
 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivelsens vedlegg 5 

ROS-analyse 

Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines
Vedtatt i kommunestyret 10.11.2021, sak 44/21



Vedlegg 5: Forenklet ROS-analyse 
 

1.1 Naturbasert sårbarhet 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad1 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no  

1. Sterk vind  x På NVE Atlas er området markert med 

gjennomsnittlig vindstyrke 50 m over 

bakkenivå med 7-8 m/s. Området er 

generelt værhardt, men dette er man vant 

til å håndtere. Det planlegges innendørs 

varelevering, og det er rutine på å sikre 

løse gjenstander ved uvær. Bølgemålinger 

pågår for å sikre/utforme nødvendige tiltak 

(ev. molo) for tilfredsstillende liggeforhold 

ved kai. Lokalklima/vind vurderes derfor 

ikke å representere risiko for tiltaket. 

2. Store nedbørsmengder  x Området er ikke utsatt for store 

nedbørsmengder.  

3. Store snømengder  x Store snømengder kan forekomme, men 

vurderes ikke å være en risiko.  

4. Annet?  x Ikke kjent. 

Flomfare www.nve.no 

5. Flom x  Se vurdering under tabellen.  

6. Flom i elver/bekker x  Se vurdering under tabellen.   

7. Springflo/havnivåstigning x  Se vurdering under tabellen.  

8. Historisk flomnivå2  x Ikke kjent. 

9. Erosjonsrisiko  x Planområdet består av bart fjell, stedvis 

tynt dekke ifølge NGUs kartsider og 

geoteknisk undersøkelse gjort av Rambøll 

viser det samme. Se geoteknisk notat i 

planbeskrivelsens vedlegg 8.  

10. Overvann  x Ikke kjent. 

Strålefare www.nrpa.no 

Radon  x På DSBs aktsomhetskart er planområdet 

markert med moderat til lav aktsomhet av 

radon. Ivaretas av generelle krav i TEK. 

Skredfare www.skrednett.no 

11. Jord- og leirskred x  Se vurdering under tabellen. 

12. Kvikkleireskred  x På DSBs aktsomhetskart er det ikke 

markert aktsomhetsområde for 

kvikkleireskred, men planområdet ligger 

nedenfor marin grense. Det er gjort 

geotekniske undersøkelser av planområdet 

og det er ikke påtruffet kvikkleire eller 

sprøbrudmateriale i tiltaksområdet. 

 
1 I merknadsfeltet redegjøres bla for hvordan risikoen er håndtert i planen, eventuelt med referanse til aktuell planbestemmelse 
2
 Kjenner man til at det har vært flom i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 

http://www.met.no/
http://www.nve.no/
http://www.nrpa.no/
http://www.skrednett.no/


Området ligger heller ikke i utløpssonen for 

kvikkleireområder, prosjektet vurderes 

således ikke utsatt for skredfare. Se 

geoteknisk notat i vedlegg 8.  

13. Løsmasseskred x  Se vurdering under tabellen. 

14. Snø- og isskred x  Se vurdering under tabellen.  

15. Steinras, steinsprang x  Se vurdering under tabellen.  

16. Historisk rasfare?3  x Ikke kjent. 

17. Annet?  x Ikke kjent.  

Dårlig byggegrunn www.ngu.no 

18. Setninger  x NGUs kartdatabase viser at område består 

av bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke. 

Setninger skal måles over en periode etter 

at fyllingen er lagt ut og endelig nivå av 

fyllingen justeres etter at setningskurven 

har begynt å slake ut. Se vedlagt 

geoteknisk notat i vedlegg 8, og 

henvisninger til dette i planforslagets 

bestemmelser. 

19. Utglidninger  x NGUs kartdatabase viser at området består 

av bart fjell, med stedvis tynt løsmasse-

dekke. Fylling og andre tiltak i området 

kreves prosjektert iht. anbefalinger gitt av 

geotekniker. Utglidninger vurderes derfor 

ikke å være en risiko for tiltaket. 

20. Annet?  x Ikke kjent. 

Skadedyr 

21.   x Ikke kjent.  

Annet? 

22.   x Ikke kjent. 

 
 
Vurdering av potensiell naturbasert risiko 
 

Pkt. 5-10 Flomfare 

Flom, springflo og havnivåstigning 

Deler av Veines ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Det nye anlegget skal bygges på kote 

+6, som vil si at en større del av planområdet vil være under aktsomhetsområde for flom. Det er 

utarbeidet egen flomfarevurdering av Rambøll (januar 2021), hvor denne risikoen er vurdert. 

Vurderingen er gjort som del av VAO-planen, og finnes i planbeskrivelsens vedlegg 6. 

 

Ifølge TEK 17’s veiledning, havner planlagt settefiskanlegg med administrasjonsdel i 

sikkerhetsklasse F2; middels konsekvens og største nominelle årlige sannsynlighet på 1/200, 

hvilket tilsvarer 200 årsflom. Det er planlagt å bygge en fylling som skal beskytte mot vær og 

vind. Anlegget vil ellers bli prosjektert og bygget i henhold til gjeldende regelverk, herunder krav i 

TEK 17.  

 

I henhold til TEK 17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo, 4. ledd, skal byggverk plasseres eller 

sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon. Sjøfyllingen er planlagt plassert på kt. +6 

(øverste plan) og kt. +3 (kaiplanet), mens stormflonivå er beregnet til kt. +2,75. Stormflo 

 
3
 Kjenner man til at det har gått ras i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 

http://www.ngu.no/


vurderes derfor ikke å ville påvirke planområdet i nevneverdig grad. På bakgrunn av utført 

flomfarevurdering, anser forslagsstiller at planlagt utbygging på Veines er flomsikker i henhold til 

kravene gitt i TEK17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo.  

 

Flom i elver/bekker 

Det renner elver ned fra fjellet og ut i sjøen i/ved området. Eventuell vårflom i disse vurderes ikke 

å være en trussel for tiltaket, da det er tenkt at disse legges i kulvert under ny sjøfylling. Det er 

planlagt å etablere tre kulverter under sjøfylling. Disse forutsettes dimensjonert for å kunne føre 

bekkevannet trygt gjennom planområdet og ut til sjøen. Dette ivaretas i detaljprosjektering. Se 

vedlagt flomfarevurdering i vedlegg 6, og bestemmelsenes pkt. 2.1 E Dimensjonering for 

flomsituasjoner.   

 

 

Pkt. 11, 13-15 Skred  

For det aktuelle området er det tilgjengelig aktsomhetskart for skred utarbeidet av NGI. I disse 

områdene har NGI vært ute i felt og gjort en grov vurdering. Disse kartene benyttes i stedet for de 

nasjonalt dekkende aktsomhetskartet for snøskred og aktsomhetskartet for steinsprang fra NVE. 

(Ref: https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/aktsemdkart/aktsomhetskart-for-sno-

ogsteinskred-ngi/)  

 

Som det fremgår av kartet i figuren under, ligger planområdet utenfor aktsomhetsområdet for 

snøskred, steinsprang. Det er ikke aktsomhetsområder for flom- og jordskred som berører 

prosjektområdet. Følgelig er det ikke krav om ytterligere vurderinger av skredfare, med mindre 

det er gjort spesielle observasjoner under befaring til området.  

 

 
Figur 1 Aktsomhetskart over området. Kilde: NGI 

 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/aktsemdkart/aktsomhetskart-for-sno-ogsteinskred-ngi/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/aktsemdkart/aktsomhetskart-for-sno-ogsteinskred-ngi/


 

Under befaringen den 21. juli ble det observert at terrenget nord for FV 882, det vil si nord for 

planlagt industriområde, er bratt. Fjellkanten liggende på ca. kote +50 i vestlige del og ca. kote 

+100 i østre del. Det er spesielt i området nord for Jakobbukta at terrenget er bratt og ligger med 

liten avstand til vegen og det fremtidige industriområdet. Fjellsiden er jevnt skrånende med 

helning ca. 50o i toppen og ca. 40o i nedre del og er bevokst med krattskog. Det er ingen synlige 

tegn etter steinras eller snøskred. Videre mot øst er terrenget slakere i nedre del, med helning 

maksimalt ca. 35o. Her er avstanden til vegen større. Det er ingen synlige tegn til tidligere ras eller 

skred, selv om det er registrert en hendelse med steinsprang langs fylkesvegen nord for 

planområdet 

 

Ut fra aktsomhetskartet fra NGI og Rambølls befaring, anses det ikke å være fare for ras eller 

skred slik anlegget er planlagt.  

 

Geoteknikk 

Det er utført grunnundersøkelser av Rambøll i august 2020 som består av 16 totalsonderinger og 5 

prøveserier. Grunnundersøkelser er hovedsakelig utført for å kartlegge grunnforholdene i 

tiltaksområdet og danne grunnlag for geoteknisk vurdering av planen. Området er generelt preget av 
mye berg i dagen og sonderingene viser 0,4 – 6,8 m løsmasser i borpunktene. Sonderinger og 
opptatte prøver viser løsmasser av skjellsand, sand, silt, grus og morene. I enkelte prøver er det 
påvist leirholdige løsmasser. Dybde til berg er i borepunktene målt til 0,4 – 6,8 meter (kote -0,8 – -
43,3). 

 

 
Figur 2 Kartlagte blotninger av berg. Kilde: Rambøll 

 

 



Virksomhetsbasert sårbarhet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

23. Brannfare  x Anlegget er ikke særskilt utsatt for 

brannfare. Brannfare vurderes 

tilfredsstillende ivaretatt gjennom krav til 

prosjektering og utførelse i gjeldende 

regelverk, herunder TEK 17. 

24. Eksplosjonsfare  x Det vurderes ikke å være en potensiell fare 

da det i utgangspunktet ikke skal 

oppbevares eksplosjonsfarlige gjenstander i 

bygget. Det vurderes at dette ivaretas av 

bestemmelser i TEK 17. 

25. Tilgang for nødetater  x Planområdet ligger ca. 19 km fra Hasvik 

sentrum og langt fra nærmeste sykehus 

(Hammerfest/Tromsø). Tilfredsstillende 

beredskap forutsettes ivaretatt gjennom 

kommunens beredskapsplaner for Hasvik.   

26. Tilstrekkelig brannslukning  x Tiltaket vil bli bygget iht. byggteknisk 

forskrift, hvor sikkerhet ved brann, 

herunder kapasitet på brannvann blir 

ivaretatt. Det vises for øvrig til VAO-plan i 

planbeskrivelsens vedlegg. 

Forurenset vann 

27. Drikkevannskilde  x Ikke på/ved planområdet. 

28. Badevann, fiskevann, elv  x Ikke på/ved planområdet.  

29. Nedbørsfelt  x Ligger i nedbørsfelt for hav, men ingen 

potensiell risiko. 

30. Grunnvann  x Vurderes ikke aktuelt  

31. Annet?  x Ikke kjent. 

Forurensning – grunn4 

32. Kjemikalieutslipp  x På miljøstatus.no er det ikke registrert 

forurenset grunn innenfor planområdet eller 

i nærområdet. Utslipp til resipient vil 

vurderes ifb. søknad om utslippstillatelse.  

33. Annet?  x Ikke kjent. 

Forurensning – luft  

34. Støy5  x Tiltaket vurderes å bidra med begrenset 

støy. Se egen støyutredning i 

planbeskrivelsens vedlegg, og redegjørelse 

under tabellen. 

35. Støv/partikler/røyk  x Det meste av virksomheten vil foregå 

innomhus.  

36. Lukt  x Produksjonsvirksomheten skal foregå 

innomhus. 

37. Annet?  x Ikke kjent. 

  

 
4
 Nåværende/tidligere virksomhet på og ved området som kan ha forurenset grunnen. Vibrasjoner i grunnen? 

5
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-

arealplanlegging.html?id=278741 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741


 

Lagringsplass farlige stoffer6 

38. Lagring farlige stoffer  x Tiltaket legger ikke opp til lagring av farlige 

stoffer.  

Skytefelt (militært/sivilt) 

39. Støy  x Ikke i nærheten. 

40. Annet?   x Ikke kjent. 

Smittefare 

41. ?  x Vurderes ikke å være en risiko.  

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 

42. Høyspentlinje  x 24 kV høyspentledning løper utenfor 

planområdet. Denne vurderes ikke å være 

en risiko.  

43. Trafo  x Det er ikke trafo i planområdet i dag, men 

det må etableres en eller flere for å forsyne 

anlegget. Disse planlegges etablert 

innomhus iht. gjeldende regelverk.   

44. Andre installasjoner?  x Det er en kommunikasjonsmast i nærheten 

av planområdet, vurderes ikke å være en 

risiko for tiltaket.  

Fare pga. tidligere bruk 

45. Gruver, åpne sjakter, tipper?  x Ikke i nærheten. 

46. Militære anlegg7  x Ikke i nærheten. 

47. Tidligere avfallsdeponi  x Ikke kjent.  

48. Annet?  x Ikke kjent. 

 

Sårbarhet pga. infrastruktur 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell 

risiko 

 

Merknad 

Ja Nei 

Forurensning 

49. Støy x  Se vurdering under. 

50. Støv/partikler  x Produksjon vil foregå innendørs, og det 

vurderes derfor at hensynet til luftkvalitet 

vil være tilfredsstillende. Når det gjelder 

utfylling og mudring i sjø, er det medtatt 

bestemmelser for å på best mulig måte 

ivareta det marine naturmiljøet. Når det 

gjelder utslipp for øvrig, vises det til egen 

søknad om utslippstillatelse og behandling 

etter forurensningsloven.  

51. Lukt  x Vurderes ikke å være en risiko, da all 

produksjon skal foregå innomhus.  

52. Utslipp til sjø  x Det vises på generelt grunnlag til egen 

utslippssøknad og behandling etter 

forurensningsloven.  

98% av vannet som blir brukt på anlegget 

skal resirkuleres og brukes på nytt. Det 

etableres et eget renseanlegg for 

 
6
 Eksempelvis avfallsdeponi, industrianlegg, havner, bensinstasjoner, lagring av radioaktivt materiale 

7
 Eksempelvis fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.  

http://www.stralevernet.no/


sanitærvann. Avløpsvann til sjø er 

slamavskilt.  

Trafikkfare 

53. Trafikkulykker på vei  x På vegkart.no er det ikke registrert ulykker 

på eller i nærheten av planområdet. Ny 

adkomst til tiltaket vil prosjekteres iht. 

Statens vegvesen sin håndbok N100, som 

ivaretar trafikksikkerheten.   

54. Annet?  x Ikke kjent. 

55. Ulykker fra industri med 
storulykkepotensiale 

 x Ikke kjent.  

Ulykker på nærliggende transportåre8 

56. E6, havn  x Vurderes lite aktuelt. 

57. Lufthavn  x Vurderes lite aktuelt. 

58. Damanlegg  x Ikke på/ved planområdet. Lite aktuelt.   

59. Bru  x Ikke i nærheten/relevant. 

60. Annet?  x Ikke kjent. 

Strategisk sårbare enheter9 som kan bli påvirket av planen 

61. Sykehus/helseinstitusjon  x Ikke relevant. 

62. Sykehjem/omsorgsinstitusjon       x Ikke relevant. 

63. Skole/barnehage  x Ikke relevant. 

64. Flyplass  x Nærmeste flyplass er i Hasvik. Det er 

medtatt bestemmelser om at belysning av 

anlegget ikke skal forstyrre luftverts ferdsel. 

Høyde på anleggene er vil være 

underordnet tilstøtende terreng. 

65. Viktig vei  x Fv. 882 er den eneste vegen mellom 

Sørvær og Hasvik. Det vurderes ikke at 

tiltaket og vegen vil være til gjensidig fare 

for hverandre. Kryss utformes iht. 

gjeldende regelverk. Mye av trafikken til/fra 

anlegget vil skje med båt.  

66. Bussterminal  x Ikke i området. 

67. Havn  x Ikke på planområdet. 

68. Vannverk/kraftverk  x Ikke på planområdet.  

69. Undervannsledninger  x Det er ingen eksisterende 

undervannsledninger i området, men som 

følge av tiltaket vil det legges 

undervannsledninger fra planområdet til 

Breivikbotn (ferskvann forsyning) og fra 

planområdet og ut i sjøen (inntak og uttak 

av sjøvann).  

70. Kabler  x Ikke kjent. 

71. Bru/Demning  x Ikke såpass nært anlegget at den vurderes 

å representere fare.  

72. Annet?  x Ikke kjent. 

  

 
8
 Vil utilsiktet/ukontrollert ulykke på nærliggende transportåre/infrastruktur utgjøre risiko for området? 

Eksempelvis i fht transport av farlig gods? Ulykker i innflygingstrase, brudd på vannledning? ol 
9
 Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv - og derfor bør ha en 

grundig vurdering 



Annet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

73. Fare/frykt for kriminalitet  x Området skal inngjerdes for å hindre 

fare/ulykker og uvedkommen trafikk på 

området. Hensiktsmessig belysning skal 

også bidra til det samme.  

74. Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 
 x Det er ikke identifisert potensielle 

sabotasje-/terrormål i nærheten. 

 

 
Vurdering av sårbarhet pga. infrastruktur 

 

Støy  

Rambøll har utarbeidet støyutredning (26.01.21) for prosjektet, se planbeskrivelsens vedlegg 10. 
Denne rapporten dokumenterer eksisterende støyforhold i området og situasjonen med nytt 

anlegg.  
 
Antallet båtturer til og fra anlegget per år, uavhengig av tidspunkt på døgnet, anses som så få at 
det ikke har noen konsekvens for støybelastning ved nærmeste boliger. Teknisk støy fra anlegget 
vil heller ikke overskride grenseverdier for støyfølsom bebyggelse. Det bemerkes likevel at for 
beboere rundt Breivikfjorden kan støy fra trafikk til og fra anlegget oppleves som sjenerende 
dersom det kommer en ny støykilde på et område som kanskje ellers har lite støy. 

 
Retningslinje T-1442 Behandling av støy i arealplanleggingen, legges til grunn for prosjektering av 
anlegget, jf. planbestemmelsene pkt. 2.1 C, og det vurderes derfor at hensynet til støy er 
tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.    

 

 
Figur 3 Støysonekart Lnight 2040 for utbygd situasjon ved Veines settefiskanlegg, med støy fra 
ventilasjon og båttrafikk. Beregningshøyde 4 meter. Kilde: Rambøll  




