoppdrett 
ligger i indre deler av Skjerstadfjorden. Videre er det ytterligere 6 akvakulturanlegg (skalldyr, 
torskefisk) lenger ute i fjorden. 
 
Verdi 
Områdets verdi for oppdrettnæringen vurderes som middels med grunnlag i omfanget av 
akvakulturanlegg i Skjerstadfjorden.  
 

 
Figur 6.16. Lakseoppdrettsanlegg i Fauskevika (kilde: Fiskerdirektoratet) 
 

6.8.2 Konsekvenser 

Jord- og skogbruk  
Forbrenningsanlegget vil bli etablert på et område som er avsatt og opparbeidet til industriformål. 
Ingen landbruksområder vil dermed bli berørt. Det ventes ikke at utslipp fra anlegget eller andre 
former for effekter vil medføre noen negative virkninger for jord- eller skogbruk. Virkningene 
vurderes derfor som intet. 
 
Fiskeri og oppdrett 
Transporten av avfall til forbrenningsanlegget vil hovedsakelig være veibasert, men det er anslått at 
inntil 20 % av den årlige tonnasjen vil bli levert med båt. Med dette nivået vil det kunne være inntil 1–
2 båttransporter pr. måned. 
 
For at fiskeri og oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden skal bli negativt påvirket av etableringen av 
forbrenningsanlegget må det skje et uhellsutslipp. Sannsynligheten for at dette skjer med skip som 
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transporterer avfall til forbrenningsanlegget vurderes som svært liten. Dette begrunnes med at 
frekvensen av transporter vil være lav, statslos vil alltid være om bord og at det meste av leden er uten 
grunner, skjær eller andre hindre. For å forebygge utslipp og uønskede konsekvenser i forbindelse med 
lossing av last fra båter vil det bli utarbeidet prosedyrer og beredskapsplaner. 

6.9 Infrastruktur og trafikkmønster 

6.9.1 Status  

Fauske kommune har ca. 9 500 innbyggere. Kommunesenteret er Fauske og hovedhavna er Fauske/ 
Finneid. Det er ingen andre havner av betydning i kommunen. Europavei 6 går rett gjennom Fauske 
sentrum, og passerer også tett opptil industriområdet ved Finneid. 
 
Havne- og innseilingsforhold 
Kommunen har ikke havnedistrikt. Havnene Fauske/Finneid ligger svært nær hverandre, men med de 
største kaianlegg på Finneid. Kaien på Fauske har for det meste vært benyttet i forbindelse med 
utskipning fra steinindustrien, mens kaien på Finneid i dag er i liten bruk. Denne ble tidligere benyttet 
av AS Sulitjelma Gruber til eksport av kis, kobber og sink. Det er også kai for utskipning av asfalt, 
oljegrus og ferdigbetong. Statistiske opplysninger om skipsanløp og godsmengder i kommunen 
mangler. Fartøyer som skal til Fauske/Finneid må gå gjennom Saltstraumen og videre inn 
Skjerstadfjorden. Under Saltstraumbroen er det ikke rom for mastehøyder over 34 meter. I Fauskevika 
er det et krav at båtene holder en avstand på minimum 150 meter til oppdrettsanlegget i vika. 
 
Finneid kai har en størrelse på 125 x 16 meter, med armert betong. Kaien har anbefalt en maksimal 
båtstørrelse på 25 000 BT.  Oppankringsforholdene er gode, med 9 meters dybde til sjøbunnen (leire).  
Kaien ligger innenfor et inngjerdet område på 5,7 dekar. Lasse- og lossemulighetene er vurdert å være 
gode. Innenfor kaiområdet er det oppført et bygg som er delvis i 3 etasjer. Langs kaiområdet er det en 
skinnegående kran, en 8 tonns griper portalkran. Denne har 8 tonns grabbedrift og er beregnet på inntil 
10 tonns stykkgodshåndtering. Lagringskapasitet i tilknytning til kaiområdet er på 5 dekar, men vil bli 
utvidet til 20 dekar. Atkomsten til kaien er gode, med kun 200 meter fra E 6.  
 
Da Fauske kommune ikke har havnedistrikt, foreligger det ingen statistikk for båtanløp ved Finneid 
kai. Antall anløp antas å ligge på godt under 50 pr. år. 
 
Veiforhold 
Tiltaksområdet har gode forbindelser til offentlig vei. For få år siden ble det opparbeidet ny vei til 
industriområdet på den nordre delen av Finneid næringsområde, der forbrenningsanlegget vil bli 
etablert. Denne atkomstveien er ført til næringslokalene til Østbø as, som også vil være atkomsten til 
det nye forbrenningsanlegget. Veien er 6 meter bred, og vil dermed oppfylle kravene til veistandard 
for atkomst til forbrenningsanlegget.  
 
Atkomstveien til nordre industriområde ved Finneid har avkjørsel fra E 6 på en ca 400 meter lang rett 
strekning mellom brua over Finneidstraumen og butikken Mathjørnet.  
 
Det foreligger ikke trafikktellinger på atkomstveien til den nordre delen av Finneid næringsområde. 
Da kun to bedrifter er etablert her i dag, og disse ikke har jevnlige transporter til bedriften, vil 
frekvensen av passeringer være meget lav.  
 
Trafikktellinger gjennomført på E6 i 2007 viste 3880 passeringer av kjøretøy like ved avkjørselen til 
industriområdet (Statens vegvesen, hjemmeside). 
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6.9.2 Konsekvenser   

De trafikale situasjonen i Fauskeområdet vil bli lite endret etter etableringen av forbrenningsanlegget. 
Det er estimert at driften av anlegget vil medføre ca 50 passeringer av biler pr. døgn til og fra anlegget. 
Dette inkluderer både avfallslevering og ansatte på anlegget. Dette vil medføre en viss økning av 
trafikken på atkomstveien til industrianlegget, men vil kun utgjøre vel 1% økning på E6. Med denne 
begrensede økningen av trafikk på E6, vurderes virkningene å være liten negativ. E 6 vurderes å være 
en nasjonalt viktig trafikkåre, da den går gjennom Norge på langs fra Østfold til Finnmark.  
 
Etableringen av anlegget vil ikke direkte medføre omlegging av veier eller annen infrastruktur. I 
forbindelse med reguleringsplanen vil det 
 
Det vil kunne bli noe flere anløp til havnen sammenlignet med dagens situasjon, men antallet anslås 
likevel å ligge godt under 20 pr. år (maksimalt 12-15). 
 
Etableringen av avfallsforbrenningsanlegget vurderes å gi begrensede endringer i forhold til 
infrastruktur og trafikksituasjonen i området. Tiltaket vil derfor ha liten negativ konsekvens.   

6.10 Nærmiljø  

6.10.1 Status 

Forbrenningsanlegget planlegges etablert innenfor et område som er regulert til industriformål. Dette 
området er ikke et egnet rekreasjonsområde for lokalbefolkningen, og skal heller ikke være det. 
Bruken av området til annet enn nærings- og industrivirksomhet er derfor begrenset, selv om området 
ikke er lukket. Noen fiskere benytter imidlertid kaiområdet til fritidsfiske, spesielt i helgene. 
 
Tettbebyggelsen på Fauske strekker seg helt til kanten av nordre delen av næringsområdet på Finneid, 
ca 300 meter fra det planlagte forbrenningsanlegget. Vest, sør og øst for det planlagte anlegget er det 
stor avstand til nærmeste boligområder. Industriområdet grenser i vest til Fauskevika, der nærmeste 
bebyggelsen på motsatt side av vika ligger på en avstand av minst 1,3 kilometer. Mot øst er det ingen 
boligbebyggelse innenfor 500 meter fra anleggsområdet, mens mot sør ligger nærmeste bolig ca 700 
meter fra anleggsområdet, med skjermet beliggenhet. Mot sør ligger det ellers et spesialområde for 
friluftsområde som er mye benyttet til sammenkomster og utflukter. 
 
Det er sparsomt med hyttebebyggelse innenfor 1 km fra anleggsområdet. Nærmeste hytte som er i 
bruk ligger ca 800 meter øst for tiltaksområdet; ved Nedrevatnet. Mellom de to næringsområdene på 
Finneid er det flere båtnaust og en gammel hytte som ikke er i bruk. Naustene har høy bruksfrekvens. 
 
Det ligger et lokalt viktig friluftsområde like på sørsiden av Finneidstraumen. Fauskevika er ellers i 
noen grad benyttet til fiske, både fra land og i båt. Finneidstraumen er kanskje det mest populære 
fiskeområdet i tilknytning til vika. Noe bading foregår enkelte steder i tilknytning til vika, men ingen 
lokaliteter er mye benyttet. 
 
Tettstedet Fauske vil gjennom året benyttes av lokalbefolkningen til ulike utendørs rekreasjons-
aktiviteter, både på veier, gater og strandnære områder. Det er i liten grad tilrettelagt med turstier og 
sykkelruter i området. 
 
Nærmiljøet til tiltaksområdet omfatter hele Fauske-området. Dette området omfatter et så stort antall 
mennesker at det gis middels verdi.  
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6.10.2 Problemstillinger 

Flere faktorer, både positive og negative, vil ha betydning for helse og trivsel i boområder. Kvaliteten 
på og tilgangen til rekreasjonsområder i nærmiljøet vil være en viktig faktor. Videre vil negative 
forhold som støy, veitrafikk, luftforurensing og lukt bidra til å redusere trivsel og helse, spesielt 
dersom omfanget av disse faktorene er stort. 
 
I forhold til forbrenningsanlegget vil følgende problemstillingene være aktuelle for nærmiljøet: 
 
- Uslipp fra anlegget 
- Trafikkforhold 
- Støy 
- Lukt 
- Visuell effekt 
- Tap av nærområder 
- Holdningsmessige/psykososiale faktorer 
 
Friluftslivet i nærmiljøet vil i prinsippet kunne bli påvirket av alle typer tiltak som fører til at utøvelsen 
blir hemmet/innskrenket eller områdene får redusert verdi. I stor grad vil det være samme faktorer som 
er nevnt ovenfor som også påvirker friluftslivet 

6.10.3 Konsekvenser 

En etablering av forbrenningsanlegget ved Fauske forventes i store trekk å gi begrensede negative 
virkninger for nærmiljøet. Næringsområdet er allerede i dag preget av industri, og det nye anlegget vil 
derfor ikke bryte med miljøet her.  
 
Driften av anlegget vil medføre noe støy knyttet til industriområdet, men ingen boliger vil oppleve 
støynivåer som overskrider gjeldende grenseverdier. Støyen fra anlegget vil ikke prege lydbildet ved 
nærliggende boliger. 
 
Utslipp til luft vil ikke overskride fastsatte grenser, og utslipp til vann og jord vurderes som meget 
begrenset. I selve næringsområdet vil det bli økt trafikk som følge av avfallstransport, men det 
forventes ikke at trafikkøkningen vil være merkbar i forhold til dagens belastning på E6.  
 
Forbrenningsanlegget vil ikke gi store visuelle virkninger sett på avstander av over 500 meter. På 
nærmere hold vil anlegget imidlertid være noe fremtredende. Fra de fleste deler av det nære 
influensområdet vil likevel anlegget være skjermet av forgrunnslandskap eller bygninger. 
 
Etableringen og driften av anlegget forventes ikke å gi negative helsemessige virkninger for beboere i 
nærmiljøet. Grenseverdiene for støy og utslipp er satt nettopp for å unngå slike virkninger. Det kan 
likevel ikke utelukkes at noen beboere vil føle ubehag og sjenanse knyttet til etableringen av anlegget. 
Erfaringer fra moderne forbrenningsanlegg, bl.a. i tettbebyggelse i Trondheim, viser at det er svært få 
klager og misnøye når anleggene først er etablert. 
 
Det forventes ikke at noen av de friluftsaktiviteter som utøves i influensområdet i dag blir redusert 
som en følge av etableringen. Kvaliteten på friluftslivet vil bli marginalt redusert med utbyggingen, da 
friluftslivet knyttet til Fauskevika i dag utøves i et miljø som er betydelig påvirket av industri, inngrep 
og forstyrrelser.  
 
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor og i de temavise omtalene for støy, transport og 
utslipp, vurderes virkningsomfanget for nærmiljøet å bli liten negativ.  
 
 
 



Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune 
                                     
 

 60

Konklusjon 
Forbrenningsanlegget vil ikke gi store visuelle virkninger i influensområdet. Driften av anlegget vil 
ikke medføre at det blir overskridelser i forhold gjeldende retningslinjer for støy og utslipp. Den økte 
trafikkbelastningen knyttet til anlegget vurderes som marginal i forhold til dagens situasjon. Det 
forventes ikke at driften av forbrenningsanlegget vil avgi sjenerende lukt. Konsekvenser av de enkelte 
deltema er oppgitt i de aktuelle kapitlene og i oppsummeringen.  
 
Med grunnlag i den befolkningsmasse som blir berørt av utbyggingen og virkningsomfanget, settes 
konsekvensene for nærmiljøet til liten negativ. 

6.10.4 Avbøtende tiltak  

God informasjon fra bedriften og en åpen holdning overfor nærmiljøet, spesielt nå i planleggings- og 
godkjenningsfasen, vil kunne bidra til å redusere de negative effektene av evt. kritiske holdninger i 
nærmiljøet.  
 

6.11 Sysselsetting og næringsliv  

6.11.1 Status 

Fauske kommune med tettstedet Fauske, er et sentralt knutepunkt i Indre Salten, vel fire mil øst for 
Bodø. Kommunen har i dag nær 9 500 innbyggere og en forholdsvis stabil befolkning. Kommunen har 
et næringsliv basert på industri, transport og bygge- og anleggsvirksomhet. 

6.11.2 Metoder 

For å beregne tiltakets virkninger for samfunnet er det nødvendig å gjøre forutsetninger om forventede 
norske og regionale andeler av verdiskapningen i vare- og tjenesteleveransene til prosjektet, særlig i 
investeringsfasen. Det settes her fokus på verdiskapningen, fordi det er denne, og ikke kontrakts-
verdien, som gir sysselsettingseffekter og virkninger for norsk og regionalt næringsliv. Med regionalt 
nivå mener en her Nordland fylke. Mye av aktiviteten vil imidlertid skje lokalt i Fauske. 

For å beregne verdiskapningen på nasjonalt nivå, tar en utgangspunkt i forventede kontraktsverdier, og 
trekker ut direkte import av varer og tjenester fra utlandet og eventuell produksjon som foregår 
utenlands. Omvendt ser en om det er verdiskapning i forventede utenlandske kontrakter som faktisk 
foregår i Norge. Om kontraktor er registrert i Norge eller i utlandet spiller dermed ingen rolle. Det er 
norsk andel av verdiskapningen i kontraktene en forsøker å anslå.  

På samme måte beregnes regionale leveranser fra næringslivet i Nordland, som andel av de beregnede 
norske leveransene. Igjen er det verdiskapningen en fokuserer på.  

6.11.3 Konsekvenser 

Ved forbrenning av 15 000 tonn spesialavfall pr år, regner en med å kunne gjenvinne i størrelsesorden 
75 GWh energi i form av brennbar gass og varmt vann. Det nye gjenvinningsanlegget planlegges 
bygget i løpet av perioden 2010–2011. Nødvendige investeringskostnader er beregnet til vel 90 
millioner 2008-kr. Driftskostnadene vil være rundt 20 mill 2008-kr pr år. Anlegget vil gi rundt 20 
arbeidsplasser.  
 
Vare- og tjenesteleveranser 
Beregningene viser mulige leveranser fra norsk næringsliv til utbygging av gjenvinningsverket på 58 
mill 2008-kr, eller 63 % av totalinvesteringen. Det aller meste av bygge- og anleggsarbeidene vil være 
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norske leveranser, mens særlig høyteknologisk prosessutstyr og deler av styringssystemet vil måtte 
importeres fra utlandet, da slikt utstyr ikke produseres i Norge. 
 
Tilsvarende viser beregningene på regionalt nivå leveranser fra næringslivet i Nordland til 
utbyggingsprosjektet på 30 mill 2008-kr, eller vel 50 % av de norske leveransene, i hovedsak bygge- 
og anleggsarbeider og byggeledelse. En betydelig del av de regionale leveransene til avfallsgjen-
vinningsanlegget ventes å komme lokalt i Fauske. 
 
I driftsfasen ventes gjenvinningsanlegget å gi nasjonale vare- og tjenesteleveranser for nær 19 mill kr 
pr. år, eller 96 % av driftskostnadene. De regionale leveransene fra Nordland er her beregnet til vel 17 
mill kr pr år, hvorav det meste fra Fauske.  
 
Sysselsetting 
På nasjonalt nivå viser beregningene en samlet sysselsettingseffekt på rundt 115 årsverk, fordelt 
omtrent likt over to år i perioden 2009-2010. Av dette vil rundt 45 årsverk være direkte syssel-
settingsvirkninger i leverandørbedriftene til anlegget, rundt 35 årsverk vil være indirekte virkninger i 
deres underleverandørbedrifter, mens resten vil være konsumvirkninger som følge av de ansattes 
skattebetalinger og forbruk. Bygge- og anleggsnæringen og industriproduksjon vil være de næringene 
som får de største sysselsettingseffektene av anlegget. 
 
På regionalt nivå i Nordland viser beregningene tilsvarende en regional sysselsettingseffekt av 
bygging av gjenvinningsanlegget på nær 50 årsverk. Nær 25 av disse årsverkene vil være direkte 
sysselsettingseffekter i leverandørbedrifter til anlegget, 10 årsverk vil være indirekte virkninger i deres 
regionale underleverandørbedrifter, mens resten vil være konsumvirkninger. Også på regionalt nivå vil 
bygge- og anleggsvirksomhet være den næring som får de største sysselsettingsvirkningene av 
anlegget. En betydelig del av de regionale virkningene ventes for øvrig å komme lokalt i Fauske. 
 
I driftsfasen vil avfallsgjenvinningsanlegget gi en beregnet sysselsettingseffekt på rundt 46 årsverk 
nasjonalt og 41 årsverk regionalt i Nordland, hvorav det meste i Fauske. Hovedtyngden av syssel-
settingen kommer i gjenvinningsanlegget selv.  
 
Trafikkbelastning 
Utbyggingen av gjenvinningsanlegget vil bare gi små økninger i trafikkbelastningen i lokalsamfunnet i 
utbyggingsperioden. I driftsfasen er transportbehovet til gjenvinningsanlegget større, men dreier seg 
bare om rundt 1 500 tungtransporter pr år, eller 5-6 billaster pr virkedag. Transporten vil i all hovedsak 
gå langs E6. I tillegg kommer noen få skipsanløp pr. måned. 
 
Kommunal økonomi 
Avfallsgjenvinningsanlegget vil gi Fauske kommune årlige inntekter på 0,5 mill kr i form av 
kommunal eiendomsskatt. Disse skatteinntektene betyr ikke all verden for Fauske kommune, men 
bidrar like vel til at kommunen kan holde et litt høyere servicenivå overfor sine innbyggere enn hva 
som ellers ville vært mulig. 

Konsekvenser 
Avfallsgjenvinningsanlegget er ikke noe stort utbyggingsprosjekt, men gir betydelige virkninger for 
næringslivet lokalt i Fauske. Særlig den lokale bygge- og anleggsnæringen vil dra nytte av 
utbyggingen. Med grunnlag i vurderingene ovenfor, vurderes de samlede virkninger av anlegget 
innenfor sysselsetting, kommunal økonomi og vare- og tjenesteleveranser å bli middels positiv for 
lokalsamfunnet Fauske. Da tiltaket primært vil påvirke lokale og regionale forhold, vurderes 
influensområdet å ha middels verdi. Dette gir middels positive konsekvenser. 
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6.12 Nasjonale mål og retningslinjer 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikts miljøtilstand, gir klare mål 
for farlig avfall. Et overordnet mål er å arbeide for å forebygge at farlig avfall genereres ved å øke 
kunnskap om farlig avfall hos forbrukere og næringsliv, og legge til rette for miljøvennlig innkjøp.  
 
Et nasjonalt resultatmål for farlig avfall er at farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til 
gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet. 
 
Etablering av et energigjenvinningsanlegg på Fauske vil bidra til forsvarlig sluttbehandling av farlig 
avfall i Norge. Tiltaket vurderes å være i tråd med nasjonale mål og retningslinjer. 
 

6.13 Virkninger for annen planlegging og etablering 

Etableringen av forbrenningsanlegget vil medføre at et potensielt areal for annen type industri-
etablering på Fauske vil bli beslaglagt. For øvrig vil ikke utbyggingen medføre hindringer for annen 
type industri eller næring i eller ved næringsområdet. Tiltaket vil ha en positiv konsekvens for 
gjennomføringen av de avtalt fjernvarmeleveransene til offentlige og kommunale bygninger. 

7 SAMMENSTILLING  

7.1 Konsekvenser 

I tabell 7.1 er det gjort en sammenstilling av verdi, virkningsomfang og konsekvenser med grunnlag i 
gjennomgangen i kapittel 6. Konsekvensgraden er, som det fremgår av figur 5.1, en syntese av 
områdets verdi og de virkninger tiltaket (her avfallsforbrenningsanlegget) vil ha på denne verdien. 
 
Tabell 7.1. Sammenstilling av verdi, virkningsomfang og konsekvenser 

Tema 
 

Verdi Virkningsomfang Konsekvenser 

Landskap Middels Liten negativ Liten negativ 
Utslipp til luft   Liten negativ 1 
Utslipp til vann   Ubetydelig 1 
Utslipp til jord   Ubetydelig 1 
Støy   Liten negativ1 
Kulturminner og kulturmiljø Middels Liten negativ Liten negativ 
Nærmiljø  Liten Liten negativ Liten negativ 
Biologisk mangfold Middels Liten negativ Liten negativ 
Naturressurser Middels Liten negativ Liten negativ 
Infrastruktur og trafikkmønster   Liten negativ 
Nærmiljø Middels Liten negativ Liten negativ 
Sysselsetting og næringsliv   Middels positiv 

1) Ingen overskridelser av gjeldene grenseverdier 
 

7.2 Oppsummering 

Samlet sett vurderes de negative konsekvensene å ligge innenfor et akseptabelt nivå for etableringen 
av forbrenningsanlegget ved Fauske. Beliggenheten og den miljøvennlige teknologien som skal 
benyttes på anlegget, er viktige faktorer for de relativt begrensede konsekvenser etableringen vil ha. 
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Etableringen av forbrenningsanlegget vil være i samsvar med nasjonale og regionale mål for 
avfallshåndtering. Videre vil det sikre god gjenvinning av farlig avfall gjennom en prosess som gir 
betydelig energiproduksjon og med restprodukter for gjenbruk. 
 
Tiltaket vil ikke medføre vesentlige: 
 

• miljøproblemer som følge av utslipp og spredning av forurensninger til luft, jord eller 
vann 

• negative konsekvenser for menneskers helse 
• negative konsekvenser for vegetasjon, dyre- og fugleliv og fauna eller arealbruk 
• negative følger for nærmiljø som sjenerende lukt eller støy  
• endringer i trafikkmønster eller – mengde 
• visuelle virkninger for landskap, kulturminner og kulturmiljø 

 
Tiltaket vil ellers gi positive virkninger for arbeidsplasser og kommunal økonomi. 
 
Ettersom denne type avfall i dag transporteres til Østlandet for forbrenning, vil 0-alternativet 
(forventet utvikling) totalt sett føre til økte utslipp til luft av CO2, NOx, SO2 og støv, samt mer 
tungtransport på veiene. Det vil ellers være små forskjeller mellom 0-alternativet og situasjonen med 
etablering av forbrenningsanlegget.  
 

7.3 Tiltakshavers anbefaling av alternativ 

Det er ikke identifisert noen konsekvenser eller sum av konsekvenser som taler i mot at 
utbyggingsplanene bør gjennomføres ved Fauske. Beliggenheten ved Fauske er gunstig med tanke på 
at dette området i stor grad er antropogent påvirket. 
 

8 OPPFØLGING OG VIDERE UNDERSØKELSER 

Gjennom bedriftens HMS system skal det sikres at de krav som blir stilt i utslippstillatelsen blir 
overholdt.  
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Vedlegg 1. Fastsatt planprogram med kommunens vedtak 
 
 
1. Innledning 
Utredningen skal ha en innledende del der det skal redegjøres for bakgrunn og begrunnelse for tiltaket. 
 
2. Prosjektbeskrivelse 
Det skal gis en beskrivelse av tiltaket, inklusive punktene nedenfor. 
 
Avfallssituasjonen i området 
Dagens avfallssituasjon i nedslagsområdet vil bli beskrevet, herunder type avfall, mengder, prognoser 
fremover og alternative disponeringsløsninger. 
 
Avfall som råstoff 
Det vil bli gjort rede for hvilke typer avfall/råstoff anlegget forventer å benytte. Videre vil 
konsekvensutredningen gjøre rede for produksjon, lagring/oppbevaring og forbehandling av avfallet.  
 
Produkter 
Anleggets energiproduksjon vil bli beskrevet. Det vil også bli gjort rede for avsetningsmuligheter, 
energikunder og distribusjonsmåter. Dersom det finnes alternative avsetningsmuligheter i området vil 
dette bli vurdert. Avsetningsmuligheter for en eventuell mulig framtidig utvidelse av 
produksjon/kapasitet vil også vurderes i den grad det er aktuelt. 
 
Lokalisering 
Lokalisering av anlegget vil bli beskrevet og begrunnet. Lokaliseringen vil bli synliggjort ved 
kartmateriale og/eller figurer. 
 
Tilhørende virksomhet 
Nødvendig tilhørende virksomhet vil bli beskrevet. 
 
Tidsplan for gjennomføring 
Konsekvensutredningen vil inneholde en tidsplan som viser planlagt gjennomføring av tiltaket. 
 
Utforming av anlegget 
Anleggets utforming/arkitektur beskrives og illustreres. Det samme gjelder farge- og materialvalg. 
Nøkkeltall, slik som høyde og bredde, oppgis. 
 
Prosessbeskrivelse 
Det vil bli gitt en overordnet redegjørelse av prosessen med tilhørende utstyr og støttesystemer 
 
Avfall fra prosessen 
Det vil bli gjort rede for hvilke avfalls- og restprodukter som genereres, samt mengdene av disse. 
Håndtering, lagring og disponering skal utredes. Mulige alternative disponeringsløsninger og 
eventuelle tiltak for å begrense mengdene diskuteres kort. 
 
Risiko og beredskap 
Sannsynligheten for, og konsekvensen av uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen og med 
betydning for miljø og/eller samfunn vil bli vurdert. Uønskede hendelser omfatter for eksempel uhell, 
overutslipp, akutte utslipp, brann/eksplosjon, uventet driftstans og lignende.  
 
3. 0-alternativet 
Det vil bli gitt en beskrivelse av 0-alternativet, dvs. utviklingen dersom tiltaket ikke gjennomføres. 
Beskrivelsen vil dekke både disponering av avfall og produksjon av energi. 
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4. Tiltak, planer og tillatelser 
 
Tiltak 
Det vil bli gjort rede for nødvendige private og offentlige tiltak. 
 
Planer 
Det vil bli gjort rede for grensesnittene mot offentlige planer, og eventuelle konsekvenser av dette. 
Dette kan for eksempel være avfalls-, transport- eller reguleringsplan. 
 
Tillatelser 
Det skal gis en oversikt over nødvendige offentlige tillatelser.  
 
5. Metode og materiale 
Det vil bli redegjort for hvilke metoder som benyttes for konsekvensutredningene. Herunder vil det bli 
vist til aktuelle retningslinjer eller håndbøker som gir føringer for datainnsamling og temainndeling.  
Det vil også bli redegjort for hvilket materiale utredningen baserer seg på. 
 
6. Konsekvenser for miljø og samfunn 
For hvert utredningstema vil det bli gjort rede for dagens situasjon og de konsekvenser som tiltaket 
kan føre til både i anleggs- og driftsfasen. Behov for avbøtende tiltak vil bli vurdert og det vil bli gitt 
forslag til avbøtende. Utredningstemaene omfatter følgende punkter: 
 
Landskap 
Konsekvenser for landskapsbildet vurderes og illustreres.  
 
Naturmiljø 
Konsekvensene for naturmiljø i tiltaks- og influensområdet skal vurderes og beskrives. Dette 
inkluderer berørte naturområder og plante- og dyreliv. 
 
Kulturmiljø og kulturminner 
Konsekvensene for kulturmiljø og kulturminner skal vurderes og beskrives. 

 
Utslipp til luft 
Utslippskilde, sammensetning/konsentrasjon, mengde, og utslippets varighet (hvor lenge og hvor ofte) 
vil bli beskrevet. Også eventuelle diffuse utslipp vil bli angitt.  
 
Tiltakets konsekvenser for lokal luftkvalitet skal vurderes. Dette vil inkludere spredningsberegninger 
for utslipp til luft og beregning av bakkekonsentrasjoner for utvalgte parametere. 
 
Utslippenes konsekvenser for helse og miljø skal vurderes. Tungmetaller, dioksiner og andre 
sporstoffer vil bli vurdert spesielt.  
 
Utslipp til vann 
Det vil bli gjort rede for eventuelle utslippskilder til vann, herunder også sammen-
setning/konsentrasjon, mengde og utslippets varighet (hvor lenge og hvor ofte). Ved utslipp av 
kjølevann vil utslippspunkt, mengde, temperaturøkning, utslippsdyp og tilsetningskjemikalier angis.  
 
Utslipp til jord 
Tiltakets konsekvenser for jordkvalitet skal vurderes. 
 
Støy 
Utslippskilder, nivå/belastning og utslippets varighet vil bli beskrevet. Grenseverdier i søknad til 
Forurensingsmyndighetene oppgis. Tiltakets konsekvenser for lokal støybelastning skal beregnes og 
vurderes. 
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Lukt 
Det vil bli redegjort for om drift av anlegget  kan medføre sjenerende lukt. Herunder vil det bli belyst 
hvilke områder som eventuelt kan bli utsatt for dette. 
 
Infrastruktur 
Eventuelle problemstillinger knyttet til økt transport som følge av tiltaket skal vurderes, herunder 
belastning på eksisterende veinett, trafikkavvikling, funksjonalitet til gang- og sykkelstinett og 
sikkerhet.   
 
For båttransport vil det bli gjort rede for anløpsfrekvens, båtstørrelse og sikkerhetsmessige forhold.    
 
Nærmiljø 
Mulige konsekvenser for nærmiljøet skal vurderes. Dette inkluderer den subjektive opplevelsen av å 
bo i nærheten av tiltaket. 
 
Næringsliv og sysselsetting 
Det vil bli gjort rede for forventet antall årsverk i forbindelse med utbygging og drift. Tiltakets 
betydning for lokalt/regionalt næringsliv, både direkte og indirekte (vare- og tjenesteleveranse, 
sysselsetting) vil bli beregnet. 
 
Nasjonale og lokale retningslinjer/ målsettinger 
Tiltakets rolle i forhold til nasjonal og lokal avfalls- og energipolitikk skal vurderes. 
 
Virkninger for annen planlegging og etablering 
Det vil bli redegjort for om tiltaket vil medføre begrensninger på annen type etablering og aktiviteter i 
området. Videre vil virkninger i forhold til annen planlegging bli belyst. 
  
7. Oppfølging og videre undersøkelser 
Det skal vurderes hvorvidt det er behov for et program for å verifisere/klargjøre konsekvensene av det 
planlagte tiltaket før og/etter oppstart. 
 
 
PLUT-004/09 VEDTAK- 13.01.2009  
 
Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer.  
 
VEDTAK:  
Det vises til Plan- og bygningslovens § 33-2 og Forskrift om konsekvensutredninger.  
Planprogrammet (tidligere utredningsprogram) for gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske 
fastsettes som fremlagt.  
 
Det forutsettes at tiltakets konsekvenser vedr. støy som følge av økt transport også skal vurderes i 
konsekvensutredningen.  
 
Tiltaket krever reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan for Finneid næringsområde.  
 
Rett utskrift bekreftes  
 
Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær 
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Vedlegg 2. Sammenstilling og kommentarer til høringsuttalelser til melding 
og planprogram 
 
Melding 
 
Nordland fylkeskommune (21.05.08) 
Ettersom metoder for innhenting, vektlegging og vurdering av kunnskap vil kunne ha en avgjørende 
betydning for svar og resultater mener fylkeskommunen av metodebeskrivelse bør legges inn som et 
eget punkt i utredningsprogrammet. Fylkeskommunen savner også en redegjørelse av hvordan de 
enkelte temaene skal vektlegges i forhold til hverandre.  
 
Temaer som berører ulykker og uhell som kan føre til ukontrollerte utslipp bes spesielt vektlagt. 
Likeså bør forholdet til naboer og nabovirksomheter vurderes. Dette gjelder også i forhold til 
akvakultur og friluftsliv. Det bør også legges vekt på å vurdere hvilke betingelse og føringer som 
etablering av et varmeanlegg vil ha for annen planlegging i området. Dette med tanke på å dra mest 
mulig nytte av anlegget.  
 
Nordland fylkeskommune peker også på at forventede positive effekter, som verdiskaping i samfunnet 
eller positiv miljøgevinst pga. etablering av fjernvarmeanlegg skal utredes. 
 
Ellers sier fylkeskommunen seg enig i at det ikke er nødvendig å gjennomføre arkeologisk registrering 
i tiltaksområdet, som allerede er opparbeidet som industriområde.  
 
Når det gjelder forhold til annen planlegging mener fylkeskommunen at tiltaket vil kreve en vesentlig 
formålsendring av gjeldende reguleringsplan da industriformålet ikke vil dekke avfallshåndtering. 
Tiltaket må derfor gis reguleringsformålet ”Spesialområde- avfallsbehandling”.  
 
Tiltakshavers kommentar:  
Det vil bli utarbeidet en utførlig metodebeskrivelse i hver fagrapport (som utgjør grunnlaget for 
konsekvensutredningen). For temaer som ikke er av et slikt omfang at det vil bli utarbeidet separate 
fagrapporter vil detaljerte evalueringskriterier bli lagt ved konsekvensutredningen i vedlegg. De 
forskjellige temaene vil ikke bli vektet mot hverandre i særlig grad. Alle konsekvenser, både positive 
og negative, skal belyses, og på grunnlag av dette vil myndigheten vurdere om og på hvilke vilkår 
tiltaket kan gjennomføres.  Sannsynlighet og konsekvens av ulykker og uhell vil bli belyst i 
risikoanalysen. 
 
Fylkeskommunens kommentar om at det skal legges vekt på å vurdere hvilke betingelser og føringer 
som etablering av et varmeanlegg vil ha for annen planlegging i området tas til følge.  
 
Når det gjelder spørsmålet om reguleringsprosess, er dette noe kommunen må ta stilling til. 
 
Riksantikvaren (21.05.08) 
Riksantikvaren har ikke gitt noen uttalelse ettersom Nordland fylkeskommune og Sametinget vil 
ivareta kulturminneforvaltningens merknader.  
 
Sjøfartsdirektoratet (10.06.08) 
Sjøfartsdirektoratet ser ikke av tiltaket berører problemstillinger innenfor direktoratets fagfelt, og har 
følgelig ingen kommentarer. 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV (30.06.08) 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen merknader til høringssaken. 
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Fauske kommune, Helse (03.07.08) 
Fauske kommune, helse fokuserer på at følgende forhold må ivaretas og sikres grundig utredning og 
vurdering i de videre prosesser: 
 
Lokalisering:  Det må sikres gode løsninger for av- og påkjørsel til hovedveinettet 
Nærmiljø:  Tiltaket må vurderes grundig i forhold til ulemper for eksisterende bebyggelse med 

tanke på støy, trafikk, støv, lukt og utslipp fra anlegget. I tillegg bør psykososiale 
forhold for nærmiljøet og befolkingen belyses. Informasjon og faktaopplysning må 
vektlegges sterkt. 

Helse/ Utslipp til luft, vann og jord må vurderes i forhold til både kort- og 
samfunn: langsiktig helseskade. Sjansen for uønskede hendelser og faren for helseskadde knyttet 

til dette er også en viktig samfunnsmessig konsekvens som må vurderes under risiko 
og beredskap. Videre må konsekvensutredningen vurdere og sikre støyhensyn i 
nærmiljøet ut fra dagens normer og mulig helseskade/ulempe. Dette gjelder både 
under etablering av anlegg og veinett og for driftsfasen. 

 
Tiltakshavers kommentar:  
I likhet med Vegvesenet og Fylkesmannen peker Fauske kommune på vekten av å belyse 
trafikksikkerhet og vurderinger knyttet til utslipp til luft, inkl. lukt. De psykososiale forholdene for 
nærmiljøet er tenkt belyst under punktet nærmiljø i det foreslåtte utredningsprogrammet. Støy vil bli 
belyst under punktet støy, og støysonekart vil vise støynivåer i forhold til grenseverdier. 
 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB (03.07.08) 
DSB forutsetter at de deler av håndtering og lagring av brannfarlig vare ved anlegget følger lov om 
vern met brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver med 
underliggende foreskrifter. DSB peker også på at nødvendige tillatelser skal innhentes hos DSB eller 
kommunalt brannvesen avhengig av hvor store mengder brannfarlig vare som skal oppbevares på 
eiendommen.  
 
Tiltakshavers kommentar:  
Tiltakshaver tar kommentarene fra DSB til etterretning. 
 
Statens vegvesen (08.07.08) 
Statens vegvesen peker på at det er viktig at trafikksikkerheten i forhold til E6 blir vurdert spesielt. 
Videre vises det til at det i gjeldende reguleringsplan er regulert inn et nytt kryss til planområdet uten 
at dette er gjennomført. I forbindelse med konsekvensutredningen må det derfor vurderes om dagens 
vegkryss oppfyller kravene i den nye vegnormalen 017 Veg- og gateutforming og om krysset eventuelt 
må utbedres.  
 
Tiltakshavers kommentar:  
I forslag til utredningsprogram er det lagt opp til at problemstillinger knyttet til infrastruktur, transport 
og sikkerhet skal vurderes. Utformingen av dagens kryss i forhold til standardkravene i vegnormal 017 
vil bli belyst i forbindelse med dette. 
 
Finneid Sveiseverkstad (09.07.08) 
Finneid Sveiseverkstad har ingen merknader til forslaget til utredningsprogram, men har generelle 
kommentarer til det planlagte tiltaket. De mener at lokaliseringen av anlegget er dårlig, både med 
tanke på estetikk og på grunn av at endret trafikkbilde kan medføre store konsekvenser for selskapets 
interne transportbehov. Finneid Sveiseverkstad mener at anlegget bør legges til Skysselvika isteden. 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Avfallsenergi as registrerer at Finneid Sveiseverkstad ikke har noen kommentarer til 
utredningsprogrammet eller noen innvendninger mot et avfallsgjenvinningsanlegg i Fauske, men at 
bedriften mener at lokalisering på Finneid er dårlig. Med tanke på utnytting av energien som anlegget 
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vil generere er det gunstig å være lokalisert nært potensielle brukere. Skysselvika er ikke et godt 
alternativ i så henseende. Når det gjelder de transport regner en med at en kan minimalisere 
transportbehovet gjennom at anlegget blir samlokalisert med Østbø A/S, som kan fungere som 
mottaksanlegg.  
 
Sametinget (10.07.08) 
Sametinget er tilfreds med at tiltakets konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø skal utredes, og 
har ellers ingen merknader til utredningsprogrammet.  
 
Fiskeridirektoratet (16.07.08) 
Ettersom det ikke planlegges utslipp til sjø, vil tiltaket heller ikke komme i konflikt med utøvelse av 
fiske eller etablert akvakulturvirksomhet i området. Fiskeridirektoratet gjør imidlertid oppmerksom på 
at grunnforhold kan ha betydning for hvorvidt setninger kan medføre uheldige situasjoner hvor utslipp 
til sjø kan forekomme utenom vanlig avløpssystem.  
 
Tiltakshavers kommentar:  
Fiskeridirektoratets innspill vil bli belyst under temaet risiko og beredskap. 
 
Arbeidstilsynet (18.07.08) 
Arbeidstilsynet har ingen kommentarer til utredningsprogrammet, men forutsetter at gjeldende lover 
og forskrifter blir fulgt slik at arbeidstakerne blir tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Reindriftsforvaltningen Nordland (18.07.08) 
Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til saken. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (30.07.08) 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ingen kommentarer til utredningsprogrammet. 
 
Jernbaneverket (04.08.08) 
Jernbaneverket mener at sikkerheten ved transport av farlig avfall, både på vei, kjøl og jernbane, bør 
belyses grundig i konsekvensutredningen. De gjør også oppmerksom på at Fauske godsterminal bare 
ligger 4 km fra Finneid næringsområde med tanke på evt. jernbanetransport.  
 
Tiltakshavers kommentar: I det foreslåtte utredningsprogrammet er det lagt opp til at det skal 
utarbeides en risikoanalyse, og det vil være naturlig å vurdere sikkerhet knyttet til transport av farlig 
avfall som en del av denne analysen.  
 
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga (01.09.08) 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at gjeldende forvaltningspraksis innebærer at det i nye 
utslippstillatelser settes krav om minimum 50 % energigjenvinning, og at dette må vektlegges i 
konsekvensutredningen. Når det gjelder utslipp til luft viser Fylkesmannen til at de parametere som 
framkommer av avfallsforskriften kap. 10, vedlegg V bør inngå i utslippsberegningene. For utslipp av 
støv bør PM2,5 og PM10 beregnes. Videre bør det gjennomføres spredningsberegninger for de stoffer 
som er omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet. Utslippskilde, 
sammensetning/konsentrasjon, mengde og utslippet varighet bør beskrives, også ved unormale 
driftssituasjoner. Eventuelle diffuse utslip bør også angis. Videre mener Fylkesmannen at utslipp av 
lukt fra mottak og håndtering bør utredes. Behovet for å gjøre rede for de miljømessig beste 
disponeringsløsningene for bunnaske/slagg blir også nevnt.  
 
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til det foreslåtte utredningsprogrammet, og sier seg 
fornøyd med at det er lagt opp til å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse i utredningsfasen. 
 
Fylkesmannen anmoder også kommunen om å vurdere å gjennomføre reguleringsprosess med sikte på 
å legge eksplisitt til rette for avfallsforbrenningsanlegg, for eksempel spesialområde med formål 
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avfallsforbrenning farlig avfall. Dersom kommunen legger opp til dette bør konsekvensutredning og 
reguleringsarbeidet foregå parallelt.  
 
I melding framkommer det at det er Fylkesmannen som er myndighet for behandling av 
utslippssøknaden. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er feil, og at det er SFT som er rette 
myndighet for søknader om behandling av farlig avfall. Videre gjøres det i uttalen oppmerksom på at 
tiltaket er omfattet av EUs rådsdirektiv om integrert forebygging og begrensning av forurensning 
(IPPC-direktivet). Det vil si at det bl.a. stille krav til at beste tilgjengelige teknikker (BAT) skal 
benyttes. 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Avfallsenergi AS er klar over 50 % kravet, og dette vil bli vektlagt både i utredningen og i det videre 
planleggingsarbeidet. Utslippsberegningene vil omfatte alle de parametere som er listet i 
avfallsforskriften og forurensningsforskriften. For de parametrene som en ikke har tilgjengelige 
analysedata vil grenseverdiene for utslipp bli lagt til grunn for spredningsberegningene. Analysedata 
for støv foreligger som totalt støv, så når det gjelder oppsplitting av PM2,5 og PM10 vil dette bli forsøkt 
gjort med utgangspunkt i renseeffektivitet i røykgassfilteret. Utslipp av lukt fra mottak og håndtering 
av avfall vil bli belyst. Ellers tar Avfallsenergi AS Fylkesmannen kommentarer om rette myndighet 
for behandling av utslippssøknad og IPPC-direktivet til etterretning. 
 
Når det gjelder spørsmålet om reguleringsprosess, er dette noe kommunen må ta stilling til.  
 
 
Planprogram 
 
Sjøfartsdirektoratet, datert 15.10 
Direktoratet har ingen merknader til planprogrammet 
 
Riksantikvaren, datert 14.10 
Riksantikvaren har ingen kommentarer til planprogrammet  
 
Kystverket, datert 19.10 
Kystverket peker på at tiltaket vil medføre transport av farlig last med båt, men at de ser at dette 
utredningstemaet er ivaretatt i planprogrammet. 
 
Sametinget, datert 21.10 
Sametinget har ingen kommentarer til forslag til planprogram. 

 
Nordland fylkeskommune, datert 22.10 
Fylkeskommunen presiserer at det er særlig viktig at potensialet for omsettbar fjernvarme blir grundig 
vurdert i konsekvensutredningen., da dette er en av de viktigste miljøgevinstene ved dette anlegget. 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Punktet om fjernvarme vil inngå som et av utredningspunktene i konsekvensutredningen. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), datert 17.11 
Direktoratet forutsetter at Fylkesmannen i Nordland ivaretar forhold knyttet til samfunnssikkerhet. De 
påpeker at det er viktig at tiltakshaver oppfyller kravene i brann – og eksplosjonsvernloven, forskrift 
om brannfarlige varer og forskrift om brannfarlig og trykkutsatt stoff, samt internkontrollforskriftene. 
 
Direktoratet er opptatt av at det gjennomføres en god risikoanalyse, og en vurdering av risikoen med 
virksomheten i forhold til tredjeperson. Dette gjelder særlig i forhold til brann- og eksplosjonsfaren i 
anlegget. Ved plasseringen av anlegget og ved vurdering av beredskapsmessige tiltak, må det tas 
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hensyn til at røykgasser fra en eventuell brann kan vøre mer helseskadelig en der som er normalt i en 
brann. 
 
DSB viser til at virksomheten skal ha tillatelse fra/meldes DSB med hensyn til farlige stoffer som skal 
oppbevares og håndteres og som omfattes av overnevnte lovverk.  
 
Tiltakshavers kommentarer:  
Forholdene som Direktoratet først påpeker går på driften av anlegget. Tiltakshaver vil tilstrebe seg 
med å overholde alle de bestemmelser som Direktoratet peker på. Dette vil implementeres i de interne 
kontrollrutinene som skal gjelde for bedriften. 
 
Det skal gjennomføres en grundig risikoanalyse i forbindelse med konsekvensutredningen. I denne 
analysen skal det også vurderes beliggenheten av anlegget i tilfelle brann og utvikling av røykgasser 
som kan utgjøre en helsetrussel for en tredje person. 
 
Reinsdriftsforvaltningen, datert 17.11 
Reindriftsforvaltningen har forelagt saken for berørt reinbeitedistrikt, men det har ikke innkommet 
noen merknader. 
 
Fiskeridirektoratet, datert 18.11 
Det vises til tidligere uttalelse fra direktoratet til melding med utredningsprogram, datert 16.7 2008.  
Fiskeridirektoratet har ingen øvrige kommentarer. 
 
Jernbaneverket, datert 19.11 
Jernbaneverket har ingen kommentarer utover det som fremgår av brevet som ble sendt i forbindelse 
med høringen av meldingen, datert 4.8 2008. 
 
Statens vegvesen, datert 19.11 
Vegvesenet ber om at trafikksikkerheten og fremkommeligheten til og fra E6 må vurderes i forhold til 
myke trafikanter. Videre må utformingen og dimensjoneringen av krysset gjøres i forhold til 
vegnormal 017 Veg- og gateutforming. Skiltets hastighet på veien er 60 km/t. 
 
Omlegging av fremtidig E6 og nytt kryss til eksisterende E 6 er fastsatt i gjeldende reguleringsplan. 
Ved revisjon av reguleringsplanen må det tas hensyn til denne arealbindingen, skriver Statens 
vegvesen. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
I konsekvensutredningen vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten til og fra E6 vurderes i forhold 
til myke trafikanter. 
 
I reguleringsplanen vil det bli lagt opp til en dimensjonering av krysset i forhold til Vegnormal 017. I 
planen vil det også bli tatt hensyn til bindingene i gjeldende reguleringsplan.  
 
Fylkesmannen i Nordland, datert 19.11 
Fylkesmannen peker på at driften av anlegget kan medføre risiko for utslipp av lukt fra mottak, 
mellomlagring og blanding/innmating av avfall til forbrenningsovnen. Fylkesmannen ber derfor om at 
eventuelle luktutslipp også utredes. Videre bes det redegjøres for miljømessige best mulige 
disponeringer av bunnaske/slagg mv. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Lukt er inkludert som et utredningstema i KU. 
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Vedlegg 3. Kriterier for fastsettelse av verdi og virkningsomfang  
 
 
Kriterier for vurdering av verdi og omfang (etter Statens vegvesen 2006) 
 
1. Landskap 
 
Tabell 1. Verdisetting av  landskap i områder der naturlandskapet er dominerende 

Type landskap Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Områder der 
naturlandskapet er 
dominerende 

Områder med reduserte 
visuelle kvaliteter 

- Områder med visuelle 
kvaliteter som er typiske for 
landskapet i et større område 
- Områder med vanlig gode 

visuelle kvaliteter 

- Områder med spesielt gode 
visuelle kvaliteter som er 

uvanlige i et større område 
- Områder der landskapet er 
unikt i nasjonal sammenheng 

Områder i 
spredtbygde strøk 

som over + 
- Områder hvor land- 
skap og bebyggelse/ 

anlegg til sammen gir 
et mindre godt 
totalinntrykk 

som over + 
- Landskap og bebyggelse/ 

anlegg med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 

som over + 
- Områder hvor landskap og 

bebyggelse/anlegg til sammen 
gir et spesielt godt eller unikt 

totalinntrykk 

 
Tabell 2. Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for landskap  

VURDERINGSKRITERIUM  
OMFANG Ubetydlig/lite omfang Middels negativt omfang Stor negativt omfang 
Tiltakets lokalisering og 
linjeføring 
 
 

Tiltaket vil stort sett være  
tilpasset/forankret til 

landskapets/stedets form og 
elementer 

Tiltaket vil stedvis være dårlig 
tilpasset eller forankret til 

landskapets/ stedets form og 
elementer 

Tiltaket vil være dårlig tilpasset 
eller forankret til landskapets/ 

stedets form og elementer 

Tiltakets dimensjon/ skala Tiltakets dimensjoner vil stort 
sett stå i et harmonisk forhold til 
landskapets/ omgivelsenes skala 

Tiltakets dimensjoner vil stå i et lite 
harmonisk forhold til 

landskapets/omgivelsenes skala 

Tiltakets dimensjoner vil 
sprenge landskapets/ 
omgivelsenes skala 

Tiltakets utforming Tiltakets utforming vil stort sett 
være tilpasset omgivelsene 

Tiltakets utforming vil stedvis være 
dårlig tilpasset omgivelsene 

Tiltakets utforming vil stedvis 
være dårlig tilpasset 

omgivelsene 
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2. Friluftsliv og ferdsel 
 
Tabell 3. Kriterier for verdisetting av områder for friluftsliv (Statens vegvesen 2006) 
Områder Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Identitetsskapende 
områder/element 

- Områder/element  
   som få knytter  
   stedsidentitet til 

- Områder/element  
  som noen knytter     
  stedsidentitet til 

- Områder/element som svært  
  mange knytter stedsidentitet til 

Friluftsområder - Områder som er  
   mindre brukt til  
   friluftsliv 

- Områder som  
  brukes av mange  
  til friluftsliv 
- Områder som er  
  særlig godt egnet  
  til friluftsliv 

- Områder som brukes svært ofte/ 
  av svært mange 
- Områder som er ein del av sammen- 
  hengande områder for langturer     
  over flere dager 
- Områder som er attraktive  
  nasjonalt og internasjonalt og som i   
  stor grad byr på stillhet og  
  naturopplevelse 

 
Tabell 4. Noen kriterier for å vurdere omfang i forhold til friluftsliv (Statens vegvesen 2006). 

 Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet omfang Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Bruks-muligheter Tiltaket vil i stor 
grad bedre 
bruksmulighetene 
for området 

Tiltaket vil bedre 
bruksmulighetene 
for området 

Tiltaket vil ikke 
endre bruks-
mulighetene for 
området 

Tiltaket vil redusere 
bruks-mulighetene 
for området 

Tiltaket vil 
ødelegge bruks-
mulighetene noe 

Barriere for 
ferdsel og 
opplevelse 

Tiltaket vil fjerne 
betydelige barrierer 
mellom viktige 
målpunkter 

Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
barrierer mellom 
viktige målpunkter 

Tiltaket vil i liten 
grad endre barrierer 

Tiltaket vil i noen 
grad medføre 
barrierer mellom 
viktige målpunkter 

Tiltaket vil medføre 
betydelige barrierer 
mellom viktige 
målpunkter 

Attraktivitet Tiltaket vil i stor 
grad gjøre området 
mer attraktivt 

Tiltaket vil gjøre 
området mer 
attraktivt 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre områdets 
attraktivitet 

Tiltaket vil gjøre 
området mindre 
attraktivt 

Tiltaket vil i stor 
grad redusere 
områdets 
attraktivitet 

Identitets-
skapende 
betydning 

Tiltaket vil i stor 
grad øke områdets 
identitetsskapende 
betydning 

Tiltaket vil øke 
områdets identitets-
skapende betydning 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre områdets 
identitetsskapende 
betydning 

Tiltaket vil forringe 
områdets identitets-
skapende betydning 

Tiltaket vil 
ødelegge områdets 
identitetsskapende 
betydning 
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3. Naturmiljø 
 
Tabell 5. Verdisetting av naturmiljø og biologisk mangfold (Statens vegvesen 2006) 

Deltema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder, samt andre 
landskaps-økologiske 
sammenhenger 

Områder av ordinær 
landskaps- 
økologisk betydning 

- Områder over 1 km fra  
  nærmeste tyngre inngrep 
- Sammenhengende  
  områder (over 3 km2) med  
  et urørt preg 
- Områder med lokal eller  
  regional landskaps- 
  økologisk betydning 

- Områder over 3 km  
  fra nærmeste tyngre  
  inngrep 
- Områder med  
  nasjonal landskaps- 
  økologisk betydning 

Naturtypeområder/ 
vegetasjonsområder 

Områder med  biologisk 
mangfold som er represen-
tativt for distriktet 

Natur eller vegetasjonstyper i verdi 
kategori B1 (viktige)  for biologisk 
mangfold 

Natur eller vegetasjonstyper i 
verdikategori A1 (svært 
viktige) for  biologisk 
mangfold 

Områder med arts-/ 
individmangfold 

- Områder med  
  arts- og individ- 
  mangfold som  
  er representativt  
  for distriktet 
- Viltområder med  
  viltvekt 1 (lokalt  
  viktige) 

- Områder med stort arts- 
  mangfold i lokal eller  
  regional målestokk 
- Leveområder for arter i  
  kategoriene ”datamangel”  
  (DD) og ”nær truet” (NT)    
 - Leveområder for arter  
  som står oppført på den  
  fylkesvise rødlista 
- Viltområder med viltvekt  
   2-3 (viktige) 

- Områder med stort  
  artsmangfold i  
  nasjonal målestokk 
- Leveområder for  
  arter i kategoriene  
  regionalt utdødd (RE),   
  kritisk truet (CR), sterk 
  truet” (EN) og sårbar 
  (VU).  
- Områder med fore-     
  komst av flere rød- 
  listearter i lavere  
  kategorier 
- Viltområder med  
   viltvekt 4-5 (svært  
   viktige) 

 
 
Tabell 6.  Kriterier for vurdering av omfang for naturmiljø og biologisk mangfold (Statens vegvesen 2006) 

 
 

Deltema Lite / intet omfang Middels negativt omfang Stort negativt omfang 

Viktige sammenhenger 
mellom naturområder 

Stor sett ingen endring av viktige 
biologiske eller 
landskapsøkologiske 
sammenhenger 

Svekking av viktige 
sammenhenger 

Viktige sammenhenger brytes 

Arter Stort sett ingen endring av 
artsmangfold eller forekomst eller 
deres vekst- og levevilkår 

Reduksjon i noen grad av 
artsmangfold eller forekomst 
eller forringelse av vekst- og 
levevilkår 

Reduksjon i stor grad av 
artsmangfold eller fjerning av 
forekomst av arter, eller 
ødelegging av deres vekst- og 
levevilkår 
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4. Kulturminner og kulturmiljø 
 
Tabell 7. Kriterier for verdisetting av kulturminner og kulturmiljø (etter Statens vegvesen 2006). 
Type kulturmiljø Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Fornminner/samiske 
kulturminner (automatisk 
fredet) 

- Vanlig forekommende 
enkeltobjekter ute av 
opprinnelig sammenheng 

- Representative for epoken/ 
funksjonen og inngår i en kontekst eller 
i et miljø med noe tidsdybde. 
- Steder det knytter seg tro/tradisjon 
til 

- Sjeldent eller spesielt godt 
eksempel på epoken/funksjonen 
og inngår i en svært viktig 
kontekst eller i et miljø med stor 
tidsdybde 
- Spesielt viktige steder som det 
knytter seg tro/tradisjon til 

Kulturmiljøer knyttet til 
primærnæringene 
(gårdsmiljøer/ fiskebruk/ 
småbruk og lignende) 

- Miljøet ligger ikke i 
opprinnelig kontekst 
- Bygningsmiljøet er vanlig 
forekommende eller 
inneholder bygninger som 
bryter med tunformen 
- Inneholder bygninger av 
begrenset kulturhistorisk/ 
arkitektonisk betydning 

- Miljøet ligger delvis i opprinnelig 
kontekst 
- Enhetlig bygningsmiljø som er 
representativt for regionen, men ikke 
lenger vanlig og hvor tunformen er 
bevart 
- Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/arkitektonisk betydning 

- Miljøet ligger i en opprinnelig 
kontekst 
- Bygningsmiljø som er sjeldent 
eller særlig godt eksempel på 
epoken/funksjonen og hvor 
tunformen er bevart 
- Inneholder bygninger med stor 
kulturhistorisk/arkitektonisk 
betydning 

Kulturmiljøer i tettbygde 
områder (bymiljøer, 
boligområder) 

- Miljøet er vanlig 
forekommende eller er 
fragmentert 
- Inneholder bygninger 
som har begrenset 
kulturhistorisk betydning 

- Enhetlig miljø som er representativ 
for epoken, men ikke lenger vanlig 
- Inneholder bygninger med 
arkitektoniske kvaliteter og/eller 
kulturhistorisk betydning 

- Enhetlig miljø som er sjeldent 
eller særlig godt eksempel på 
epoken 
- Inneholder bygninger med 
spesielt store arkitektoniske 
kvaliteter og/eller av svært stor 
kulturhistorisk betydning 

Tekniske og industrielle 
kulturmiljøer og rester etter 
slike (industri, samferdsel) 

- Miljøet er vanlig 
forekommende 
- Inneholder bygninger 
uten spesielle 
arkitektoniske kvaliteter 

- Miljøet er representativt for epoken, 
men ikke lenger vanlig 
- Inneholder bygninger med 
arkitektoniske kvaliteter 

- Miljøet er sjeldent og et spesielt 
godt eksempel på epoken 
- Inneholder bygninger med 
spesielt store arkitektoniske 
kvaliteter 

Andre kulturmiljøer (miljøer 
knyttet til spesielle 
enkeltbygninger, kirker, 
kulturlandskap, parker og 
lignende) 

- Miljøet er vanlig 
forekommende og/eller 
fragmentert 
- Bygninger uten spesielle 
kvaliteter 
- Vanlig kulturlandskap 
med endret topografi 

- Miljø som er representativt for 
epoken, men ikke lenger vanlig 
- Bygninger/objekter med 
arkitektoniske/kunstneriske kvaliteter 
- Vanlig kulturlandskap med noe endret 
topografi 

- Miljø som er sjeldent og/eller et 
særlig godt eksempel på epoken 
- Bygninger/objekter med svært 
høy arkitektonisk/kunstnerisk 
kvalitet 
- Sjeldent/gammelt kulturlandskap 

 
Tabell 8. Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for kulturminner og kulturmiljø (Statens vegvesen 2006) 
 Stort positivt 

omfang 
Middels positivt 
omfang 

Lite/intet omfang Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Kulturminner og –
miljøers endring 
og lesbarhet 

Tiltaket vil i stor 
grad bedre 
forholdene for 
kulturminner/-
miljøer 
 
Tiltaket vil i stor 
grad øke den 
historiske 
lesbarheten 

Tiltaket vil bedre 
forholdene for 
kulturminner/-
miljøer 
 
Tiltaket vil bedre 
den historiske 
lesbarheten 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
kulturminner/-
miljøer 
 
Tiltaket vil stort sett 
ikke endre den 
historiske 
lesbarheten 

Tiltaket vil medføre 
at kulturminne/-
miljøer blir skadet 
 
Tiltaket vil redusere 
den historiske 
lesbarheten 

Tiltaket vil ødelegg 
kulturminner/-
miljøer 
 
Tiltaket vil 
ødelegge den 
historiske 
lesbarheten 

Historisk 
sammenheng og 
struktur 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke den 
historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser 
 
Tiltaket vil i stor 
grad forsterke 
historiske strukturer 

Tiltaket vil styrke 
den historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser 
 
Tiltaket vil forsterke 
historiske strukturer 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre den 
historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser 
 
Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
historiske strukturer 

Tiltaket vil svekke 
den historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser 
 
Tiltaket vil redusere 
historiske strukturer 

Tiltaket vil bryte 
den historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser 
 
Tiltaket vil 
ødelegge historiske 
strukturer 
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5. Naturressurser 
 
Tabell 9. Verdisetting av landbruksarealer (Statens vegvesen 2006) 

Type område Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Jordbruksområder Jordbruksarealer med 4-8 poeng (se 

tab. 13) 
Jordbruksarealer med 9-15 poeng 
(se tab. 13) 

Jordbruksarealer med 16-20 
poeng (se tab. 13) 

Skogbruksområder - Skogarealer med lav  
  bonitet 
- Skogarealer med middels  
  bonitet og vanskelige  
  driftsforhold 

- Skogarealer med middels 
  bonitet og gode drifts- 
  forhold 
- Skogarealer med høy  
  bonitet og vanlige drifts- 
  forhold 

- Skogarealer med høy  
  bonitet gode drifts-    
  forhold 

Områder med 
utmarksressurser 

- Utmarksarealer med   
  liten prod. av matfisk og  
  jaktbart vilt eller lite  
  grunnlag for salg av  
  opplevelser 
- Utmarksarealer med  
  liten beitebruk 

- Utmarksarealer med  
  middels prod. av matfisk 
  og jaktbart vilt eller  
  middels grunnlag for salg 
  av opplevelser 
- Utmarksarealer med  
  middels beitebruk 

- Utmarksarealer med  
  stor prod. av matfisk  
  og jaktbart vilt eller  
  stort grunnlag for  
  salg av opplevelser 
- Utmarksarealer med  
  mye beitebruk 

Områder med 
bergarter/malmer 

Små forekomster av egnete 
bergarter/malmer som er vanlig 
forekommende 

Større forekomster av 
bergarter/malmer som er vanlig 
forekommende og godt egnet for 
mineral-utvinning eller til bygge-
stein/byggeråstoff (pukk) 

Store/rike forekomster av 
bergarter/malmer som er av 
nasjonal interess 

Områder med løsmasser Små forekomster av nyttbare 
løsmasser som er vanlig 
forekommende, større forekomster 
med dårlig kvalitet 

Større forekomster av løsmasser 
som er vanlig forekommende og 
meget godt egnet til byggeråstoff 
(sand/grus/leire) 

Store løsmasse-forekomster 
som er av nasjonal interesser 

Områder med 
overflatevann/ 
grunnvann 

- Vannressurser som har  
  dårlig kvalitet eller liten  
  kapasitet 

Vannressurser med middels god 
kvalitet og kapasitet til flere 
husholdninger/gårder 

Vannressurser med meget god 
vannkvalitet, stor kapasitet og 
som det er mangel på i området 

 
 
For å bedømme verdi for jordbruksarealer, brukes systemet for poengsetting som vist i tabell 13. Om ikke alle verdier er tilgjengelige, 
benyttes tabellen skjønnsmessig. 
 
Tabell 10. System for poengsetting av verdier i jordbruksarealer (Statens vegvesen 2006) 
Tema Liten (4-8) Middels (9-15) Stor (16-20) 
Arealtilstand Overflatedyrket (1) Fulldyrket (5) 
Driftsforhold Tungbrukt (1) Mindre lettbrukt (3) Lettbrukt (5) 
Jordsmonn Uegnet (1) Dårlig egnet (2) Egnet (3) Godt egnet (4) Svært godt egnet 

(5) 
Størrelse Små (1) Middels (3) Store (5) 
 
 
 
Tabell 11. Kriterier for å bedømme omfang for naturressurser (Statens vegvesen 2006) 
 Stort positivt 

omfang 
Middels positivt 

omfang 
Lite/intet omfang Middels negativt 

omfang 
Stort negativt 

omfang 
Ressurs-
grunnlaget og 
utnyttelse av dette 

Tiltaket vil i stor 
grad øke 
ressursgrunn-lagets 
omfang og/eller 
kvalitet 
(neppe aktuelt) 

Tiltaket vil øke 
ressursgrunn-lagets 
omfang og/eller 
kvalitet 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
ressursgrunnlagets 
omfang og/eller 
kvalitet 

Tiltaket vil redusere 
ressursgrunn-lagets 
omfang og/eller 
kvalitet 

Tiltaket vil i stor 
grad redusere eller 
ødelegge 
ressursgrunn-lagets 
omfang og/eller 
kvalitet 
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Vedlegg 4. Fotomontasjer  
 
 

 
Fotopunkt 1. Erikstadveien (3,6 km SV for tiltaksområdet).  
 
 

 
Fotopunkt 2. Offentlig kai ved Fauske sentrum (ca 1,5 Ø for tiltaksområdet).  
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Fotopunkt 3. På E 6 (1,5 km SØ for tiltaksområdet).  
 
 
 

 
Fotopunkt 4. Ved bolig på Finneid (1,0 km NØ for tiltaksområdet). 
 


