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1. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SØRVÆR HAVN OG 
ETABLERING AV MASSEDEPONIER. 

 

Reguleringsområdet i Sørvær havn 9595 Sørvær er under planlegging og deler av området er i 

Hasvik Kommunes Arealdel avsatt til havneområde, friområde og bolig. Overskuddsmasser 

fra utdypingen som ikke brukes til utfyllinger i reguleringsområdet lagres i tidligere 

masseuttak. Det etableres eget massedeponi for rene masser til senere bruk og eget 

massedeponi av forurensede masser som ikke kan benyttes. Det er innhentet tillatelse fra 

Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmir) ved etablering av disse massedeponiene.    

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging 

skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, 

eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold 

som følge av planlagt utbygging.  

Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 

12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 

herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Det er kun massedeponiet 

avsatt til forurensede masser som faller inn under dette punktet og er merket i plankartet som 

hensynsone med kode 760 Båndleggingssone.  

Fremtidige klimaendringer som havnivåstigning, flere stormer, mer nedbør, økt fare for flom 

og skred (snøskred og lignende) er hendelser som sannsynligvis vil komme. Dette er også 

svært viktige faktorer i en risiko- og sårbarhetsanalyse. Disse elementene er hensyntatt i 

planarbeidet og vil ikke medføre noen økt risiko i reguleringsområdet.  

En rekke momenter er analysert og presenteres nedenfor.  

2. Vurdering av risiko 
For de aktuelle hendelser er det vurdert risiko (sannsynlighet og konsekvens) knyttet til 

liv/helse, miljø og brudd på viktige samfunnsfunksjoner.  

 

Vurdering av sannsynlighet for mulige hendelser er delt i: 

5.   Svært sannsynlig. Flere ganger pr år 

4. Meget sannsynlig - minst 1 gang per år 

3. Sannsynlig - 1 gang hvert 2. – 10. år 

2. Mindre sannsynlig - 1 gang hvert 10. – 50. år 

1. Lite sannsynlig - sjeldnere enn hvert 50 år 

 

Vurdering av konsekvenser Liv/helse for mulige hendelser er delt i: 

A. • Ufarlig – ingen personskader 

B. • En viss fare – få og små personskader 

C. • Kritisk – alvorlige personskader 

D. • Farlig – alvorlige personskader/ en død 

E. • Katastrofalt – en eller flere døde 

 



Vurdering av konsekvenser Miljø for mulige hendelser er delt i: 

A. • Ufarlig – ingen skader 

B. • En viss fare – mindre skader, lokale skader 

C. • Kritisk – omfattende skader regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år 

D. • Farlig – alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år 

E. • Katastrofalt – svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade 

 

Vurdering av konsekvenser Systembrudd på viktige samfunnsfunksjoner 

for mulige hendelser er delt i: 

A. • Ufarlig – systembrudd er uvesentlig 

B. • En viss fare – systembrudd kan føre til skade dersom reservesystemer ikke finnes 

C. • Kritisk – systembrudd settes ut av drift < 1 døgn 

D. • Farlig – systembrudd settes ut av drift > 1 døgn 

E. • Katastrofalt – systembrudd settes varig ut av drift 

3. Momenter ved Risiko og sårbarhetsanalysen: 
1. Fare for stormflo 

Byggverk som er tiltenkt i reguleringsområdet er: Kaianlegg, Fiskeinæring, lager for 

fiskerinæringen.  

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Fare for stormflo 1 A  

 

2. Havnivåstigning ved stormflo.  

Prognosene for havnivåstigning for stormflo i Hasvik kommune er estimert til inntil 2,49 

meter ved 50 år og 3,21 meter ved 100 år. Alle tiltak i reguleringsområdet må ta hensyn til 

dette. Massedeponiene vil på ingen måte bli berørt ved de estimerte havnivåstigningene ved 

stormflo.   

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Havnivåstigning ved stormflo. 1 A  

 

3. Snø- jordskred. 

Området har grunn bestående av fjell og steinmasser. Terrenget er av en slik beskaffenhet at 

det ikke vil være fare for jord- og snøskred i området om omfattes av reguleringsplanen. 

Terrenget til reguleringsområdet for Sørvær havn er flatt og vil ikke utgjøre noen fare for ras 

av noen slag.    

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Snø- jordskred. 1 A  

 

4. Flom. 

Det er ingen vassdrag i området som kan være en utløsende årsak til flom. Dette gjelder 

spesielt for terrenget til reguleringsområdet for Sørvær havn er flatt og vil ikke utgjøre noen 

fare for flom. Også terrenget rundt begge massedeponiene gjør at det ikke er noen økt fare for 

flom som vil kunne på virke massedeponiene.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Flom. 1 A  



  5. Vindpåvirkning 

Sørvær ligger på sørvestsiden av Sørøya og kan til tider være eksponert for sterk vind og 

vindkast. Byggverk og konstruksjoner som både er og skal etableres i området skal være 

konstruert for å kunne tåle de lokale vær og vindpåvirkning som man må påregne.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Vindpåvirkning 1 B  

 

6. Naturmangfold. 

Etter å ha gjennomgått rødlisten over truede arter, er det ikke påvist noen arter i 

reguleringsområdet. Det er utført undersøkelser av Rambøl og Multiconsult som ivaretar 

kravet om undersøkelser for området. Det gjelder spesielt forhold i vannsøylen og på 

sjøbunnen. Disse rapportene er vedlagt planforslaget.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Naturmangfold. 1 A  

 

 7. Verneområdet Lopphavet. 

Holmenvalen er en del av Sørvær havn som er en del av verneområdet for Lopphavet. 

Reguleringsområdet er avgrenset og vil i størst mulig grad følge strandlinjen og vil av den 

grunn ikke komme i konflikt med verneområdet for Lopphavet. 

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Verneområdet Lopphavet. 1 A  

 

8. Høgspentlinjer. 

Det er ikke høgspentlinjer i området som kan medføre økt fare for stråling fra sådanne eller 

som er til fare/hinder under arbeidet med realiseringen av reguleringsplanen.  

  

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Høgspentlinjer. 1 A  

  

9. Brannberedskap. 

Responstiden for brann og redning er innenfor kravet i dimmensjoneringsforskriften. Hasvik 

Brann & Redning har egne mannskaper og brannvernutstyr lokalisert til stedet Sørvær.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Brannberedskap. 2 B  

 

10. Risiko for havari med luftfartøy. 

Reguleringsområdet ligger utenfor innflygningssonen til Hasvik lufthavn. Det vil derfor ikke 

være økt fare for havari med luftfartøy i det nye reguleringsområdet enn hva som ellers kan 

påregnes i Sørvær.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Risiko for havari med luftfartøy. 1 E  

   



11. Massedeponi - rene masser 

Tidligere masseuttak nedenfor boligfeltet på Vikran i utkanten av Sørvær er avsluttet og skal 

benyttes til massedeponi av rene masser som ikke blir benyttet til utfyllinger i 

reguleringsområdet. Massedeponiet skal avsluttes i henhold til lov og forskrift med tanke på 

sikkerhet mot muligheten for utrasing av lagrede masser. Det er innhentet tillatelse for 

etablering av massedeponi for rene masser fra Dirmir. Området er merket i reguleringskartet 

med brun farge og kode 1201. Massedeponiet ligger på fast fjellgrunn som skal tilsi ingen fare 

for utgliding av masser under deponiet.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Massedeponi - rene masser 1 B  

 

 
  

12. Massedeponi – forurensede masser.  

Tidligere masseuttak i hespevika utenfor Sørvær er avsluttet og skal benyttes til massedeponi 

av forurensede masser. Det er innhentet tillatelse for etablering av massedeponi for 

forurensede masser fra Dirmir. Området er merket i reguleirngskartet med sort skravur og 

kode 760, Båndleggingsone.  

 

Ved etablering av dette massedeponiet stilles det krav for å sikre at avrenning til øvrig terreng 

eller vassdrag ikke skjer. Det vil også bli graveforbud i massedeponiet når deponiet er lukket 

og avsluttet. Utbygger er ansvarlig for at massedeponiet tilfredsstiller krav i lov og forskrift 

for slike deponier. Massedeponiet ligger på fast fjellgrunn som skal tilsi ingen fare for 

utgliding av masser under deponiet.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Massedeponi – forurensede masser. 3 B  

 

 



 
 

13. Brudd på elektrisitetskabler 

Hasvik kommune er i tett dialog ed Hammerfest Energi Nett sin avdeling i Breivikbotn med 

tanke på konflikt med dagens høgspentlinjer både under selve utdypingen, men likeså 

framtidig kraftbehov i tettstedet Sørvær.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Brudd på elektrisitetskabler 3 D  

 

14. Brudd på telekabler 

Telenor er i gang med moderniseringsarbeid noe som medfører at alt av kobberlinjer i 

luftspenn og nedgravd i bakken er tatt ut av drift.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Brudd på telekabler 1 A  

 

15. Brudd på vannforsyning 

Hasvik kommune har egne kart som viser vannledninger for området. Det vil pålegge 

utbygger å vise hensyn til dette for å minimere faren for skader/brudd på vannledningen i 

anleggsperioden. Dersom uhell skjer, vil det være mulig å tilkjører vann til innbyggerne med 

tank på bil dersom tiden reparasjosnarbeidet drar ut i tid.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Brudd på vannforsyning 2 C  

 



16. Brudd på avløpsledninger 

Hasvik kommune har egne kart som viser avløpsledninger for området. Det vil pålegge 

utbygger å vise hensyn til dette for å minimere faren for skader/brudd på avløpsledningen i 

anleggsperioden. 

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Brudd på avløpsledninger 2 C  

 

17. Akuttforurensing 

Planforslaget vil ikke innbære økt fare for akuttforurensing. Eventuelle ulykker/uhell under 

arbeidet påhviler forurenser selv å håndtere. Hasvik kommune v/Brann & Redning er i IUA- 

Vest-Finnmark hvor det er lagret oljevernutstyr på stedet som er beregnet til å håndtere 

eventuelle oljeutslipp til land og sjø. NOFO har lagret en stor mengde oljevernutstyr på stedet 

Hasvik som er beregnet til å håndtere eventuelle oljeutslipp til land og sjø. 

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Akuttforurensing 2 C  

 

18. Permament forurensing 

Det vil bli permanent forurensing begrenset til å være inne i massedeponi for forurensede 

masser. Ut over dette anses muligheten for permanent forurensing som følge av tiltaket som 

minimal.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Permament forurensing 2 C  

 

19. Støv 

Mesteparten av arbeidet med utdypingen vil foregå i vannsøylen så det vil ikke bli noen 

problemer med støv. Støvproblemer vil kunne påregnes ved etableringen av dagfyllingene i 

Sørvær havn. Kompenserende tiltak som vanning under deponering av masser vil bli vurdert 

dersom støvproblemet blir sjenerende.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Støv 2 B  

 

20. Støy 

Det vil selvsagt bli anleggsstøy under utdypingen og under arbeidet med dagfyllingene. Dette 

både i form av støt fra boring, sprening, opplasting av masser og deponering av masser. Det 

pålegges anleggstopp i perioden 22:00 til 07:00  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Støy 2 B  

 



21. Trafikale forhold 

Det er kun transport til deponiene for forurensedemasser og rene overskuddsmasser som vil 

berøre FV102. All annen transport under arbeidet går langs eksiserende kommunale veier på 

stedet Søvær og eventuelle midlertidige transportveier i reguleringsområdet. Alle kommunale 

veier har fartsgresne 30 km/t. FV102 har i området som blir berørt fartsgrense fra 30 km/t til 

80 km/t. Det anses å ikke skape trafikale problemer ved transprt av masser under arbeidet.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Trafikale forhold 1 A  

 

22. Kulturminner 

Det er ikke gjort funn av eller kjennskap til kulturminner som vil bli berørt under arbeidet 

med utdypingen av Sørvær havn.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Kulturminner 1 A  

 

 

23. Rekreasjonsområder. 

Hasvik kommune har gjennomført en spørreundersøkelse hos innbyggerne i Sørvær og har 

kartlagt rekreasjonsområdene i området Sørvær. De innspill Hasvik kommune har fått viser at 

det ikke vil være noen konflikter med rekreasjonsområdet sett opp mot planene for Sørvær 

havn. Rød skravur viser registrerte utfarst/rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet av Sørvær. 

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Rekreasjonsområder. 1 A  

 

 
 

 

24. Spredning av fremmede skadelige arter 

Det vises til utarbeidet rapport fra Rambøl og multiconsult som omhandler disse 

problemstillingene.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Spredning av fremmede skadelige arter 1 A  

 



25. Reduksjon / Skade biologisk mangfold 

Det vises til utarbeidet rapport fra Rambøl og Multiconsult som omhandler disse 

problemstillingene.  

 

Hendelse Frekvens Konsekvens SUM 

Reduksjon / Skade biologisk mangfold 1 A  

 



26. Samle matrise 
  A B C D E 
  Ufarlig. 

Ingen 

personskader 

En viss 

fare. Få og 

små 

personskader 

Ktitisk. 
Alvorlige 

personskader 

Farlig. 
Alvorlige 

skader / 

en død. 

Katastrofalt. 
En eller flere 

døde.  

5 Svært 

sannsynlig. 
Flere ganger i 

året.  

     

4 Meget 

sannsynlig 
Mer enn en 

gang i løpet 

av året 

     

3 Sannsynlig. 
Mellom en 

gang i løpet 

av ett år og en 

gang i løpet 

av 10 år 

 12,   13,   

2 Mindre 

sannsynlig. 
Mellom en 

gang i løpet 

av 10 år og en 

gang i løpet 

av 50 år.  

 9, 19, 20,  15, 16, 17, 

18,  

  

1 Lite 

sannsynlig. 
Mindre enn en 

gang i løpet 

av 50 år.  

1, 2, 3,4, 

6, 7, 8, 14,  

21, 22, 23, 

24, 25,  

5, 11,    10 
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