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ASA 4313 - Rammeavtale om fysioterapivirksomhet 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vega kommune vedtar A-rundskriv nr. 3/18. 
 
 
 

Saksopplysninger 

Ny avtaleperiode er 1.1.19 – 31.12.2020. 
Rammeavtalen regulerer forholdet mellom kommunen og selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeuter med driftsavtale. Endringer i avtalen er beskrevet i A-rundskrivet og gjelder: 
 

1. Deltidshjemler. Blant annet er unntaksbestemmelsen som tidligere åpnet opp for å avtale 
mindre enn 50 % driftsavtale dersom fysioterapeuten ønsker å arbeide deltid ved siden 
av undervisning eller forskning er tatt ut.  

2. Flytting. Hensynene kommunen kan legge til grunn for å nekte samtykke til flytting er 
noe utvidet. Kommunen bør ikke nekte samtykke dersom flyttingen ikke antas å medføre 
negative konsekvenser for kommunens tjenestetilbud. 

3. Godtgjørelse for administrative møter. Alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter 
som deltar i administrative møter tilstås møtegodtgjørelse etter kommunens satser. 
Kommunen betaler møtegodtgjørelse dersom kommunen avlyser et adm. møte senere 
enn 24 timer før møtets planlagte oppstart. 

4. Retningslinjer for vikaravtale. Fysioterapeutorganisasjonene er enige om at leien ikke 
kan avtales høyere enn summen av hjemmelshavers dokumenterte kostnader i 
forbindelse med praksisen i leieperioden, med et påslag på inntil 15 %. 

5. Rammeavtalens oppbygging og struktur. Partene skal i løpet av avtaleperioden vurdere 
behov for restrukturering og tydeliggjøring av avtaleteksten. 



Vurdering 
ASA 4303 er ingen tariffavtale og må derfor vedtas av hver enkelt kommune. 
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Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Vega kommune - høring. 

 
Vedlegg 
1 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Vega kommune. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vega formannskap vedtar å sende forslag til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ut på høring 
til berørte samarbeidspartnere i 3 uker. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Utarbeidelse av helhetlig ROS-analyse for Vega kommune, som tjenesteyter og geografisk 
område, ble gjennomført ved 4 samlinger med deltakelse fra relevante aktører i kommunen, 
samt analysearbeid mellom møtene.  
 
Gjennom arbeidet er det identifisert til sammen 11 uønskede hendelser innen kategoriene 
naturhendelser, større ulykker og tilsiktede hendelser. Noen av hendelsene tar utgangspunkt i 
rapporten Krisescenarier 2017 (tidligere «Nasjonalt Risikobilde») og Fylkes-ROS 2015 for 
Nordland fylke, mens de øvrige er basert på lokale forhold i Vega kommune. 
 
Ut fra etablert risikoaksept, er det konkludert med at det er 3 identifiserte uønskede hendelser 
som utgjør en uakseptabel risiko (rødt vurderingsområde), der samtlige, dog i ulik grad, har 
konsekvenser for liv og helse. Videre er det konkludert med 8 hendelser i gult vurderingsområde 
og 0 i grønt område. For hendelser med størst risiko er det i hovedsak graden av konsekvenser 
dersom de inntreffer som er årsaken til at de gir høy score. 
 
På bakgrunn av ROS-analysen og de identifiserte hendelsene utarbeides det en plan for 
risikoreduserende tiltak (oppfølgingsplan) samt en beredskapsplan. 



Vurdering 
Vega kommune er gjennom lov og forskrifter pålagt en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse). Vedlagt analysen gir et overordnet bilde av risiko- og sårbarhet i kommunen i 
henhold til de krav som stilles i Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt. Veileder for ROS-analyser utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) er også lagt til grunn. Gjennom ROS-analysen er det kartlagt, systematisert og 
vurdert sannsynligheten for, samt konsekvensene av uønskede hendelser, herunder hvordan 
disse kan påvirke kommunen og vår leveranse av tjenester. Med bakgrunn i at analysen er utført 
på et overordnet nivå kreves det at de ulike kommunale virksomhetene må følge opp denne med 
lokale risikovurderinger og systemer og rutiner for risikostyring. Dette innebærer at de enkelte 
virksomhetsområder må utarbeide ROS-analyser, forebygge uønskede hendelser gjennom 
internt planverk og arbeidsinstrukser og ivaretakelse av en god sikkerhetskultur. Kommunen må 
også ta stilling til og konkretisere risikoforhold i kommunen slik at nødvendige tiltak blir 
identifisert og kan prioriteres. Fremtidige endringer i risikobildet, både i retning høyere og 
lavere risikobilde, er vesentlig å få beskrevet og synliggjort i analysen fortløpende. Den 
helhetlige analysen vil være et levende styringsdokument, og danne grunnlaget for et videre 
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i Vega kommune. 
 
Konklusjon 
Anbefaler at ROS- analysen sendes på en høring til berørte samarbeidsparter i 3 uker, for å få 
innspill til prioriterte områder (bl.a. innenfor uønskede hendelser, risikoforhold, sårbarhet mv), 
samt vurdere om det er områder som burde vært med i analysen.
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Tittel:  
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Vega kommune 
 
Oppsummering: 
Utarbeidelsen av helhetlig ROS-analyse for Vega kommune, som tjenesteyter og geografisk 
område, ble gjennomført ved 4 samlinger med deltakelse fra relevante i aktører i kommunen, samt 
analysearbeid mellom møtene. 
Gjennom arbeidet er det identifisert til sammen 11 uønskede hendelser innen kategoriene 
naturhendelser, større ulykker og tilsiktede hendelser. Noen av hendelsene tar  utgangspunkt i 
rapportene Krisescenarioer 2017 (Tidligere «Nasjonalt Risikobilde») og Fylkes-ROS 2015 for 
Nordland fylke, mens de øvrige er basert på lokale forhold i Vega kommune.  
 
Ut fra et etablert risikoaksept, er det konkludert med at det er 3 identifiserte uønskede hendelser 
som utgjør en uakseptabel risiko (rødt vurderingsområde), der samtlige, dog i ulik grad, har 
konsekvenser for liv og helse. Videre er det konkludert med 8 hendelser i gult vurderingsområde 
og 0 i grønt område. 
For hendelsene med størst risiko er det i hovedsak graden av konsekvenser dersom de inntreffer 
som er årsaken til at de gir høy score.   
 
På bakgrunn av ROS-analysen og de identifiserte hendelsene utarbeides det en plan for 
risikoreduserende tiltak (oppfølgingsplan) samt en beredskapsplan. 
 
Nøkkelord: 

 Risiko  
 Risikoaksept  
 Beredskap  
 Scenario  
 Helhetlig ROS-analyse  
 Liv og helse  
 Samfunnsstabilitet  
 Naturmiljø  
 Kulturmiljø 
 Materielle verdier 

 
Distribusjon: Begrenset – se merknad nedenfor * 
 

 
 

* Dokumentet er unntatt offentlighet, all distribusjon må godkjennes av administrativ ledelse i Vega kommune. 
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1. Sammendrag 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Helhetlig ROS-analyse for Vega kommune inneholder en gjennomgang av alvorlige hendelser 
og ulykker som kan ramme Vegasamfunnet.  
Analysen gir et lokalt risikobilde, og tar utgangspunkt i kommunens egne vurderinger og 
erfaringer knyttet til uønskede hendelser. Videre er det tatt hensyn til Nordland fylkes ROS-
analyse for 2015, nasjonale trussel- og risikovurderinger og nabokommuners og andre 
aktørers ROS-analyser der dette har vært relevant. 
Analysen skal utgjøre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for kommunens ledelse i deres 
overordnede arbeid med samfunnssikkerhet- og beredskap, men oversikten over risiko og 
sårbarhet i kommunen vil også være nyttig for sikkerhetsarbeidet i virksomhetene. 
 
Det overordnede kriteriet for valg av hendelser er at de skal være av et slikt omfang at de 
medfører involvering av kommunens kriseledelse og at håndteringen av dem utfordrer den 
daglige organiseringen samt normale rutiner og prosedyrer.  
Gjennom arbeidet er det identifisert 11 slike uønskede hendelser.  
For 3 av disse er den totale risikoen uakseptabel, og risikoreduserende tiltak må iverksettes. 
 
Videre er det 8 hendelser som medfører risiko som ikke direkte overskrider krav og 
akseptkriterier, men som samtidig krever fokus med hensyn til risikostyring.  
 
I tillegg til hendelser knyttet til ekstremvær, er det flere av hendelsene som i varierende grad 
er utenfor kommunens ansvar, myndighet og kontroll, både med hensyn til sannsynlighets- 
og/eller konsekvensreduserende tiltak. Eksempler på dette er ulykker relatert til veiobjekter 
eller luft- og skipstrafikk. Hendelsene vil likevel ha stor innvirkning på Vega som samfunn 
og må derfor tas med i vurderingen, samtidig som det anses som viktig at kommunen søker 
innsikt i eksisterende ROS-analyser og beredskapsplaner for disse objektene og aktivitetene.  
 
 
2. Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål 

Vega kommune er gjennom lov og forskrift pålagt å gjennomføre en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen skal gi et overordnet bilde av risiko- og sårbarhet i 
kommunen i henhold til de krav som stilles i Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt. Videre er veileder for ROS-analyser, utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB), lagt til grunn.  
Gjennom ROS-analysen kartlegges, systematiseres og vurderes sannsynlighetene for, samt 
konsekvensene av uønskede hendelser, herunder hvordan disse kan påvirke kommunen og dens 
leveranse av tjenester.  
Se for øvrig fig. 1: Illustrasjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 
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Fig.1: Illustrasjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (kilde: DSB)  
 
 
Analysen er utført på et overordnet nivå. De ulike kommunale virksomhetene må derfor følge opp 
denne med lokale risikovurderinger og systemer og rutiner for risikostyring. Dette innebærer å 
utarbeide ROS-analyser for det enkelte virksomhetsområde, forebygge uønskede hendelser 
gjennom internt planverk og arbeidsinstrukser og ivaretakelse av en god sikkerhetskultur. 
Plasseringer av hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunen tar stilling til og konkretiserer 
risikoforhold i kommunen slik at nødvendige tiltak blir identifisert og kan prioriteres. Samtidig er 
det vesentlig at fremtidige endringer i risikobildet, både i retning høyere og lavere risiko, 
fortløpende beskrives og synliggjøres i analysen.  
Den helhetlige ROS-analysen skal således være et levende styringsdokument, og danner 
grunnlaget for det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Vega kommune. 
 
2.2 Gjeldende lover og forskrifter 

Krav til kommunal beredskap, herunder kravet til risiko- og sårbarhetsanalyser, er hjemlet og 
forankret i følgende lover og forskrifter:  
 
Sivilbeskyttelsesloven § 14 – Kommunal beredskapsplikt – risiko og sårbarhetsanalyse: 
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen.  
Tilsvarende skal hendelser som kan inntreffe utenfor kommunen, men som kan innvirke på 
kommunen, også vurderes. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet 
og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 
27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 
første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
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Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen 
og hvordan disse kan påvirke kommunen. 
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 
Analysen skal som et minimum omfatte:  
a. eksisterende og fremtidig risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 
b. Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 

kommunen. 
c. Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 
d. Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. 
e. Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse 

og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.  
f. Behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med 
utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser 
skal kommunen gjennomføre dette for egen virksomhet samt oppfordre andre relevante aktører til 
det samme. Kommunen skal også stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og 
skadebegrensende tiltak.  
 
2.3 Styrende dokumenter 

 
Utgiver Dokument Utgivelsesår/rev. år 
Justis- og 
beredskapsdepartementet 

Lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) med 
tilhørende forskrifter 

2013 

Justis og 
beredskapsdepartementet 

Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt 

2011 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) (plandelen) 

2015 

Helse og 
omsorgsdepartementet 

Lov om helsemessig og sosial 
beredskap (helseberedskapsloven) 
med tilhørende forskrifter 

2013 

Justis og 
beredskapsdepartementet 

Lov om vern mot brann, eksplosjon 
og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver 
(brann- og eksplosjonsvernloven) 
med tilhørende forskrifter. 

2013 
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Justis og 
beredskapsdepartementet 

Forskrift om tiltak for å forebygge 
og begrense konsekvensene av 
storulykker i virksomheter der 
farlige kjemikalier forekommer 
(storulykkeforskriften). 

Rev 2014 

Helse og 
omsorgsdepartementet 

Forskrift om strålevern og bruk av 
stråling (strålevernforskriften) 

Rev 2015 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Forskrift om tekniske krav til 
byggverk (Byggteknisk forskrift) 
TEK 10 

Rev 2015/2016 

Standard Norge Norsk Standard NS 5814 Krav 
til risikovurderinger 

2008 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Veileder til helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse i kommunen 

2014 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Flaum og skredfare i arealplaner 2011 

Det nasjonale 
klimatilpasningssekretariatet 
ved Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Havnivåstigning. Estimater av 
framtidig havnivåstigning i norske 
kystkommuner. Revidert utgave. 

2009 

 
 
 

2.4 Definisjoner 

I dokumentet er det benyttet en del fagbegreper. Disse er definert i Norsk Standard 5814 (NS 
5814), utgitt i 2008: 

 
Begrep Forklaring 
Analyseobjekt Geografiske, tekniske, organisatoriske, miljømessige eller menneskelige 

faktorer som omfattes av ROS-analysen, herunder eksisterende 
forebyggende tiltak og beredskap 

Fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse 

Konsekvensanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne en 
konsekvens 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse 

Risikoakseptkriterium Kriterium som legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko 

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaker 
til og konsekvenser av disse 
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Risikoevaluering Prosess for å sammenligne beskrevet eller beregnet risiko med gitte 
risikoakseptkriterium 

Risikovurdering Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og 
risikoevaluering 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe 

Sårbarhet Manglende evne hos analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket 
hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter 
hendelsen 

Uønsket hendelse Hendelse som kan medføre tap av verdier. Med verdier menes i denne 
sammenheng i hovedsak liv/helse, miljø, materielle verdier, funksjoner, 
samfunnsverdier eller omdømme 

Årsaksanalyse Systematisk fremgangsmåte for å kartlegge årsaker og beskrive og/eller 
beregne sannsynlighet for en uønsket hendelse 

 
 
 

2.5 Grunnlagsdokumenter for analysen 

 
Utgiver Dokument Ugivelsesår 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Krisescenarier (Tidligere «Nasjonalt 
risikobilde») 

2017 og eldre 

Fylkesmannen i Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse Nordland – 
FylkesROS Nordland 2015 

2015 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Veiledning til forskrift om kommunal 
beredskapsplikt 

2012 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen 2011 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven 2011 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Veileder for kartlegging og vurdering av skredfare 
i arealplaner 

2011 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Veileder for vurdering av områdestabilitet ved 
utbygging på kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper 

2011 

Statens strålevern og 
fylkesmennene 

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap 2008 
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Det nasjonale 
klimatilpasningssekretariatet 
ved Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Håndtering av havnivåstigning i kommunal 
planlegging 

2011 

Politiets sikkerhetstjeneste Åpen trusselvurdering 2017 

Etterretningstjenesten – 
Forsvaret 

Etterretningstjenestens vurdering Fokus 
2018 

2018 

Offisielle kartdatabaser 
og statistikk 

Statens kartverk, Statens vegvesen, DSB, 
Miljødirektoratet, NVE, NGU, Statens strålevern 
m.fl. 

Nyere dato 

Vega kommune Diverse eksisterende ROS-analyser og 
beredskapsplaner 

Ulike årstall 

 
 
 

2.6 Forutsetninger og begrensninger 

Risiko og sårbarhetsanalysen har følgende forutsetninger og begrensninger: 
 Analysen er holdt overordnet nivå og vurderer systematisk kommunens geografiske 

områder og virksomheter med utgangpunkt i historiske data (hendelses statistikk, 
ulykkes statistikker mm), fremtidige beregninger/trender (eks. framskriving av 
fremtidige klimaendringer) og faglig skjønn. 

 Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet, slik dette er beskrevet av DSB, og 
følger deres utarbeidede veileder for ROS-analyser. 

 Analysen er begrenset til å ta for seg hendelser som er av et slikt omfang at de kan 
kreve forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak fra kommunens ledelse, eller at 
flere sektorer i kommunen kan bli involvert i håndteringen. 

 Den bygger på eksisterende dokumentasjon om dagens tilstand i Vega kommune, i 
tillegg til kommunens planer om fremtidig utvikling samt relevante fremskrivninger. 

 Analysen omfatter konsekvensområdene liv og helse, stabilitet, natur- og 
kulturmiljø og materiell verdier. 

 Dersom det i analysen er avdekket forhold som krever ytterligere og mer 
detaljerte analyser, vil kommunen følge opp dette. 

 ROS-analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommuneplaner, samt ved 
andre endringer i risiko- og sårbarhetsbildet i Vega kommune, i nabokommuner 
eller i nasjonen forøvrig som innvirker på kommunen. 
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3. Om analyseobjektet Vega kommune 

 

 
 

 
Øya og øykommunen Vega er lokalisert på Helgeland i Nordland fylke. 
Kommunen grenser til nabokommunene Brønnøy, Vevelstad og Alstahaug, og har en sentral 
beliggenhet i regionen, med geografisk nærhet til større arbeidsmarkedssentra og 
utdanningsinstitusjoner. Via båt har kommunen tilknytning til flyplass, jernbane og E6. 
  
Kommunens administrasjonssted er Gladstad 
 
Areal 
Kommunens landareal består av ca 6500 øyer, holmer og skjær.  
Totalt landareal: 165 km2.  
 
Folketall  
(Kilde: Statistisk Sentralbyrå) 
 
Gjennom de siste 100 år har Vega stort sett hatt en sammenhengende nedgang i folketallet. I 
2015 utgjorde befolkningen i kommunen bare 42 prosent av nivået i 1900.  
Tilbakegangen har blant annet medført en avfolkning av de fleste fiskeværene på småøyene.  
I tiårsperioden 2005–15 gikk folkemengden i Vega årlig tilbake med gjennomsnittlig 1,0 
prosent sammenlignet med gjennomsnittet i Helgeland med en tilbakegang på 0,1 prosent og 
en vekst på gjennomsnittlig 0,2 prosent i fylket som helhet. 
 
Per 1. kvartal 2018: 1 219 personer.  
 
Forventet vekst: 
2030: 1 235 personer 
2040: 1 226 personer 
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Klima, vær- og lysforhold  
 
Kommunen kjennetegnes ved mildt kystklima. 
Januar og februar er de kaldeste månedene, med en gjennomsnittstemperatur på ca 1 °C . 
Juli og august er de varmeste månedene med en gjennomsnittstemperatur på ca 13 °C. 
 
Perioden september til desember er den perioden der det normalt faller mest nedbør, med den 
høyeste normalen i oktober med 147 mm. 
 
Den fremherskende vindretningen er fra nordvest, men det kan være store lokale variasjoner både 
i retning og styrke som følge av topografiske forhold. Tilsvarende variasjoner kan man oppleve i 
forhold til de til dels kraftige fallvindene som innimellom oppstår.  
 
Området preges av mørketid i vinterhalvåret med få timer med dagslys, tilsvarende en 
sammenhengende periode fra midten av mai til slutten av juli med dagslys.  
 
Næringsliv 

Innen privat næring sysselsetter varehandel, hotell og restaurant flest arbeidstakere i kommunen, 
fulgt av jordbruk, skogbruk og fiske. 
Innen kommunal virksomhet sysselsettes flest innenfor helse- og sosialtjenester. 

 
Kommunikasjon 

 
 I kommunen er det ca 120 km offentlig vei.  
 Det er forbindelse med båt mellom følgende lokasjoner: 

Hurtigbåt Vega – Brønnøysund: 35 minutter 
Ferge Vega – Brønnøysund: 45 minutter 
Ferge Vega – Tjøtta: 60 minutter 

 
 
 UNESCOS verdensarvliste 
 
 I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn på Unescos liste over verdens kultur - og naturarv. Det er det 
 unike kulturlandskapet i Vegaøyan som er et resultat av samspillet mellom menneske og natur 
 over lang tid som er begrunnelsen for at Vegaøyan fikk plass på den prestisjetunge 
 verdensarvlisten. Særlig legges det vekt på den unike ærfugl - og duntradisjonen. Dette betyr at 
 både kulturminner og de rike naturverdiene i Vegaøyan skal ivaretas, noe som igjen krever et 
 særlig fokus. 
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4. Gjennomføring, oppfølging og metode 

4.1 Gjennomføring 
 

Arbeidet med utarbeidelsen av denne risiko- og sårbarhetsanalysen, oppfølgingsplan og 
beredskapsplan samt gjennomføring av trening/øving, er gjennomført ut fra følgende 
grunnstruktur:  

 
 
Fig.2: Grunnstruktur utarbeidelse av planverk  

Selve arbeidsprosessen er gjennomført som et utviklingsprogram for kommunens ledere, i den 
hensikt å understøtte kommunens arbeid med å nå lovpålagte mål og føringer. Dette gjelder 
både det helhetlige og systematiske samfunnsikkerhets- og beredskapsarbeidet, men også 
sektorielle planer for kommunens ulike virksomhetsområder.  
 
Utviklingsprogrammet har bestått av opplæring og kompetansebygging innenfor 
prosessledelse samt beredskap- og sikkerhetsledelse. I dette inngår også trening og øving for 
kommunens kriseledelse med fokus på håndtering av et utvalg aktuelle uønskede hendelser 
som kan inntreffe i Vega kommune.  
Programmet har også inkludert en gjennomgang av krisekommunikasjon og mediehåndtering 
samt hvordan ROS- og beredskapsplaner mv. innarbeides i annet planverk slik at tiltak blir 
forankret og sikret oppfølging. 

Prosessen er gjennomført med 4 samlinger med 2 dagers varighet etter følgende oppsett: 

Innføring i 
samfunnssikkerhets 
og beredskapsarbeid 

i kommunen 

Innføring og trening i 
prosessledelse og 
prosesslederrollen

Hvordan 
gjennomføre gode 

prosesser  som 
inkluderer alle 

sektorene i 
kommunen

Hvordan håndterer 
vi de utfordringene 
vi har i kommunen - 

veien videre

 
Fig.3: Arbeidsplan samlinger 

Arbeid mellom 
samlingene

Arbeid mellom 
samlingene

Arbeid mellom 
samlingene

Januar 2018 September 2018Mai 2018April 2018
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Etter innledende forberedelser og planlegging i oktober 2017, er det gjennomført følgende 
møter/samlinger: 

 
 Oppstartsmøte (pr. Skype) den 9. februar 2018, med deltakelse fra Vega kommune v/ 

Brit Skjevling (Rådmann), Margrethe Wika (Miljøvernsjef) og Anders Karlsson (teknisk 
sjef), og Bedriftskompetanse AS v/prosjektleder/seniorrådgiver Kjetil Woje, Hans Kristan 
E. Henriksen (seniorrådgiver) og Roger Solberg (seniorrådgiver). 

 
 Samling nr. 1: 14. - 15. mars 2018 (Gladstad) med deltakere fra Vega kommunes 

kriseledelse, Kjetil Woje og Hans Kristian E. Henriksen. I tillegg deltok enhetsledere, 
kommuneoverlege og øvrige ansatte i kommunen på deler av samlingen etter avtalt 
dagsprogram. Det ble også gjennomført befaring på en del formålsbygg, vannverk mv. 

 
 Samling nr. 2: 24. – 25. april 2018(Gladstad). Fra Vega kommune deltok Brit Skjevling 

(Rådmann), Anders Karlsson (Teknisk sjef), Margrethe Wika (Miljøvernsjef), Ove 
Horpestad (Jordbrukssjef), Elin Støylen (Leder Vega omsorgssenter), Anita Trøite 
(Rektor), Tone Nyheim Bremstein (Leder barnehagen), Sinne Simony Marken 
(Kommuneoverlege), Ingunn (Konstituert NAV leder). Fra Bedriftskompetanse AS deltok 
prosjektleder Kjetil Woje og seniorrådgiver Evy Pedersen.  
Som del samlingen ble det også gjennomført et eget fareidentifikasjonsmøte hvor det 
foruten kommunens egne ledere også var invitert nødetater, lokalt næringsliv og 
organisasjoner/foreninger. Her deltok, foruten de tidligere nevnte, også Andre Møller 
(Ordfører), Monica G. Nilssen (Vega bondelag), Are Mørk ( HV-14),  

  John-Arne Ludvingsen (Vega jakt) og Tomas Rautila (Vega mekaniske AS/ frivillig  
  brannkorpset) 
 

 Samling nr. 3: 22. - 23. mai 2018  (Gladstad) med deltakere fra kommunens kriseledelse, 
Kjetil Woje, Roger Solberg og Hans Kristian E. Henriksen. I tillegg stilte enhetsledere i 
kommunen på deler av samlingen (etter avtalt dagsprogram). Fokusområder var 
oppbyggingen av en kommunal beredskapsplan, overordnet og per. virksomhet. 

 
 Samling nr. 4: 11. - 12. september 2018 (Gladstad) med deltakere fra kommunens 

kriseledelse, Kjetil Woje, Roger Solberg og Hans Kristian E. Henriksen. I tillegg stilte 
enhetsledere og andre aktører i kriseorganisasjonen på deler av samlingen etter avtalt 
dagsprogram. Fokusområder var gjennomgang av helhetlig ROS- analyse, beredskapsplan, 
øvelsesplan og oppfølgingsplan. Videre ble det gjennomført undervisning i 
krisekommunikasjon og mediehåndtering samt diskusjonsøvelser/casetrening på aktuelle 
hendelser i samsvar med punkt 9.4 i denne rapporten. 

 

 
4.2 Videre oppfølging 

Gjennom analysen er totalt 11 mulige uønskede hendelser identifisert. For disse er det 
anbefalt risikoreduserende tiltak, både i form av forebyggende tiltak 
(sannsynlighetsreduserende) og beredskapsmessige tiltak (konsekvensreduserende).  
 
For at Vega kommune skal kunne ivareta sin kommunale beredskapsplikt er det viktig at de 
anbefalte tiltakene følges opp. For de enkelte tiltakene er det derfor identifisert hvem som vil 
være ansvarlig for videre vurdering og eventuelt iverksetting. Dette betyr at analysen skal 
være er et forpliktende dokument for den enkelte enhet som har fått et oppfølgingsansvar.  
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Dette er forøvrig beskrevet i forskrift om kommunal beredskapsplikt1 § 3 Helhetlig og 
systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid: 
På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: 
a) Utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging 
av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. 
b) Vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 
om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven, se fig. 2). 

 

 
Fig. 4: Overordnede planer og prosesser etter Plan- og bygningsloven  
(kilde: Miljøverndepartementet) 
 
De prioriterte tiltakene skal konkretiseres, detaljplanlegges og kostnadsberegnes og 
budsjetteres. 
 
Videre er det i forskriftens § 4 Beredskapsplan stilt krav om at det overordnede 
kommunale beredskapsplanverket skal ta utgangspunkt i den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 
 
Revisjon av analysen er omtalt i forskriftens § 6, Oppdatering/ revisjon: 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. 
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 
11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
 
4.3 Metodikk 

Risiko- og sårbarhetsanalysen for Vega kommune er gjennomført i henhold til de styrende 
dokumentene og grunnlagsdokumentene som er listet opp i kap 2.3 og 2.5. 
Analysen er gjennomført med tverrfaglig involvering fra alle relevante sektorer og 
virksomheter i Vega kommune samt aktuelle eksterne aktører. 
Bedriftskompetanse har hatt rollen prosessleder gjennom hele arbeidet.  
 
Analyseprosessen ble delt opp i seks trinn: 

 

1. Oppstart og forankring i kommunens ledelse 
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2. Fareidentifikasjon 

- Kartlegging av uønskede hendelser som kan inntreffe både i og utenfor kommunen 
og som kan gi konsekvenser for kommunen 

 
3. Vurdering, systematisering og kategorisering av identifiserte hendelser. 

- Vurdering og systematisering av kartlagte risikoer, utarbeidelse av et representativt 
utvalg av uønskede hendelser med overføringsverdi til andre hendelser. 
- Hendelsene anses som dimensjonerende for kommunens beredskap 

 
4. Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse 

- Analyse av de utvalgte uønskede hendelsene med hensyn til hendelsesforløp, 
sannsynlighet, årsakssammenhenger, konsekvenser, kommunens evne til å håndtere 
hendelsen samt risikoreduserende tiltak. 
Analysen fokuserer på konsekvenser for de fire samfunnsverdiene: 
- liv og helse 
- stabilitet 
- natur og miljø 
- materielle verdier. 

 
5. Kartlegging og beskrivelse av forebyggende og skadebegrensende tiltak 

- Kartlegging og beskrivelse av forebyggende og skadebegrensende tekniske, 
operasjonelle og organisatoriske tiltak. 

 
6. Utarbeidelse av rapport “Helhetlig ROS-analyse for Vega kommune». 

 
 
 
5. Risiko og sårbarhetsanalyser – generelt 

5.1  Kategorier av hendelser 

I den helhetlige ROS-analysen er følgende kategorier av uønskede hendelser identifisert og 
analysert: 
 
 Uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser for de fire samfunnsverdiene 

- liv og helse 
- stabilitet 
- natur og miljø 
- materielle verdier. 

 Uønskede hendelser som kan berøre flere sektorer eller ansvarsområder 
samtidig og som krever samordning 

 Uønskede hendelser som kan gå ut over kommunens kapasitet til håndtering ved 
hjelp av ordinære rutiner og redningstjeneste 

 Uønskede hendelser som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen 
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5.2 Samfunnsverdier og konsekvenser 

Med utgangspunkt i de fire samfunnsverdiene er det identifisert ulike kategorier av 
konsekvenser som kan oppstå dersom en hendelse inntreffer. Konsekvensene kan påvirke 
kommunen på flere måter, herunder ramme befolkningens sikkerhet og trygghet: 

 
Befolkningens sikkerhet og trygghet 

Samfunnsverdier Konsekvenskategorier 
Liv og Helse Dødsfall 

Skader og sykdom 

Stabilitet Manglende dekning av grunnleggende behov 
Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø Langtidsskade på naturmiljø 
Langtidsskade på kulturmiljø/-minner 

Materielle verdier Økonomiske tap 
 
 
 

5.3 Vurdering av sannsynlighet 

En av faktorerene som vurderes for å anslå riskoen knyttet til en identifisert uønsket hendelse, er 
graden av sannsynlighet for at hendelsen skal inntreffe.  
Sannsynligheten vurderes utfra en empirisk dokumentert frekvens, alternativt en antatt frekvens. 
I denne ROS-analysen er sannsynligheten gradert fra tallet 1 (sjeldnest) til tallet 5 (oftest).  
 
 
Kategori Tidsintervall Sannsynlighet (pr år) Forklaring 
5 Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 % Svært høy 
4 1 gang i løpet av 10 til 50 år 2-10 % Høy 
3 1 gang i løpet av 50 til 100 år 1-2 % Middels 
2 1 gang i løpet av 100 til 1000 år 0,1 – 1% Lav 
1 Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 

1000 år 
< 0,1 % Svært lav 
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5.4 Vurdering av konsekvenser 

Den andre faktoren som må vurderes for å fastsette risiko, er graden av konsekvens dersom 
hendelsen inntreffer. Konsekvensene vurderes i forhold til hver de fire samfunnsverdiene.  
 
I vurderingene er samfunnverdiene ikke rangert i forhold hverandre. Liv og helse er 
eksempelvis ikke satt opp mot natur og miljø, men verdiene er i stedet konsekvensvurdert hver 
for seg. 
 
I denne ROS-analysen er konsekvensen gradert fra tallet 1 (minst) til tallet 5 (størst). 

 
Kategori Forklaring 
5 Svært store 
4 Store 
3 Middels 
2 Små 
1 Svært små 

 

 
For å vurdere graden av konsekvenser for hver av de ulike kategoriene av verdier, er det 
tatt utgangspunkt i eksempler på størrelser slik de er beskrevet i DSB´s veileder. 
Veilederen tar ikke hensyn til kommuners ulike størrelser eller andre karakteristika, men 
det er vurdert at de størrelser som er brukt som eksempler er passende for Vega kommune.  
Caseløsing, trening, øving eller faktiske hendelser kan danne grunnlag for eventuelle 
justeringer av størrelsene. 
 
5.4.1 Konsekvenser for liv og helse 

Dødsfall: 
Kategori Dødsfall 
5 >5 
4 3-5 
3 2-3 
2 1-2 
1 Ingen 

 
 

Skader og sykdom: 
Kategori Skader og sykdom 
5 >50 
4 10-50 
3 3-10 
2 1-3 
1 Ingen 

 
  



Unntatt offentlighetHelhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse | Vega kommune

 
5.4.2 Konsekvenser for stabilitet – Manglende dekning av grunnleggende behov 

En hendelse kan medføre at befolkningen ikke får dekket sitt behov for mat, drikkevann, 
varme, medisiner, m.v. 
Konsekvensene av dette graderes på en skala fra 1-5, basert på en kombinasjon av antall 
personer som antas å bli berørt og med hvilken varighet. 
 

 
     Antall 
     berørte 
 

Varighet 

 
<25 
personer 

 
25-100 
personer 

 
100-500 
personer 

 
>500 
personer 

> 7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 
2-7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 
1-2 dager Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 
<1 dag Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

 
Merk: Graderingen tar ikke hensyn til faktorer som personenes alder eller helsemessige 
tilstand. Begge disse er faktorer som kan medføre sårbarhet og dermed bidra til at 
konsekvensene av en hendelse forverres. 
 

 

5.4.3 Konsekvenser for stabilitet – forstyrrelser i dagliglivet 

En hendelse kan medføre at at befolkningen opplever at det normale dagliglivet påvirkes. 
Eksempler på dette kan være at de ikke kan kommunisere via ordinære kanaler, ikke kommer 
seg på jobb eller skole, mangler tilgang på offentlige tjenester eller normal infrastruktur og 
ikke har tilgang til varer utover mat. 
Konsekvensene av dette graderes på en skala fra 1-5, basert på en kombinasjon av antall 
personer som antas å bli berørt og med hvilken varighet. 
 
 

     Antall  
     berørte 
 

Varighet 

 
<25 
personer 

 
25-100 
personer 

 
100-500 
personer 

 
>500 
personer 

> 7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 
2-7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 
1-2 dager Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 
<1 dag Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
 
 
Merk: Graderingen tar ikke hensyn til faktorer som personenes alder eller helsemessige 
tilstand. Begge disse er faktorer som kan medføre ytterligere sårbarhet og dermed bidra til at 
konsekvensene av en hendelse forverres. 
 

 
5.4.4 Konsekvenser for naturmiljø 

Hendelser kan medføre skader på naturen. Utslipp på land eller i vann, snøskred, leir- 
eller steinras, flom, kraftig vind eller kombinasjoner av to eller flere av disse er typiske 
årsaker.  
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Konsekvensene kategoriseres på en skala fra 1-5, basert på en kombinasjon av geografisk 
utbredelse og antatt varighet av skaden. Utbredelse kan enten angis som et område eller 
som lengde, for eksempel antall kilometer kystlinje.  

 
Geografisk 

utbedrelse                                               
 
Varighet 

<3 km2/km 3-30 km2 /km 30-300 km2 /km >300 km2 /km 

> 10 år Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 
3-10 år Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

 
 
 

5.4.5 Konsekvenser for kulturmiljø 

Vurdering av konsekvensene ved tap av, og/eller permanent forringelse på, 
kulturmiljø eller kulturminner baseres på kombinasjonen av 
fredningsstatus/verneverdi og graden av ødeleggelse. Konsekvensene graderes 
på en skala fra 1-5. 
 
Fredet kulturminne 
Med fredet kulturminne menes et kulturminne som myndighetene tillegger så stor verdi at det 
må bevares for ettertiden. Et fredet kulturminne er automatisk fredet eller vedtaksfredet.  
En fredning er den strengeste form for vern og innebærer at inngrep eller endringer skal 
godkjennes av myndighetene. 
 
Verneverdig kulturminne 
Objekter som etter en faglig vurdering er identifisert som verneverdig eller bevaringsverdig. 
Konsekvensene ved tap av kulturminner av nasjonal verdi vurderes som større enn tap av 
objekter av regional eller lokal verdi.  
 
Kulturmiljø 
Et område der kulturminner inngår som en større helhet eller sammenheng. Også 
naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i et kulturmiljø. 

 
 

 
5.4.6 Konsekvenser for materielle verdier 

Økonomiske konsekvenser vurderes utfra direkte kostnader som antas å påløpe som 
følge av hendelsen. Det er her tatt utgangspunkt i økonomiske tap knyttet til skade på 
eiendom og kostnader knyttet til håndtering og normalisering.  
Kostnadene er gjennomgående vanskelig å forutsi, og det er sålangt mulig brukt 
eksempler fra tilsvarende hendelser i Vega kommune andre steder, eller erfaringer fra 
andre kommuner. I tilfeller der slike data ikke er tilgjengelig er det brukt skjønnsmessig 
vurdering, men graden av usikkerhet rundt vurderingen er da generelt høyere. 
 
Konsekvensene graderes på en skala fra 1-5. 

 
Kategori Økonomiske tap 
5 > 500 mill. 
4 50 – 500 mill. 
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3 10 – 50 mill. 
2 1 – 10 mill. 
1 <1 mill. 

 
 

5.6 Klimaendringer 

Erfaringer og analyser indikerer at klimaendringene kan føre til nye utfordringer og 
hendelser. Særlig antas det at havnivået vil stige samtidig som vi vil oppleve hyppigere og 
mer ekstreme hendelser av flom og skred. 
Effekten av klimaendringene vil ha betydning for det bygde miljø, både med hensyn til 
plassering av bygninger og annen infrastruktur og til hvilke belastninger de må tåle.  
Jfr. Plan- og bygningsloven skal kjente farer og risikoforhold synliggjøres og tas hensyn til i 
kommunens arealplanlegging.  
 
5.7 Havnivåstigning og stormflo 

Med hensyn til havnivåstigning peker estimater på en generell havnistiging i norske 
kystkommuner på opp mot 80 cm i løpet av dette århundret, i Nord Norge anslagsvis 40 - 60 cm. 
Usikkerheter knyttet til de ulike årsakene til stigningen innebærer dog en fare for en stiging på 
ytterligere 30 cm. 
 
I tillegg til generell havnivåstigning kan stormflo føre til uønskede hendelser.  
Med stormflo menes spesielt høye vannstander i sjø som opptrer ved springflo i 
kombinasjon med spesielle værforhold. 
 
For Vega gjelder følgende generelle estimater: 

 
Kommune Målepunkt Land- 

heving 
(cm) 

År 2050: 
Beregnet 
havstigning i 
cm 
(usikkerhet 
-8 til +14 
cm) 

År 2050: 
 
100 års stormflo 
relativt NN 1954 
(usikkerhet 
-8 til +14cm) 

Land- 
heving 
(cm) 

År 2100: 
 
Beregnet 
havstigning i 
cm  
(usikkerhet  
-20 til +35 cm) 

År 2100: 
 
100 års 
stormflo 
relativt NN 
1954 
(usikkerhet 
-20 til 
+35cm) 

Vega Holand 21 10 (2-24) 252 (244 - 266) 41 49 (29 - 84) 295 (275 - 
330) 

Kilde: Rapport «Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner, 2009», NVE 
 
 

5.7.1 Krav til ny bebyggelse 

Når nye arealer skal bebygges eller endres vesentlig skal det, jfr. Plan- og bygningslovens  
§ 4-3, gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for arealets egnethet til utbygging, samt eventuelle 
endringer i slike forhold som kan følge som en konsekvens av planlagt utbygging. Herunder 
skal det inngå vurderinger av konsekvensene ved havnivåstigning og stormflo.  
 
Med utgangspunkt i estimatene i punkt 5.7, bør kommunen som del av arealplanleggingen 
styre ny utbygging og infrastruktur til områder som i mindre grad er utsatt for antatt 
havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning.  
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5.7.2 Krav til eksisterende bebyggelse 

Framtidig havnivåstigning kombinert med stormflo og bølger vil kunne berøre allerede 
utbygde områder. Med utgangspunkt i estimatene i punkt 5.7 bør kommunen kartlegge 
hvorvidt det finnes bygninger, kulturminner, anlegg, veier eller annen infrastruktur som kan 
bli rammet.  
Sikkerhetskravene i TEK10 anbefales lagt til grunn når det vurderes om sikringstiltak bør 
gjennomføres. 
 
 
5.8 Flom og stormflo – forebygging 

Som bygningsmyndighet kan kommunen påvirke det enkelte byggverk og stille krav til 
plassering og utforming. Byggteknisk forskrift (TEK10), § 7-2 Sikkerhet mot flom og 
stormflo, omhandler blant annet sikkerhetskrav ved plassering av byggverk i områder som 
kan bli oversvømt av stormflo, og skal legges til grunn for planleggingen: 
 

1. Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt 
område. 

2. For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk 
skal plasseres, dimensjoneres eller sikres slik at største nominelle årlige 
sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides.  
I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3. 

3. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved stormflo. 
 
Sikkerhetsklassene deles inn som følger:  

 
 

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 
F 1 Liten 1/20 
F 2 Middels 1/200 
F 3 Stor 1/1000 

 

Sikkerhetsklasse F1 
Sikkerhetsklasse F1 omfatter byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser, eksempelvis garasjer og mindre lagerbygninger med 
lite personopphold. 

 
Sikkerhetsklasse F2 
Sikkerhetsklasse F2 omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold, 
eksempelvis: 

 boliger, fritidsbolig og campinghytte 
 garasjeanlegg og brakkerigg 
 driftsbygninger i landbruket som ikke inngår i sikkerhetsklasse F1 

 
De økonomiske konsekvensene ved skader på byggverk i denne kategorien kan være 
store, men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill. 

 
Sikkerhetsklasse F3 
Sikkerhetsklasse F3 omfatter byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der 
oversvømmelse kan gi stor forurensning på omgivelsene, eksempelvis: 

 skole og barnehage 
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 kontorbygning 
 industribygg 
 byggverk som nyttes for særlig sårbare grupper av befolkningen, f.eks. sykehjem og 

lignende 
 byggverk som har funksjon i lokale beredskapssituasjoner, f.eks. helsesenter, 

brannstasjon, rådhus og infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning.  
For byggverk som har regional eller nasjonal betydning i beredskapssituasjoner 
gjelder § 7-2, første ledd. 

 

5.9 Skred – forebygging 

 Ved plassering av byggverk i områder som kan bli rammet av skred skal følgende legges til 
grunn for planleggingen, jfr. Byggteknisk forskrift § 7-3,: 

 
1. Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er 

særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område. 
 
2. For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk 

og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder 
sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen 
nedenfor ikke overskrides. 

 
 
 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 
S 1 Liten 1/100 
S 2 Middels 1/1000 
S 3 Stor 1/5000 

 

Retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene 
for skred: 

 
Sikkerhetsklasse S1 
Sikkerhetsklasse S1 omfatter byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og 
hvor et eventuelt skred har små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. 
Eksempler på byggverk i denne sikkerhetsklassen er: 
 garasjer, uthus og båtnaust 
 mindre brygger 
 mindre lagerskur med lite personopphold 

 

Sikkerhetsklasse S2 
Sikkerhetsklasse S2 omfatter byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 
2-3 personer og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige 
konsekvenser ved skred. 
Eksempler på byggverk i denne sikkerhetsklassen er: 
 enebolig, tomannsbolig, og eneboliger i kjede/rekkehus/fritidsbolig 
 arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder seg 

maksimum 2-3 personer. Byggverk som der det er nødvendig å kreve et høyere 
sikkerhetsnivå ut i fra hensynet til personsikkerhet inngår i sikkerhetsklasse S3, 
eksempelvis sykehjem, skole og barnehage. 
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 driftsbygninger i landbruket 
 småbåtanlegg 

 
For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse 2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal 
reduseres til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi 
eksponeringstiden for personer, og dermed faren for liv og helse, normalt vil være vesentlig 
lavere utenfor bygningene. 

 
Sikkerhetsklasse S3 
Sikkerhetsklasse S3 omfatter bygninger der det normalt oppholder seg mer enn 3 personer 
og/eller der det følger store økonomiske eller samfunnsmessige konsekvenser ved skred. 
Eksempler på byggverk i denne sikkerhetsklassen er: 
 eneboliger i kjede/rekkehus/fritidsbolig med mer enn 3 pesoner 
 arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssteder hvor det normalt oppholder seg 

mer enn 3 personer 
 skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon 
 havneanlegg 

 
For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S3 kan det vurderes å redusere kravet til 
sikkerhet for tilhørende uteareal til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S2 
(1/1000). Momenter som må vurderes i denne sammenheng er eksponeringstiden for 
personer, antall personer som oppholder seg på utearealet, mv. 
Anlegg som ut fra sin funksjon må plasseres i skredfarlig område, som f.eks. vannkraftanlegg, 
dammer o.l. må konstrueres og oppføres slik at de er i stand til å tåle belastningene skred kan 
medføre. 

 

5.10 Risikomatrise 

For hver av de identifiserte uønskede hendelser som er kommet frem i analysen er det 
gjennomført en risikovurdering. Risikovurdering innebærer å estimere graden av sannsynlighet 
for at hendelsen inntreffer, samt konsekvensene dersom de skjer. Kombinasjonen av disse to 
faktorene utgjør risikoen. 
Basert på resultatet av vurderingen plasseres hendelsen i en risikomatrise som har til hensikt å 
visualisere risikoen, beskrevet gjennom tre fargekoder; grønn, gul, og rød. 
Fargekodene uttrykker i sin tur en prioritering med hensyn til håndtering av risikoen. 

 
Fig 5: Risikomatrise 
 
I første omgang dreier risikohåndteringen seg om å iverksette tiltak som enten reduserer 
sannsynligheten for at hendelsen inntreffer, eller konsekvensene av den.  
Tiltakene blir i denne sammenheng beskrevet som forbyggende (sannsynlighetsreduserende) 
og/eller skadebegrensende (konsekvensreduserende). 

Konsekvens (Antatt negativ effekt) 
1 2 3 4 5 

Sannsynlighet 
(Antatt frekvens) 

Svært små Små Moderat Store Svært store 
5 Svært høy      
4 Høy      
3 Moderat      
2 Lav      
1 Svært lav      
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Hendelser i det røde området 
Hendelser som plasseres i det røde området medfører risiko som man på grunnlag av de valgte 
kriteriene ikke kan akseptere. De må derfor følges opp i form av risikoreduserende tiltak i den 
hensikt å redusere sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og begrense konsekvensene av 
den.  
Formålet er å redusere risiko og flytte hendelsen til gul eller grønn risikokategori. 

 
Hendelser i det gule området 
Hendelser som plasseres i det gule området medfører risiko som ikke direkte overskrider 
krav og akseptkriterier, men som samtidig krever kontinuerlig fokus med hensyn til 
risikostyring.  
I mange tilfeller er dette hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak likevel bør 
iverksettes så langt det er hensiktsmessig ut i fra en kost-/nytteverdi.  
Formålet her er å forskyve hendelsen til grønn risikokategori. 

 
Hendelser i det grønne området 
Hendelser som plasseres i det grønne området medfører akseptabel risiko. Det vil si at 
umiddelbare risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig.  
Imidlertid kan det være aktuelt å gjennomføre risikoreduserende tiltak der det er åpenbart at 
dette vil gi kost-/nytteverdi. 

 
 

5.11 Usikkerhet knyttet til vurderinger og slutninger 

Det vil alltid knytte seg en viss grad av usikkerhet til validiteten i vurderinger og 
slutninger i riskoanalyser. Dette skyldes i hovedsak tre faktorer:  
- Faren for at kunnskapsgrunnlaget er feilaktig eller har mangler. 
- Slutningene er følsomme for eventuelle endringer i forutsetningene.  
- Antakelser som legges til grunn i analysen kan være feilaktige og/eller upresise. 
 
Styrken i vurderingene og slutningene er derfor vurdert ut fra tre indikatorer: 
1. Tilgang på relevante data og erfaringer 
2. Forståelse av hendelsen/fenomenet som analyseres 
3. Graden av enighet blant de som gjennomfører analysen  
 
 
Usikkerheten kategoriseres og beskrives på følgende måte: 
- Liten usikkerhet: Alle tre indikatorer er oppfylt 
- Stor usikkerhet: Færre enn to indikatorer er oppfylt   

 
 

6. Overordnet vurdering av kommunens robusthet og sårbarhet 

Dette kapittelet omhandler generelle trekk og særlige karakteristikka ved Vega kommune 
som antas å bidra til robusthet eller medføre sårbarheter i forhold til uønskede hendelser, 
både med hensyn til forebygging og håndtering av hendelser.  
I noen tilfeller kan det som er en robusthet i én situasjon utgjøre en sårbarhet i en annen. Som 
et eksempel kan spredt bosetting være fordelaktig dersom det oppstår en epedemi i 
kommunen og man ønsker å holde folk adskilte fra hverandre, på den annen side kan det 
vanskeliggjøre informasjonsflyt, etterforsyning eller evakuering. I analysen er noen faktorer 
derfor beskrevet både som robusthet og sårbarhet.  
Noen sårbarheter kan innvirke på, og forsterke, hverandre. I dette kapittelet er faktorene 
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vurdert med utgangspunkt i en normalsituasjon, hver for seg. Sammenhenger i faktorer, 
årsaker og konsekvenser er til gjengjeld beskrevet i analysen av de enkelte identifiserte 
hendelsene. 
 
 
6.1 Forhold i Vega kommune som bidrar til robusthet 

Kommunens ledelse 
Kommunens ledelse, på alle nivåer, deltar aktivt i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 
Dette skaper i seg sjøl gode forutsetninger, både for forebygging og håndtering av uønskede 
hendelser. 
 
Ledelsen har gjennomgående god lokalkunnskap med hensyn til for eksempel topografi, lokale 
vær- og føreforhold, hendelseshistorikk og befolkning. Denne kunnskapen bidrar blant annet til 
raskere situasjonsforståelse, bedre forutsetninger for å vurdere mulige utfall og konsekvenser av 
hendelser, og øker sansynligheten for hensiktsmessige beslutninger.  
Lederne kjenner hverandre godt og flere har lang erfaring fra kommunal sektor. Som samlet 
gruppe har lederne i kommunen erfaring fra håndtering av uønskede hendelser av ulike typer og 
omfang. 
 
Sentrale aktører i kommunens kriseledelse bor i kommunen, noe som bidrar til å korte ned på  
tiden det tar å etablere kriseledelsen og gjøre den operativ. 
 
 
Innbyggerne 
Kommunen har få aleneboende. Dette utgjør en fordel på flere måter. Først og fremst innebærer 
det at de fleste av innbyggerne har tilgang til hjelp og støtte dersom hendelser oppstår. Dernest 
forenkler det gjennomføringen av tiltak som befolkningsvarsling og evakuering fordi det medfører 
færre boenheter å håndtere.  
 
Bosettingen i kommunen er spredt på flere øyer og mindre grender. Dette kan i noen 
sammenhenger anses som en sårbarhet, men utgjør en robusthet med hensyn til håndtering av 
hendelser som for eksempel utbrudd av sykdom/epedemi fordi spredningen gjør det mulig å 
isolere innbyggerne fra hverandre. 
 
Kommunens ledelse beskriver en opplevelse av nærhet til innbyggerne, noe som antas å forenkle 
håndteringen av uønskede hendelser. 
 
 
Klimatiske forhold 
I sommerhalvåret har området dagslys størsteparten av døgnet, med fullt dagslys i perioden medio 
mai til slutten av juli. Dette forenkler håndteringen av hendelser som inntreffer i denne perioden i 
betydelig grad.  
Dette er for øvrig den perioden på året da antall besøkende til kommunen er høyest. 
 
Området har et gjennomgående mildt klima, noe som reduserer risikoen for rene kuldepåførte 
skader. Det har vært tilfeller av skader på grunn av frost, men generelt taler temperaturforholdene 
til fordel for håndtering av hendelser. 
 
 
Infrastruktur generelt 
Standarden på veinettet innad i kommunen er i hovedsak bra og gir normalt mulighet for 
ferdsel med hjulgående kjøretøyer under alle årstider. 
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Standarden på offentlige bygg og andre bygg som disponeres av kommunen er 
gjennomgående god.  
 
 
Strømforsyningen i kommunen er under oppgradering, og utføres i flere etapper. I 2016-
2017 ble det etablert ny kabelforbindelse mellom Tilrem og Horn. Denne erstatter tidligere 
luflinje på samme strekning. 
I 2018 vil den ene sjøkabelforbindelsen som går til Vega via Ylvingen, bli oppgradert med 
nye kabler hvor oppgradert forbindelse da vil gå ut i fra Horn. 
I løpet av 2018 vil hovedlinje fra Bø til Vega bli prosjekt for en fornying. 
Videre skal Bø reg.st. fornyes. 
Det er ikke bestemt tidspunkter (år) for når linje mellom Bø reg. st – Vega kobl.st og Bø 
reg.st. stasjon blir oppgradert. 
 
 
Samhandling med nabokommuner 
Kommunen samhandler i det daglige med nabokommunene på flere områder. Dette gir 
kjennskap til de ansatte i disse kommunene og bidrar til å forenkle eventuell samhandling 
ved håndtering av krise. 
 
 
Befolkningsvarsling 
 Kommunen har investert i elektronisk system for befolkningsvarsling, noe som muliggjør hurtig 
og geografisk eller personlig rettet varsling. 
 
 
6.2 Forhold i Vega kommune som medfører sårbarhet 

Kommunens ledelse 
Kommunens ledelse består av et lite antall personer. Ved hendelser som trekker ut i tid vil 
dette medføre en utfordring med hensyn til både å håndtere situasjonen og den daglige driften. 
På samme måte vil store akutte hendelser allerede i den innledende fasen raskt kunne 
overskride ledelsens kapasitet.  
 
 
Nødetater – lokalisering Politi 
Endringer i organisering gjør at Politiet i det daglige har liten grad av tilstedeværelse. 
Nærmeste politistasjon er i Brønnøysund. Responstid avhenger av flere forhold, men det er 
rimelig å anta at tidsbruken på ren transport vil dreie seg om minimum én time. I tillegg 
kommer tid til forberedelser. 
Dette medfører at involverte i hendelser i større grad må ta ansvar for håndtering av 
situasjonen. Lokalt brannvesen og ambulansepersonell vil i større grad enn andre steder 
inneha rollen som skadestedsledere. 
 
 
Infrastruktur – hurtigbåt og ferge 
Kommunen er forbundet med nabokommunene med hurtigbåt og ferge. Dette utgjør en 
betydelig sårbarhet og det vil ha store konsekvenser både for daglig trafikkavvikling og 
redningsinnsats i en krisesituasjon dersom disse settes ut av drift på grunn av for eksempel 
tekniske problemer eller værforhold. 
 
Daglig pendler rundt 25 personer fra Vega, derav et antall elever på videregående skole. 
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Innbyggerne – ulike kulturer og språk 
Dersom en krisesituasjon oppstår kan kommunikasjon med innbyggere med bakgrunn fra 
andre land med ulike kulturer og eventuelt begrensede ferdigheter i norsk språk være 
utfordrende. Det er her en risiko for at budskap ikke oppfattes eller misforstås, spesielt i  
situasjoner der meldinger må gis enveis og hurtig, uten mulighet for dialog og avklaringer. 
Antall innbyggere som ikke har et skandinavisk språk som morsmål er ikke høyt, ca 30 
stykker, men problemstillingen må hensyntas 
 
 
Klima, vær- og lysforhold 
Lysforholdene i vinterhalvåret medfører utfordringer i forhold til håndtering av hendelser. 
Behovet for kunstig belysning øker og mørket vil medføre problemer med å få 
helhetsoversikt. 
I kommunen er det flere steder som ligger værutsatt til, noe som både kan føre til at været 
medfører skader eller at værforholdene generelt skaper vansker med å få frem nødvendig 
materiell og personell i en redningsinnsats.  

 
 
Turister, hytter/fritidsboliger 
I sommermånedene preges Vega av et betydelig antall besøkende. Det er anslått at så mange 
som 40-45 000 mennesker besøker kommunen i denne perioden.  
I tillegg finnes det rundt 320 fritidsboliger og hytter.  
Det dramatisk økte antall mennesker i sesongen medfører et økt trykk på miljø og  
infrastruktur, og kan i gitte krisesituasjoner føre til store utfordringer med hensyn til  
krisehåndtering.  
 
Det nye Verdensarvsenteret ventes å bidra til noe økning i turisme, spesielt den første tida 
etter åpning. Første året antas det et besøkstall på ca 15 000. 
 
Turistene ankommer med hurtigbåten eller ferga. Ferga tar ca 50 biler og rundt 200 
passasjerer, og i høysesongen er ferga ofte full. En ulykke på dette tidspunktet vil ikke bare 
ramme mange mennesker direkte, men ha innvirkning på et stort antall pårørende fra mange 
steder i verden.   
 
 
Trafikkbildet 
Den desentraliserte bostrukturen i kommunen fører til at innbyggerne i stor grad må forflytte 
seg etter vei for å komme seg til jobb, skole, barnehage, butikk, fritidsaktiviteter og bruk av 
andre tjenestetilbud. Foruten privatbilder består trafikkbildet også av en relativt stor andel 
tyngre kjøretøyer kombinert med myke trafikanter til fots og på sykkel, herunder mange barn. 
 
Ny kai ved Verdensarvsenteret og senteret i seg sjøl, kan bidra til å endre trafikkbildet noe, 
eksempelvis med høyere antall kjøretøy og andre kategorier enn de som benytter veien per i 
dag. 
 
 
EKOM - mobildekning 
Mobildekningen i kommunen er varierende, både når det gjelder dekningsgrad og hastighet. 
Dette skyldes i hovedsak topografien som gir lokale forskjeller, også mellom områder som 
ligger i lik avstand fra sender. Følgelig er også dekningskartene utarbeidet av 
mobilleverandørene og NKOM (Norsk kommunikasjonsmyndighet) upresise. 
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Selv om de fleste av innbyggerne er bosatt innafor områder med tilfredsstillende dekning, er 
det bebodde steder som mangler. I tillegg er det utfartsområder i kommunen og områder med 
hytter og fritidsboliger med manglende dekning. 

  
 Ved langvarige strømbrudd er mobildekningen særlig utsatt da teleselskapenes mobilmaster 
har begrenset batterikapasitet, generelt rundt 6 timers driftstid avhengig av temperatur og 
trafikk. 
 
 
Kraft – strømforsyning offentlige bygg 
Av offentlige bygg er det kun sykehjemmet og andre etasje på Rådhuset som har 
nødstrømsaggregat.  
Dersom det oppstår behov for å etablere kriseledelsen samtidig med et strømbrudd i rådhuset, 
må kriseledelsen etableres på sykehjemmet. 
Kommunen har en driftsbuffer for drivstoff som er beregnet å vare i 24 timer. Ved situasjoner 
som varer utover dette utgjør dette en ytterligere sårbarhet. 
 

  
IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing) 
Kommunen inngår i Helgeland IUA. 
Materiell for håndtering av forurensing er lagret utenfor kommunen, noe som gjør kommunen 
sårbar med hensyn til umiddelbar håndtering av forurensing. 
IUA materiell finnes i Brønnøysund og Sandnessjøen 

 
 

 

7. Risikoanalyser 

7.1 Identifiserte og analyserte hendelser 

Med bakgrunn i fareidentifikasjon, innspill fra sektorområdene, sjekkliste fra Fylkesmannen i 
Nordland, Fylkes-ROS for Nordland samt de krav som følger av Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt, er følgende uønskede hendelser identifisert og gruppert i tre hovedkategorier: 

 
Naturhendelser 

1. Ekstremvær med bortfall av strøm og EKOM 
2. Skog – og lyngbrann 
3. Influensaepedemi/-pandemi 

 
Større ulykker og hendelser 

4. Brann på sykehjemmet 
5. Brann i driftsbygning 
6. Trafikkulykke turistbuss 
7. Hurtigbåtulykke – grunnstøting 
8. Flyulykke 
9. Større oljeutslipp i sjø 

10. Radioaktivt nedfall 

Tilsiktede hendelser 
11. Trusler, utøvelse av vold, skoleskyting 
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Hendelsene er nummerte og nummeret følger hendelsen både i analysen og senere i 
beredskapsplanen med tiltakskort for håndtering av den enkelte hendelse.  
 
Hendelsene er i utgangspunktet analysert som enkeltstående, men det er samtidig sannsynlig  
 
at én hendelse forårsaker en annen. Eksempelvis kan ekstremvær medføre strømbrudd, som 
igjen påvirker svikt i vanntilførsel eller rensing av vann med påfølgende hygieneutfordringer 
og sykdomsutbrudd.  
For hver hendelse er det anbefalt risikoreduserende tiltak. For noen av dem er muligheten for 
å iverksette sannsynlighetsreduserende tiltak små fordi det ligger utenfor kommunens 
myndighet og kontroll, og fokus må heller rettes mot konsekvensrettende tiltak. 
 
Analyseskjema for hver hendelse følger som vedlegg til rapporten 
 
 

7.2 Identifiserte ikke-analyserte hendelser 

De indentifiserte hendelsene har alle til felles at de oppstår relativt hurtig, har konsekvenser 
for mange mennesker, krever at hele eller deler av kriseledelsen umiddelbart iverksettes, og i 
en eller annen grad krever innsats fra nød- og redningsetater. 
 
Utover de valgte scenariene er det i prosessen sett på andre alvorlige hendelser (naturbaserte, 
ulykker og tilsiktede) som vil påvirke kommunen, men samtidig ikke faller inn under 
kriteriene for de identifiserte hendelsene. Typisk for disse hendelsene er at kriseledelsen kan 
måtte iverksettes, men i større grad er det sannsynlig at kommunens psykososiale team må 
iverksettes og bidra. Samtidig er de identifiserte hendelsene av en slik karakter at de har 
overføringsverdi fra de som er analysert. 
Eksempler på hendelser kan være:  
- Arbeids- og anleggsulykker i forbindelse med gårdsdrift, veiarbeid, anleggsvirksomhet, etc 
- Trafikkulykker 
- Overgrep mot barn og mindreårige 
- Miljøkriminalitet 
- Alvorlig husdyrsykdom 
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7.3 Oppsummering analyser 

7.3.1 Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt 
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Ekstremvær 
med bortfall 
av strøm og 
EKOM 

X X X X X X X X X X X X X 

Skog- og 
lyngbrann 

X X X X X X X X X X X X X 

Influensa-
epedemi/-
pandemi 

X       X X X X X X 

Brann i 
driftsbygning 
 

         X X  X 

Brann på 
sykehjemmet 
 

 X      X X  X  X 

Trafikkulykke 
turistbuss 
 

      X  X X X  X 

Hurtigbåtulykke – 
grunnstøting 

      X  X X X X X 

Flyulykke       X  X X X X X 

Større oljeutslipp 
i sjø 

          X   

Radioaktivt 
nedfall 

X     X  X X X X X  

Rusler, utøvelse 
av vold, 
skoleskyting 

      X X X X  X X 
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7.4 Samlet risikobilde - risikomatrise 

Matrisen viser det samlede risikobildet i Vega kommune, plassert utfra sannsynlighet og samlet  
vurdering av konsekvenser, ref punkt 5.10. Sifrene i rutene angir numrene på de analyserte 
hendelsene. 
 

Fig 6: Samlet risikobilde Vega kommune 
 

8. Konklusjon 
Gjennom analysen finner vi at det er forhold og mulige hendelser som både utgjør sårbarhet og 
kan medføre alvorlige konsekvenser. Sårbarheten og mulige konsekvenser er beskrevet i 
kartleggingsdelen i denne rapporten.  
Kartleggingen er gjennomført som en prosess der ledelsen og andre ansatte i Vega kommune har 
vært involvert. I tillegg har relevante eksterne interessenter og aktører bidratt for å utvikle et 
representativt bilde av status og avdekke mulige scenarioer. 
 
Det sikkerhets- og beredskapsarbeidet som pågår i kommuen må i videreføringen gjøres helhetlig 
og systematisk og vektlegge tiltak som både er: 
 Forebyggende (sannsynlighetsreduserende) 
 Beredskapsmessige (konsekvensreduserende) 

 
Det må videre arbeides med kommunens beredskapsplanverk med fokus på synliggjøring og 
tydeliggjøring av roller og ansvar for planlegging, forebygging og begrensning, samt håndtering 
av kriser og uønskede hendelser. Herunder må tiltakene for å opprettholde viktige 
samfunnsfunksjoner og å ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov i krisesituasjoner 
synliggjøres. 
 
I tråd med lover og forskrifter, samt de beskrevne utfordringer i denne rapport, er den videre 
prosess planlagt å bestå av følgende hovedelement: 
1) Utarbeidelse av en overordnet og helhetlig beredskapsplan for Vega kommune i samsvar med 

bestemmelser om kommunal beredskapsplikt, herunder også sett opp mot Plan og 
bygningsloven, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
samt Forskrift om kommunal beredskapsplikt.  
Ferdigstilt 2019 

2) Gjennomgang av ROS-analysen og beredskapsplan for aktuelt personell i Vega kommune.  
Gjennomført 2019 

3) Planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelse med aktuelt personell i Vega kommune.  
Gjennomført 2019 

4) Evaluering av beredskapsøvelse og utarbeidelse av oppfølgingsplan.  
Gjennomført 2019 

5) Oppdatering av ROS-analysen i samsvar med revisjon av kommunal planstrategi, ellers ved 
endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

Konsekvens (Antatt negativ effekt) 
1 2 3 4 5 

Sannsynlighet 
(Antatt frekvens) 

Svært små Små Moderat Store Svært store 
5 Svært høy   1   
4 Høy  5 2,3 7, 11  
3 Moderat    4,6  
2 Lav   9  8 
1 Svært lav     10 
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6) Oppdatering og revisjon av beredskapsplanen minimum én gang per år, herunder jevnlig 
øving.  

 
9. Oppsummering av identifiserte risikoreduserende tiltak 

9.1 Planverk 

 Utarbeide og etablere overordnet beredskapsplan i kommunen, herunder utarbeide tiltakskort 
for de identifiserte hendelsene. 

 Utarbeide evakueringsplan for kommunen. 
 Utarbeide og implementere ROS-analyser og beredskapsplaner for alle virksomhetene i 

kommunen 
 Utarbeide og implementere ROS-analyser og beredskapsplaner for kommunens institusjoner, 

herunder planer for håndtering av PLIVO på skolen og barnehagen 
 Utarbeide og etablere detaljert beredskapsplan for vannrasjonering og nødvannforsyning  
 Utarbeide og etablere plan og strategi for informasjonssikkerhet og drift av IKT systemer i 

kommunen  
 Utarbeide og etablere planer for drivstoff forsyning 
 Øve evakueringsplaner og -rutiner for Folkets hus og Samfunnshuset 
 Utarbeide kontinuitetsplaner for drift av kommunen med redusert bemanning  
 Utarbeide planer for midlertidig omplassering av beboere i omsorgsboliger og på sykehjemmet 

på kort og lang sikt  

 

9.2 Anskaffelser og drift av kritiske systemer 

 Kartlegge og vurdere etablering av nødstrøm for kommunale og kritiske samfunnsfunksjoner 
som ikke har det per i dag 
 

9.3 Utvikling av rutiner og systemer 

 Ta i bruk CIM-verktøyet i sikkerhet og beredskapsarbeidet i kommunen, herunder identifiserer 
og gjennomføre utdanning på relevant personell i kommunens administrasjon/kriseledelse 

 Kompetanseheving bruk av UMS befolkningsvarsling 
 Fokus på klimaendringer og etablering av rutiner for oppfølging av dette  
 Kartlegge konsekvensene av langvarig strømbrudd for vannverkene i kommunen, og iverksette 

tiltak som sikrer vannforsyning  
 Kvalitetssikre rutiner for oversikt over, samt evakuering av, hjemmeboende pleietrengende  
 Utarbeide og etablere rutiner og system for befolkningsvarsel og varsling av sårbare grupper  
 Sikre at nybygging tar hensyn til antatt havstigning. 
 Sikre at alle vedtak følger Byggteknisk forskrifts føringer ift evt. flom- og skredutsatte 

områder. 
 Kvalitetssikre rutiner for vedlikehold og drift av samfunnshuset og andre bygg som kan huse 

mange mennesker, mtp nødutganger, orden og merking.  
 Kvalitetssikre oversikter og rutiner for brannvannsdekning/kapasitet i kommunen  
 Forebyggende brannberedskap – informasjon og restriksjoner 
 Jevnlig vurdering og befaring med hensyn til brannsikkerhet i alle kommunale bygg, herunder 

vurdering av sprinkling  
 Ta hensyn til sårbarhet for overløp i avløpsnett i planlegging og vedlikehold av nettet  
 Sikre at kommunens kriseledelse er kjent med Statens stråleverns forhåndsbestemte tiltak ved 
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atomhendelser  
 Rutinemessig kontroll av kommunens aggregater  
 
 

9.4 Øving av beredskap 

 Årlig revisjon av ROS-analyser og beredskapsplaner  
 Årlig trening/øving på håndtering av identifiserte og overførbare hendelser.  
 Initiere øvelser som innbefatter PLIVO ved alle skolene og i kommunen, sammen med Politiet  
 Utarbeide årshjul og oppfølgingsplan for sikkerhet og beredskapsarbeidet i kommunen, 

herunder plasserer øvelser og revisjon av ROS-analyser og planverk i tid 
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
6/19 Vega formannskap 30.01.2019 
 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til utredningsprogram- 
tilleggsutredning (KU) til Kystplan Helgeland for Vega kommune. 

 
Vedlegg 
1 Forslag til utredningsprogram - tilleggsutredning (KU) til Kystplan Helgeland for Vega 

kommune. 
  
  
  
  
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Vega formannskap vedtar å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn forslag til 

utredningsprogram – tilleggsutredning (KU) til Kystplan Helgeland (KPH), i 6 uker. 
 

Vedtaket gjøres i henholdt til lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) §§ 4-1 
nr.2. 

 
 
 

Saksopplysninger 
På vegne av Vega kommune har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med 
Norsk Institutt for naturforskning (NINA), Menon Economics og Citiplan, utarbeidet «Forslag til 
planprogram – tilleggsutredning (KU) til Kystplan Helgeland (KPH) for Vega kommune».  
 
Kystplan Helgeland (KPH) er en plan for sjøarealene på Helgeland som gir en enhetlig arealforvaltning 
med like krav og bestemmelser i alle de 13 kystkommunene – Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega,  
Vevelstad, Herøy, Dønna, Leirfjord, Vefsn, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy. (Brønnøy og Vefsn har senere 
valgt å trekke seg ut). De respektive kommunestyrene gjør egne vedtak for egne sjøarealer. KPH er en 
kommunedelplan for kommunenes sjøarealer og kan inngå i kommuneplanens arealdel. I 2004 ble 
Vegaøyan skrevet inn på Unescos liste over verdens kul-tur- og naturarv som det første norske 



kulturlandskapsområdet. Verdensarvområdet og den tilhørende buffersonen i Vega kommune utgjør et 
delområde i KPH.  
 
For å styrke næringsutviklingen i kommunen har Vega kommune fremmet to akvakulturanlegg, Hysvær 
og Rørskjæran (A17 og A 18) i KPH planforslaget.  
 
Miljødirektoratet og Riksantikvaren er ansvarlige statlige myndigheter for verdensarven og har vurdert at 
de foreslåtte akvakulturlokalitetene er i konflikt med kriteriene som er lagt til grunn for Vegaøyenes 
verdensarvstatus, og har derfor identifisert et behov for en tilleggsutredning i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning (KU). 
 
Krav om tilleggsutredning og planprogram er utløst av KU-forskriften (FOR 2017-06-21-854). 
Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 jf. § 8. 
Tiltakene er lokalisert innenfor Vegas verdensarvområde og grenser til Hysvær/Søla 
landskapsvernområde og vurderes også å omfattes av KU-forskriften § 10, bokstav a og b.  
 
Formålet med konsekvensutredningen er å belyse konsekvenser av de to akvakulturlokalitetene Hysvær 
og Rørskjæran (A17 og A18) for verdensarvområdet og dets verdensarvsverdier, samt kartlegge 
kommunale og regionale muligheter for en bærekraftig samfunnsutvikling.  
Planprogrammet er en del av varsel om oppstart av tilleggsutredningen, og skal bidra til å legge klare 
rammer for innholdet i konsekvensutredningen knyttet til planarbeidet. Planprogrammet gir grunnlag for 
å kunne komme med merknader og uttalelser som påvirker den videre utformingen av planarbeidet med 
konsekvensutredning.  
 
Planprogrammet skal fastsettes av Vega kommunestyre (planmyndighet), jf. plan- og bygningslovens § 
4-1. nr. 2.  
 
§ 14 i KU-forskriften omhandler innholdet i planprogram/forslag til utredningsprogram. Riksantikvaren 
har i sitt brev datert 15. mars 2018 stilt enkelte krav til innholdet for tilleggsutredningen. Som følge av 
Riksantikvarens forslag til utredningsprogram og KU-forskriftens krav til innhold i planprogrammet, 
inneholder dette planprogrammet følgende:  
• Overordnede føringer og målsetninger for Verdensarven som skal legges til grunn i tilleggs-  
utredningen  
• Beskrivelse av planområdet og influensområdet  
• Beskrivelse av tiltak  
• Relevante miljø- og samfunnstema  
• Metode for vurdering av konsekvens for miljø og samfunnstema  
• Mulige miljø- og samfunnsvirkninger for verdensarvområdet  
• Metode og tema som skal inngå i Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) 
• Planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning 
 
Organisering av planprosessen, herunder hvordan informasjonsutveksling, medvirkning og framdrift 
planlegges gjennomført er skissert som følger:  
 
Organisering 
Det er Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) sammen med Norsk Institutt for naturforskning 
(NINA) og Menon Economics som har ansvaret for å utarbeide forslag til planprogram og tilleggsutred-
ninger (KU). Vega kommune har ansvaret for å sende planprogrammet på høring, fastsette planpro-
grammet og å vedta forslag til tilleggsutredninger (KU).  
Arbeidet med KU skal bestå av arbeidsgrupper fra NIKU, NINA og Menon Economics. NIKU og NINA 
skal utrede konsekvens for miljøtema, mens Menon Economics skal utrede samfunnstema.  
Planen skal utarbeides i nært samarbeid med Miljødepartementet, Riksantikvaren, Vega kommune, 
Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Vega  
verneområdestyre, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Oppdrettsnæringen (Marine Harvest/Nova Sea), 
turistnæringen Vega, Vega kommune, Universitetet i Tromsø og andre lokale representanter.  



 
Medvirkning 
Jf. § 4-1, skal opplegget for medvirkning, såfremt det er mulig, fastsettes i planprogrammet.  
Jf. Pbl. § 5-1: ‘’Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal 
påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private’’.  
Vega kommune er ansvarlig for organisering av medvirkning lokalt og arbeidsgruppen (NIKU, NINA og 
Menon) vil stå for gjennomføring. Det legges opp til en medvirkningsstrategi for næringsliv og bruker-
grupper, organisasjoner og enkeltpersoner. 
 
Bestemmelser om samråd i planleggingen er gitt i pbl § 3-2: ‘’Alle offentlige organer har rett og plikt til 
å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres planer og vedtak og skal gi  
planmyndighetene informasjon om hva som kan ha betydning for planleggingen’’. Politikerne i 
deltakerkommunene skal holdes orientert om det pågående planarbeidet gjennom presentasjoner for 
politiske utvalg og/eller kommunestyrer.  
 
Det er lagt opp til en bred medvirkning i hele KU-prosessen:  
 
1. Scoping, eller målfokusering, er prosessen for å identifisere de viktigste og mest beslutnings-relevante 
påvirkningsfaktorer og tema som konsekvensutredningen skal konsentrere seg om. Medvirkning fra ulike 
interessenter er viktig i scopingprosessen. Det ble avholdt et scopingseminar på Vega Havhotell 20. 
august 2018 med deltakere fra Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Nordland fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Nordland, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Stiftelsen Vegaøyan verdensarv, Vega 
verneområdestyre, Oppdrettsnæringen (Marine Harvest/Nova Sea), turistnæringen Vega, Vega 
kommune, NINA og Universitetet i Tromsø. Det er laget en rapport fra scopingseminaret og resultatene 
vil inngå i tilleggsutredningen (KU) til KPH.  
2. Scopingrapporten ble sendt til alle deltakerne med muligheter for innspill og merknader. I til-legg er 
rapporten sendt til andre som var invitert til seminaret, men ikke hadde anledning til å møte.  
3. Planprogrammet med forslag til tilleggsutredninger (KU) til KPH legges ut til offentlig høring med 6 
ukers høringsfrist. Høringsuttalelsene vil bli behandlet av ansvarlig myndighet, Vega kommune, 
og inngå i fastsatt utredningsprogram for KU.  
4. KU legges ut til offentlig høring med 6 ukers høringsfrist. Høringsuttalelsene vil bli behandlet 
av ansvarlig myndighet, Vega kommune, og inngå i KU for godkjenning.  
5. Det vurderes avholdt ett eller flere folkemøter i forkant av godkjent KU.  
Forslag til utredningsprogram – tilleggsutredning (KU) til Kystplan Helgeland (KPH)  
 
Fremdrift  
Forslag til fremdrift for planprosessen som vises i tabell nedenfor vil kunne  
endre seg i løpet av prosessen 
Aktivitet  TID 
Kunngjøring av planprogram og planoppstart  Januar 2019  
Høringsperiode 6 uker  Februar 2019  
Fastsetting av planprogram  Mars 2019  
Oppstart og utarbeide konsekvensutredning  Mars-August 2019  
Konsekvensutredning til høring  September 2019  
Høring konsekvensutredning 6 uker  November 2019  
Politisk behandling av konsekvensutredning  Desember 2019  
 

Vurdering 
Forslag til planprogram legges ut av formannskapet til høring og offentlig ettersyn. 
Planprogrammet peker på hvilke mål og føringer som ligger til grunn for Vegaøyan 
verdensarvområdet. Planprogrammet viser også til kartlegginger og opplegg for 
kunnskapsinnhenting som skal danne grunnlag for kommunedelplanen. I tillegg er forslag til 
medvirkningsopplegg omtalt. Innenfor planområdet vil det være flere interesser, og 



utredningsarbeidet skal gjennomgå og ivareta disse. For å utføre en helhetlig og tilfredsstillende 
utredning anbefales forelagt fremdriftsplan. 
 
Rådmannen anbefaler å starte arbeidet med tilleggsutredning til Kystplan Helgeland for Vega 
kommune, og legge planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn. Forslag til 
utredningsprogram – tilleggsutredning (KU) oppfyller krav til innhold i henhold til lover og 
forskrifter om planlegging og byggesaksbehandling, utredninger mv. Planprogrammet viser til 
formålet med planarbeidet, prosessen og opplegg for medvirkning. 
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Forord 

På vegne av Vega kommune har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Norsk 

Institutt for naturforskning (NINA), Menon Economics og Citiplan, utarbeidet «Forslag til planprogram 

– tilleggsutredning (KU) til Kystplan Helgeland (KPH) for Vega kommune».  

Kystplan Helgeland (KPH) er en plan for sjøarealene på Helgeland som gir en enhetlig arealforvaltning 

med like krav og bestemmelser i alle de 13 kystkommunene – Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevel-

stad, Herøy, Dønna, Leirfjord, Vefsn, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy. De respektive kommunestyrene 

gjør egne vedtak for egne sjøarealer. KPH er en kommunedelplan for kommunenes sjøarealer og kan 

inngå i kommuneplanens arealdel. I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn på Unescos liste over verdens kul-

tur- og naturarv som det første norske kulturlandskapsområdet. Verdensarvområdet og den tilhørende 

buffersonen i Vega kommune utgjør et delområde i KPH. 

For å styrke næringsutviklingen i kommunen har Vega kommune fremmet to akvakulturanlegg, Hysvær 

og Rørskjæran (A17 og A 18) i KPH planforslaget.  

Miljødirektoratet og Riksantikvaren er ansvarlige statlige myndigheter for verdensarven og har vurdert 

at de foreslåtte akvakulturlokalitetene er i konflikt med kriteriene som er lagt til grunn for Vegaøyenes 

verdensarvstatus, og har derfor identifisert et behov for en tilleggsutredning i henhold til forskrift om 

konsekvensutredning (KU).  

Krav om tilleggsutredning og planprogram er utløst av KU-forskriften (FOR 2017-06-21-854). Akvakul-

tur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 jf. § 8. Tiltakene 

er lokalisert innenfor Vegas verdensarvområde og grenser til Hysvær/Søla landskapsvernområde og 

vurderes også å omfattes av KU-forskriften § 10, bokstav a og b. 

Formålet med konsekvensutredningen er å belyse konsekvenser av de to akvakulturlokalitetene 

Hysvær og Rørskjæran (A17 og A18) for verdensarvområdet og dets verdensarvsverdier, samt kart-

legge kommunale og regionale muligheter for en bærekraftig samfunnsutvikling.  

Planprogrammet er en del av varsel om oppstart av tilleggsutredningen, og skal bidra til å legge klare 

rammer for innholdet i konsekvensutredningen knyttet til planarbeidet. Planprogrammet gir grunnlag 

for å kunne komme med merknader og uttalelser som påvirker den videre utformingen av planarbeidet 

med konsekvensutredning. 

Planprogrammet skal fastsettes av Vega kommunestyre (planmyndighet), jf. plan- og bygningslovens 

§ 4-1. nr. 2. 
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Sammendrag 

§ 14 i KU-forskriften omhandler innholdet i planprogram/forslag til utredningsprogram. Riksantikva-
ren har i sitt brev datert 15. mars 2018 stilt enkelte krav til innholdet for tilleggsutredningen.   
 
Som følge av Riksantikvarens forslag til utredningsprogram og KU-forskriftens krav til innhold i plan-

programmet, inneholder dette planprogrammet følgende: 

• Overordnede føringer og målsetninger for Verdensarven som skal legges til grunn i tilleggsut-

redningen 

• Beskrivelse av planområdet og influensområdet 

• Beskrivelse av tiltak 

• Relevante miljø- og samfunnstema  

• Metode for vurdering av konsekvens for miljø og samfunnstema 

• Mulige miljø- og samfunnsvirkninger for verdensarvområdet  

• Metode og tema som skal inngå i Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS)  

• Planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning 
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunnen for tilleggsutredningen 

Kystplan Helgeland 2016 – 2020 (KPH) er en interkommunal plan etter plan- og bygningsloven (PBL) 
for sjøarealene på Helgeland, og omfatter 13 kystkommuner – Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevel-
stad, Herøy, Dønna, Leirfjord, Vefsn, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy. KPH danner grunnlag for juridisk 
bindende arealplaner i sjø. De respektive kommunestyrene gjør egne vedtak for sine sjøarealer. KPH 
er en kommunedelplan for kommunenes sjøarealer og kan inngå i kommuneplanens arealdel. 
 
Vegaøyan verdensarvområde og den tilhørende buffersonen i Vega kommune utgjør et delområde i 
KPH. I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv som det første 
norske kulturlandskapsområdet. Unescos konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv er en 
global avtale som forplikter partslandene til å identifisere, verne, bevare, formidle og overføre den 
listede verdensarven til framtidige generasjoner.  
 
Vega Sjøfarm AS har søkt tillatelse for matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret ved lokalitet 
Hysvær (dato 17.06.2015) og Marine Harvest Norway AS har søkt tillatelse for matfiskoppdrett av laks, 
ørret og regnbueørret ved lokalitet Rørskjæran (dato 24.04.2015) i Vega kommune. Med tilbakegang i 
antall sysselsatte i primærnæringene jordbruk og fiske, samt olje og gass, vurderer Vega kommune at 
sysselsetting innen akvakultur, videreforedling av fisk og småskalaturisme, vil kunne spille en viktig 
rolle for kommunens fremtid. For å styrke næringsutviklingen har Vega kommune anbefalt etablering 
av de to oppdrettsanleggene i verdensarvområdet og fremmet disse lokalitetene i KPH planforslaget.  
 
Fylkesmannen i Nordland (31.08.2016) har en samordnet uttalelse med innsigelse mot KPH – Vega 
kommune. Fylkesmannen har opprettholdt innsigelsen til lokalisering av Hysværet og Rørskjæran (A17 
og A 18) akvakulturlokaliteter innenfor Vega verdensarvområde, i grenseområdet til Hysvær/Søla land-
skapsvernområde (figur 1). 

 
Figur 1. Hysvær og Rørskjæran (A17 og A 18) akvakulturlokaliteter regulert i KPH. Kilde: 

ICOMOS/IUCN (dato 08.03.2017) 
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Innsigelsene ble fremmet fordi man ønsket å gjøre en grundig vurdering der verdensarvverdiene defi-
neres og veies opp mot dyptgående kunnskap om hvilke konsekvenser akvakulturanlegg vil ha på disse 
verdiene.   
 
I innsigelsen blir det vist til foreliggende rapport fra SWECO (2016) om visuell påvirkning, som konklu-
derer med at industriell akvakultur er uforenlig med verdensarvverdiene. 
 
Til planen foreligger det også uttalelser fra Norges vassdrags- og energidirektorat, Avinor, Statens veg-
vesen, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning og Nordland fylkeskommune. Uttalel-
sene fra NVE, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune er uttalelser med innsigelser. 
Nordland fylkeskommune trakk sin innsigelse i saken etter første gangs høring basert på et kompromiss 
der Vega kommune ekskluderte akvakultur i flerbruksområder i sjø som er dypere enn 20 m i hele 
kommunen, men beholdt lokalitetene Hysvær og Rørskjæran (A17 og A18). 
 
Fylkesmannen i Nordland har etter annen gangs høring innsigelse til de to lokalitetene Hysværet og 
Rørskjæran (A17 og A18) grunnet manglende utredning av konsekvenser for verdensarvområdet og 
manglende utredning av alternative lokaliseringer. 
 
Etter flere uenigheter mellom kommunen og aktører som reiste innsigelser mot at Vega kommune har 
anbefalt etablering av to nye oppdrettsanlegg i verdensarvområdet, tok Miljødepartementet og Riks-
antikvaren initiativ til et rådgivende oppdrag (Advisory Mission). Slike oppdrag blir utført av Unescos 
rådgivende komiteer IUCN (International Union for Conservation of Nature) og ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites). Representantene fra de to komiteene var på møter og befaring i 
verdensarvområdet 20-22. februar 2017. Det ble laget en rapport med oppsummering av befaringen 
og anbefalinger til videre saksgang, og i denne konkluderes det blant annet følgende:  
 

• Ytterligere konsekvensutredninger for kulturarven (HIA) er nødvendig, for å avgjøre hvor vik-
tig ulike påvirkningsfaktorer vil bli, og det er avgjørende at både kulturelle og miljømessige 
påvirkninger blir vurdert fullt ut før det tas beslutninger. Disse beslutningene må fattes ut fra 
en tydelig definisjon av verdensarvverdiene (OUV-egenskapene) og områdets understøttende 
miljøverdier. 

• Den reviderte kommuneplanen for Vega er blitt vedtatt med begrensninger for akvakultur in-
nen verdensarvområdet – og med en klar strategi for å sikre at akvakulturen ikke påvirker 
verdensarvverdiene . 

• Tilstrekkelige konsekvensutredninger mht. kulturarv og miljø er ikke blitt iverksatt, herunder 
en vurdering av mulighetene for at det kan oppstå kumulative påvirkninger (summen av flere 
ulike påvirkningsfaktorer) . 

• Funnene i SWECO-rapporten og NINA Rapport 1405 (Follestad m.fl. 2017) om effektene av hav-
bruk på ærfugldriften er tilgjengelige og kan bli brukt som en del av konsekvensutredningen for 
ivaretakelse av verdensarvverdiene (august 2017).  

 
Etter at rapporten var klar, har Riksantikvaren reist innsigelse til kystsoneplanen (dato 09.05.2017) – 
Kystplan Helgeland, for Vega kommune, (heretter: KPH-Vega) og overtok plansaken som kulturminne-
myndighet fra Nordland fylkeskommune. Etablering av akvakultur i dette området kan etter Riksantik-
varens og Miljødirektoratets mening bare gjøres etter grundige utredninger der verdensarvverdiene 
defineres og veies opp mot dyptgående kunnskap om hvilke konsekvenser de to akvakulturanleggene 
vil ha på disse verdiene.  



Forslag til utredningsprogram – tilleggsutredning (KU) til Kystplan Helgeland (KPH) 

 

8 
 

1.2 Konkretisering av tilleggsutredninger 

Forskrift om KU § 27: Vurderingen av konsekvensutredningen og behovet for tilleggsutredninger iden-

tifiserer at «Ansvarlig myndighet skal, på bakgrunn av høringen og egne vurderinger, ta stilling til om 

konsekvensutredningen tilfredsstiller kravene i kapittel 5, eller om det er behov for tilleggsutredninger 

eller ytterligere dokumentasjon. Hvis det er behov for tilleggsutredninger skal disse sendes på høring 

til dem som har gitt høringsuttalelser til planforslaget eller søknaden, samt eventuelt andre myndighe-

ter som blir berørt. Fristen for å gi høringsuttalelser til tilleggsutredningen skal ikke være kortere enn 

to uker». 

Miljødirektoratet og Riksantikvaren er ansvarlige statlige myndigheter for verdensarven og har vurdert 

at de foreslåtte akvakulturlokalitetene ikke tilfredsstiller kravene som medfølger verdensarvstatusen 

og har vurdert et behov for tilleggsutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning (KU). 

Miljødirektoratet og Riksantikvaren er ansvarlige for å konkretisere og spesifisere verdensarvverdiene 

i Vegaøyan Verdensarv, basert på erklæringen om fremragende universell verdi (Statement of Out-

standing Universal Value). Riksantikvaren har, sammen med Miljødirektoratet, identifisert og konkre-

tisert verdensarvverdier for Vegaøyan verdensarv (vedlegg 1) våren 2018. Dette skal legges til grunn i 

en ny KU som skal inneholde en helhetlig vurdering av om – eventuelt hvordan – havbruk er forenlig 

med verdensarvverdiene. Riksantikvaren har stilt følgende krav til konsekvensutredningen (Riksantik-

varen, 15.mars 2018):   

1. En ny konsekvensutredning må baseres på veilederne fra ICOMOS Guidance on Heritage Impact 
Assessment for Cultural Heritage Properties (2011) (vedlegg 2) og IUCN World Heritage Advice 
Note: Environmental Assessment (2011) (vedlegg 3) og må ta utgangspunkt i Forskrift om konse-
kvensutredninger av 1. juli 2017 for innhold og prosess.  

2. Analyse og vurdering av påvirkninger (positive og negative) på verdensarvverdiene, som definert i 
erklæringen om fremragende universell verdi og videre konkretisert og spesifisert av direktora-
tene, i tråd med veilederne fra IUCN og ICOMOS.  

a) Spesifikk konsekvensutredning av påvirkning på verdensarvverdiene av lokalitetene Hysvær og 

Rørskjæran (A17 og A18).  

3. Spesifikk sårbarhetsanalyse for verdensarvområdet med særlig vekt på alle områder angitt med 
SOSI-kode 6001 D, som åpner for akvakultur i områder grunnere enn 20 meter (ifølge kommunen 
gjelder dette alle arealer i sjø grunnere enn 20 meter med mindre det er definert annen arealbruk 
i plankartet) 

4. Vurdering av påvirkninger og sårbarhet i lys av tåleevne og -grenser for endringer av verdensarv-
verdiene 

5. Kumulative effekter 
6. Trusler mot verdensarvverdiene forårsaket av et definert tiltak. Ved vurdering av trussel skal ekt-

het/opprinnelighet (autentisitet), og integritet (betydning for helheten) tillegges vekt  
7. Vurdering av mulig alternativ lokalisering av tiltak utenfor og i verdensarvområdet 
8. Anbefalt stedsvalg for tiltak med begrunnelse som viser hvordan hensyn til fremragende universell 

verdi har påvirket valget 
9. Avbøtende tiltak 
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1.3 Forskrift om konsekvensutredning  

Tiltakene skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Forskriften 
trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for planer 
etter plan- og bygningsloven, og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover. Akva-
kultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 jf. § 8. 
Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur. Beslutninger som gjø-
res etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jf. forskriften § 3 annet ledd. 
 
Tiltakene er i strid med bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-9 og etter plan- og bygningsloven 
og forskrift om konsekvensutredninger. Forskrift om konsekvensutredning angir kriterier for vurdering 
av hvorvidt reguleringsplanen krever konsekvensutredning. Planer som kommer i konflikt med områ-
der med særlig verdifulle landskap skal konsekvensutredes ifølge § 10 forskrift om konsekvensutred-
ninger (2017). Tiltakene er lokalisert innenfor Vega verdensarvområde og i grenseområdet til 
Hysvær/Søla landskapsvernområde, og vurderes derfor også å omfattes av § 10 forskrift om konse-
kvensutredninger, bokstav a og b:  
 

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper (na-

turmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevass-

drag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt 

eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller 

reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 

1.4 Hensikten med planprogrammet  

Formålet med konsekvensutredningen er å belyse konsekvenser av de to akvakulturlokalitetene 

Hysvær og Rørskjæran (A17 og A18) for verdensarvområdet og verdensarvsverdiene, samt å kartlegge 

kommunale og regionale muligheter for en bærekraftig samfunnsutvikling.  

Til grunn for konsekvensutredningen skal det lages et utredningsprogram jf. § 13 i KU-forskriften. Ho-

vedvekten bør legges på hva utredningen skal inneholde. § 14 i KU-forskriften omhandler innholdet i 

planprogram/forslag til utredningsprogram. Følgende bør beskrives:  

a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken 

anses viktige for miljø og samfunn 

b) forholdene som etter kapittel 5 skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å 

skaffe nødvendig kunnskap 

c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen 

d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra 

særlig berørte grupper og andre. 

Som følge av Riksantikvarens forslag til utredningsprogram og KU-forskriftens krav til innhold i plan-

programmet, skal planprogrammet beskrive metode, mulige virkninger for verdensarvsverdier, plan-

prosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, samt hvilke alternativer som vil bli vur-

dert og behovet for utredninger. 
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2 Beskrivelse av verdensarvområdet 

Vegaøyan verdensarvområde ligger i Norskehavet i de nordlige delene av Atlanterhavet opp mot Po-

larsirkelen (figur 2). Området ligger i Vega kommune og er en del av Helgelandskysten. Vegaøyan ver-

densarvområde består av 6 500 små øyer, holmer og skjær, samt deler av hovedøya Vega. Verdens-

arvområdet er på 1 072 km². Av dette er 69 km² landareal og 22 % av verdensarvområdet er verneom-

rådene: Lånan-Skjærvær naturreservat, Holandsosen naturreservat, Kjellerhaugvatnet naturreservat, 

Eidemsliene naturreservat, Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde, Muddvær fuglefred-

ningsområde og Hysvær-Søla landskapsvernområde. Nettsiden til Vega verdensarv gir en nærmere be-

skrivelse av blant annet bakgrunn for verdensarvområdet, kulturlandskapet, bygningsarven, natur-

mangfold og verneområdene i Vega. En beskrivelse av fuglebestandene, med vekt på ærfuglbestanden 

og ærfugltradisjonen med egg- og dunvær (figur 3) er gitt i NINA-rapport 1405 (Follestad m.fl. 2017).  

Området i Vega kommune som ikke inngår i verdensarvområdet utgjør buffersonen. Buffersonen gren-

ser til verdensarvområdet og det meste av bygging, næringsaktivitet og tilrettelegging for turisme skjer 

i denne sonen.  

http://verdensarvvega.no/index.php/no/
http://hdl.handle.net/11250/2472642
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Figur 2. Kartet viser Vegaøyan verdensarvområde med buffersone og verneområdene. Kilde: Vega 

Verneområdestyre, http://www.nasjonalparkstyre.no/Vega/Kart/ 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Vega/Kart/
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Figur 3. Tidligere og nåværende egg- og dunvær i Vega. Per i dag er det fuglevoktere i følgende av de 

gamle fredlyste værene: 1. Muddvær, 2. Halmøy (rapporterer ikke til Stiftelsen), 3. Bremstein, 4. 

Hysvær, 5. Skjærvær, 6. Flovær, 7. Lånan og 8. Kilvær. I 2017 ble det også laget hus og reir i Store Em-

årsøy. Kilde: Follestad, Moe og Thomassen, 2017.  
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3 Overordnende føringer og målsetninger for Verdensarv 

3.1 Internasjonale føringer 

Unescos konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv er en global avtale som forplikter parts-

landene til å identifisere, verne, bevare, formidle og overføre til framtidige generasjon den del av ver-

densarven som er identifisert på eget territorium. 

3.1.1 Fremstående universell verdi (OUV) 

Outstanding universal value(s) (OUV), kjent som fremstående universell verdi på norsk, beskriver hva 

som gjør et objekt eller et område så unikt at det skrives inn på UNESCOs verdensarvliste. I konven-

sjonens operasjonelle retningslinjer («Operational Guidelines») beskrives verdensarvverdier slik: 

Enestående universelle verdier er kultur- og/eller naturverdier som er av en slik betydning at de går ut 

over nasjonale grenser, og er en felles arv for menneskeheten; både for nålevende og fremtidige ge-

nerasjoner. Derfor er varig vern av denne arven viktig for det internasjonale samfunnet. (Operational 

Guidelines § 49). 

For å operasjonalisere OUV-begrepet har verdensarvkomiteen fastsatt kriterier for innskriving med 

utgangspunkt i tre grunnpilarer av OUV som vist i figur 4: 

 

Figur 4. De tre grunnpilarene i Outstanding Universal Value. Kilde: IUCN, 2013. 
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Hvert objekt eller sted må møte minst ett av ti kriterier. Vega er skrevet inn under kriterium (v). I de 

operasjonelle retningslinjene heter det at det nominerte området skal:  

(v) være et enestående eksempel på en tradisjonell bosetning, land- eller havbruk som er re-

presentative for en kultur (eller kulturer), eller samvirkningen mellom menneske og omgivel-

ser, særlig når det har blitt sårbart på grunn av irreversible virkninger (Operational Guidelines 

§77) 

Begrunnelsen for at Vegaøyan i 2004 ble skrevet inn under kriterium (v) er følgende: 

Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1500 år har opp-

rettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, basert på den nå 

unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til kvinners bidrag til dunpro-

sessen. (Beslutning 28 COM 14B.45) 

Når landskapskarakteren først og fremst spores tilbake til menneskelig bruk og forståelse av landet 

og naturressursene det inneholder, kalles landskapet et kulturlandskap. Vegaøyan er skrevet inn på 

verdensarvlisten som et kulturlandskap. I de operasjonelle retningslinjene er kulturlandskapet defi-

nert som:   

Kulturlandskap er kulturelle områder og representerer «den sammensatte virksomheten til natur 

og menneske» slik det er angitt i artikkel 11 i konvensjonen. De viser hvordan menneskelige sam-

funn og bosetninger har utviklet seg over tid, under påvirkning fra fysiske begrensninger og/eller 

muligheter gitt av naturgrunnlaget på stedet og av løpende sosiale, økonomiske og kulturelle 

drivkrefter, så vel eksterne som interne (Operational Guidelines § 47). 

Videre deles kulturlandskap inn i tre kategorier:  

• i landskap som er formgitt og skapt av mennesket etter en overveid plan […]. 

• ii landskap som har utviklet seg organisk […]. 

o et landskapsfragment (eller foreldet landskap) er et landskap der utviklingen er av-

sluttet […]. 

o et videreført landskap er et landskap som fortsatt utøver en sosial kraft i samfunnet, 

som er nært knyttet til den tradisjonelle livsførselen, og som fortsatt er i utvikling […]. 

• iii kulturlandskap basert på minner og assosiasjoner […]. (Operational Guidelines, appendiks 

3, punkt 10.  

3.1.2 Erklæring om integritet og autentisitet 

Det enestående og unike ved verdensarvsteder begrunnes videre med kriteriene autentisitet 

(authenticity) og integritet (integrity). 

3.1.3 Integritet 

De operasjonelle retningslinjene beskriver integritet som følgende:  
Integrity is a measure of the wholeness and intactness of the natural and/or cultural heritage 
and its attributes. Examining the conditions of integrity, therefore requires assessing the extent 
to which the property: 

                                                           
1 I konvensjonens artikkel defineres begrepet kulturarv.  
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a. includes all elements necessary to express its Outstanding Universal Value; 
b. is of adequate size to ensure the complete representation of the features and processes 

which convey the property’s significance; 
c. suffers from adverse effects of development and/or neglect.  
(Operational Guidelines, § 88). 

 
For kriterium (v) som Vegaøyan er innskrevet under, gjelder også følgende retningslinjer: 
 

For properties nominated under criteria (i) to (vi), the physical fabric of the property and/or its 
significant features should be in good condition, and the impact of deterioration processes con-
trolled. A significant proportion of the elements necessary to convey the totality of the value 
conveyed by the property should be included. Relationships and dynamic functions present in 
cultural landscapes, historic towns or other living properties essential to their distinctive char-
acter should also be maintained. (Operational Guidelines, § 89) 
 

For Vegas del er integritet beskrevet som følgende i Statement of Outstanding Universal Value:  

The boundaries of the World Heritage property encompass 6,500 islands, islets and skerries, 
as well as the waters north and west of Vega and parts of that main island and its coastal 
strip. The rest of the island of Vega forms part of the buffer zone of the World Heritage prop-
erty. 

The World Heritage property showcases the diversity and interaction of the natural features 
and cultural heritage of the Vega Archipelago, forming a unique cultural landscape. This di-
versity ranges from the islets where down was gathered to the fishing settlements and tradi-
tional farming complexes with characteristic field patterns, forming a mosaic in the land-
scape. Most of the old buildings are intact, from dwellings to boathouses, warehouses and 
sheds, beacons and lights; most of them have been renovated, making the area as a whole 
representative of settlements on the strandflat. Within the boundaries of the property, the 
interaction between characteristic natural and cultural elements of the cultural landscape al-
low for the long-term conservation of the area’s Outstanding Universal Value. 

In areas where grazing and haymaking are no longer practiced and where no appropriate 
management strategies are in place, some of the cultural landscape is becoming overgrown 
or eroded. The bird life in the area is vulnerable to human disturbance in the breeding season, 
and the landscape may show signs of wear and tear if too many people visit the area. The 
large radio mast on Vega Island also has an impact on the main perspectives to and from the 
property. (WHC-14/38.COM/8E, side 107)  

3.1.4 Autentisitet 

De operasjonelle retningslinjene beskriver autentisitet på følgende måte: 

Depending on the type of cultural heritage, and its cultural context, properties may be under-

stood to meet the conditions of authenticity if their cultural values (as recognized in the nomina-

tion criteria proposed) are truthfully and credibly expressed through a variety of attributes includ-

ing: 

• form and design; 

• materials and substance; 

• use and function; 
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• traditions, techniques and management systems; 

• location and setting; 

• language, and other forms of intangible heritage; 

• spirit and feeling; and 

• other internal and external factors. 

For Vegas del er autentisitet beskrevet som følgende i Statement of Outstanding Universal Value: 

The cultural landscape of the Vega Archipelago continues to be managed in a traditional manner, 

using time-honoured management techniques. The eider down tradition and the cultural land-

scape are taken care of by landowners and the local community in cooperation with the Vega Ar-

chipelago World Heritage Foundation and the management authorities. Bird tenders maintain 

the, more than 1,000-year-old, tradition of making houses and nests for the eiders on several of 

the ‘down islets’, protecting the birds through the breeding season, gathering the down and mak-

ing it available for use or sale using traditional methods. (Operational Guidelines, § 82) 

3.1.5 Forvaltningskrav  

Unescos liste over verdensarven inneholder områder eller objekter som er av uerstattelig kultur- eller 

naturverdi i en global sammenheng. Et av kravene for å få status som verdensarv er at området har et 

forvaltningssystem som gjennom egnet nasjonalt lovverk og praksis sikrer effektiv beskyttelse av de 

enestående universelle verdiene. For å kontrollere at verdensarvverdiene ikke ødelegges, skal myn-

dighetene i landet som har ansvar for verdensarvstedene rapportere til Unesco om utviklingen hvert 

sjette år. Verdensarvkonvensjonen inneholder ingen klare forpliktelser til områdevern, men innebærer 

generelt at partene skal identifisere og bevare sin kultur- og naturarv (artikkel 3 og 5). Konvensjonen 

sier lite om hvilken rettslig beskyttelse verdensarvområdene skal ha etter nasjonal lovgivning, men 

«Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention» setter opp flere 

kriterier for at områder kan bli ført opp på verdensarvlisten. Disse går blant annet ut på at områdene 

skal ha tilfredsstillende og langvarig beskyttelse basert på lover, forskrifter, institusjoner og/eller tra-

disjoner. Dette innebærer at tiltak som iverksettes etter nasjonal lovgivning skal danne grunnlag for et 

velfungerende forvaltningsregime som sikrer bevaring av de universelle kvalitetene og sikrer at disse 

blir vernet mot utvikling og endringer som kan ha negativ virkning på områdene. 

3.2 Nasjonale føringer 

Klima- og miljødepartementet vedtok i St.meld. nr. 16 (2004-2005) 10 bevaringsprogram for be-

varing av kulturminner i Norge. Et av bevaringsprogrammene heter Verdensarv. Målet med be-

varingsprogrammet for verdensarv er å utvikle de syv norske verdensarvområdene som fyrtårn for 

den beste praksisen innen natur- og kulturminneforvaltning. Gjennom programmet skal verdensarv-

områdene sikres en best mulig tilstand, forvaltning og formell beskyttelse. De mest relevante utford-

ringene som er knyttet til å nå disse målene er: 

• å sikre håndverkskompetansen innen bygningsvernarbeid 

• å gi informasjon og formidling av verdensarvverdiene, særlig til lokalbefolkningen, skole, 

barn og unge 
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Regjeringen har i St.meld. nr. 35. (2012-2013) Framtid med fotfeste, ytterligere konkretisert sat-

singer og tiltak for å følge opp de norske verdensarvområdene. Regjeringen vil: 

• prioritere å sikre verdensarven vi allerede har 

• tydeliggjøre sektoransvaret og koordinere den statlige politikken for verdensarven 

• sikre god informasjonsflyt mellom myndighet og lokalsamfunnet 

• sikre en fortsatt bred forankring for lokal oppfølging av verdensarven gjennom lokale samar-

beidsfora og lokale koordinatorfunksjoner 

• sikre at alle de norske verdensarvstedene har gode forvaltningsplaner 

• prioritere å overvåke verdensarven 

• legge til rette for at informasjonen om verdensarven er lett tilgjengelig 

• legge ytterligere vekt på å utvikle og stimulere til formidling av og utdanning om verdensar-

ven 

• legge til rette for kompetanseheving, både generell forvaltningskompetanse og ulik spiss-

kompetanse 

• vektlegge helhetlig gjennomføring av vernet av materiell og immateriell kulturarv 

• videreføre samarbeidet med kommuner og andre berørte aktører om utvikling av  

• gode sentre for formidling av verdensarvområdene og verdensarvverdiene 

• videreføre Norges internasjonale engasjement i og støtte til verdensarv 

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vega-

øyan og Vestnorsk fjordlandskap er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. august 2016 

med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og jordbruksavtalen kap. 1150 post 

50.11, og av Klima- og miljødepartementet 10. august 2016. Det er to hovedformål med tilskudd: 

• Formålet med tilskudd til tiltak i verdensarvområder er å styrke landbruket i verdensarvom-

rådene. 

• Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet 

til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig 

skjøtsel og drift. 

3.2.1 Aktuelle lover og forskrifter 

Vegaøyan er innskrevet på verdensarvlisten som et levende kulturlandskap, et landskap som på beste 

måte viser arven etter fiskerbondens bruk av et enestående rikt naturområde. Innenfor Vegaøyan ver-

densarvområde er 22 % av arealet vernet etter naturvernloven (ett landskapsvernområde, fire natur-

reservater og fire fuglefredningsområder). For det øvrige arealet er plan- og bygningsloven det vik-

tigste lovverk for vern av miljøverdiene. Innenfor området er også to vedtaksfredninger etter kultur-

minneloven 1978. Tiltakene må forholde seg til en rekke lover og forskrifter som alle har til felles at 

miljøet skal beskyttes mot tiltak som ikke er bærekraftige (tabell 1).  

Tabell 1. Lover og forskrifter som tiltakene (Hysvær og Rørskjæran) må forholde seg til. 

Lover 

Plan- og bygningsloven http://lovdata.no/dokument/ SF/forskrift/2009-06-26-855 
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal 

http://lovdata.no/dokument/%20SF/forskrift/2009-06-26-855
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bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunn-
lag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Kulturminneloven  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50 
Kulturminneloven har til formål å ivareta kulturminner og kulturmiljøer som 
vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremti-
dige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. Alle 
kulturminner fra oldtid og middelalder eldre enn 1537 e.Kr., og alle stående 
byggverk fra perioden 1537 - 1649 er automatisk fredet gjennom Kulturmin-
neloven. Nyere tids kulturminner kan fredes gjennom enkeltvedtak. Viktige 
kulturminnekategorier er spor i grunnen etter boplasser, byggverk, veifar, 
gravminner etc. (§ 4). 
 

Naturmangfoldloven http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyhe-
ter-og-pressemeldinger/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-
kapit.html?id=670569 
Det er viktig at en konsekvensutredning gir et grunnlag for å vurdere prin-
sippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Offentlige beslutninger som berø-
rer naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økolo-
giske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Dette innebærer i praksis at 
en økosystemtilnærming og samlet belastning må legges til grunn, og effek-
tene av samlet belastning vurderes mht. de virkninger tiltaket kan få for 
miljø og samfunn, herunder bl.a. forhold omtalt i verneforskriftens formål, 
effekter på vill anadrom fisk, forurensningsmessige effekter i resipienten, 
friluftsinteresser og landskap.  

Forurensningsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6 
Forurensningsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og 
å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å 
fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøk-
valitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over 
trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

Lakse- og innlandsfisklo-
ven 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=lov+om+lakse-
fisk+og+innlandsfisk 
Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrom laksefisk, inn-
landsfisk og deres leveområder, samt andre ferskvannsorganismer, forval-
tes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og pro-
duktivitet bevares. Innenfor disse rammene skal loven gi grunnlag for utvik-
ling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetsha-
vere og fritidsfiskere. 

Akvakulturloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-79 
Akvakulturloven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkur-
ransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdi-
skaping på kysten. 

Lov om dyrevelferd http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=forskrift+om+god-
kjenning+av+etablering 
Formålet med Lov om dyrevelferd er å fremme god dyrevelferd og respekt 
for dyr. Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for 
pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honning-
bier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr, dersom 
sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-kapit.html?id=670569
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-kapit.html?id=670569
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-kapit.html?id=670569
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=lov+om+laksefisk+og+innlandsfisk
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=lov+om+laksefisk+og+innlandsfisk
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-79
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=forskrift+om+godkjenning+av+etablering
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=forskrift+om+godkjenning+av+etablering
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Lov om matproduksjon 
og mattrygghet (Matlo-
ven) 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124  
Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme 
helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt iva-
reta miljøvennlig produksjon. Loven skal videre fremme god plante- og dy-
rehelse. Loven skal også ivareta hensynet til aktørene langs hele produk-
sjonskjeden, herunder markedsadgang i utlandet. 

Lov om havner og far-
vann (Havne- og farvann-
sloven) 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19  
Formålet med loven er å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferd-
sel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne 
hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. 
 
 

Forskrifter 

Vannforskriften http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannfor-
skrift 
Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjen-
opprettes med sikte på at vannforekomstene fortsatt skal ha minst god øko-
logisk og god kjemiske tilstand, i samsvar med klassifiseringen i vedlegg V og 
miljøkvalitetsstandardene i vedlegg VIII i Vannforskriften. Vannforskriftens 
mål om miljøtilstand må vurderes i en konsekvensutredning. 

Forskrift om konsekvens-
utredninger 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854#KAPITTEL_3 
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at 
hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av 
planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller 
tiltak kan gjennomføres. 

Laksetildelingsforskriften http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1798 
Laksetildelingsforskriften skal medvirke til at akvakultur av laks, ørret og 
regnbueørret blir lønnsom og konkurransekraftig innenfor rammene av en 
bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten. 

Akvakulturdriftforskriften http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822 
Akvakulturdriftforskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og 
konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til 
verdiskaping på kysten. Formålet er også å fremme god helse hos akvakul-
turdyr og ivareta god velferd hos fisk. 

Veiledere 

Veileder til bruk av natur-
mangfoldloven 

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyhe-
ter-og-pressemeldinger/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-
kapit.html?id=670569  
Klima- og miljødepartementet har laget en veileder til naturmangfoldlovens 
kapittel II. Veilederen gir innsikt i hvordan hensynet til naturmangfold skal 
vurderes og vektes sammen med forvaltningsmålene for økosystemer, na-
turtyper og arter, avveid mot andre samfunnsinteresser.  

Klassifiseringsveilederen 
etter vannforskriften 

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=43463&amid=3645351 
Andre versjon av «Klassifiseringsveilederen etter vannforskriften» ble pub-
lisert i 2013 (Veileder 02:2013). Til grunn for den nye versjonen ligger flere 
forsknings- og FoU-prosjekter der det faglige grunnlaget for parametere og 
grenseverdier er undersøkt og utredet. 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskrift
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1798
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-kapit.html?id=670569
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-kapit.html?id=670569
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2012/ny-veileder-til-naturmangfoldloven-kapit.html?id=670569
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=43463&amid=3645351
http://www.vannportalen.no/Revidert_klassifiseringsveileder140123_VZIS-.pdf.file
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3.3  Regionale føringer 

Kulturarvområdet i Vega har en «forvaltningsplan for Vegaøyan Verdensarv (2015 –2022)» (Fylkes-

mannen i Nordland 2015). I planen har en i tillegg til de nasjonale målene også tatt for seg de lokale 

målene for å ivareta verdier og kvaliteter som ligger til grunn for at området har fått verdensarvstatus. 

Forvaltningsplanen har fokus på mål, kunnskapsstatus og utfordringer for verdier som det er ønskelig 

å ivareta i området: beite-/slåttelandskap og vegetasjon, marine naturtyper, ærfugldrift, fugleliv og 

kulturminner. Videre vektlegger forvaltningsplanen brukerinteressene i området: Fiskeri, landbruk, 

oppdrett av marine arter, reiseliv og friluftsliv, samt utdanning og kompetanse. I tillegg inneholder 

forvaltningsplanen egne forvaltningsplaner for alle de sju verneområdene som ligger i verdensarvom-

rådet. En tiltaksplan er knyttet til forvaltningsplanen og konkretiserer oppgaver for kommende peri-

ode. 

 «Kulturminner på Sør-Helgeland utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i kommu-

nene Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna og Bindal» 

Fylkesrådet vedtok i fylkesrådssak 97/07 (dato 26.06.2007) at arbeidet med de regionale kulturminne-

planene skulle fortsette med kulturminneplan for Sør-Helgeland. Nordland fylkeskommune har ansvar 

for å beskytte og bevare kulturminner slik at framtidige generasjoner også kan bruke dem som kilde til 

opplevelser og kunnskap. Fylkesplanen “Kulturminner på Sør-Helgeland” er en del av fylkeskommu-

nens kulturminnearbeid, og inneholder en oversikt over utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kultur-

minner i kommunene Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna og Bindal. Registreringen i planen er ment å 

være til nytte for bedre å kunne avveie hensynet til kulturminner opp mot andre samfunnshensyn, 

samt fungere som redskap kommunene kan brukes i arbeidet med plan- og byggesaksarbeidet. At kul-

turminner er valgt ut som nasjonalt eller regionalt viktig, gir dem ikke endret juridisk status (fredning 

krever egne vedtak).  

Bygningsarven, som er en viktig del av kulturlandskapet i Vegaøyne verdensarvområde, har interna-

sjonal verdi. Viktige kulturmiljøer i buffersonen er regulert til bevaring gjennom reguleringsplanene for 

Nes-Kirkøy og Holand-Grytingen. Tiltak som berører kulturminner som er oppført i ”Kulturminner på 

Sør-Helgeland” oversendes fylkeskommunen for uttalelser jf. bestemmelser i kommuneplanens areal-

del. 

3.4 Kommunale føringer  

3.4.1 Kommuneplanen 

“Kommuneplanens samfunnsdel 2007-2020” ble vedtatt av Vega kommunestyre (dato 19.4.2007) 

med mål om å være et verktøy for styring og utvikling av kommunen, herunder ivaretakelsen av ver-

densarvstatusen. 

“Kommuneplanens arealdel 2010-2020” ble vedtatt av Vega kommunestyre (dato 17.6.2010). Planen 

har som mål å sikre arealene og verdiene innenfor Vegaøyan verdensarvområde i tråd med nomina-

sjonen og innskrivingen på UNESCOs verdensarvliste. I buffersonen til verdensarvområdet skal den 

fremtidige arealbruken synliggjøres slik at det blir enklere å utarbeide detaljerte planer og raskere 

kunne fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og arealpolitikk.  

I kommuneplanens arealdel står det følgende retningslinjer for Vega verdensarvområdet: 
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• Ny bebyggelse i buffersonen inntil verdensarvområdet må ta særskilt hensyn til den visuelle 

virkningen av tiltaket slik at landskapsbildet ikke forringes. 

• Bygningsmiljøet i verdensarvområdet skal opprettholde sin kvalitet, verdi og betydning som 

element i kulturlandskapet, slik det fremstår ved nominasjonstidspunktet 1.2.2003 (med unn-

tak av objekter fredet etter lov om kulturminner er retningslinjene styrende for forvaltningen 

av all bygningsarv innenfor grensene til verdensarvområdet). 

• Viktige kulturlandskapsverdier inneholder en sammenhengende tradisjon med bebyggelse, 

bosetting og spor etter menneskelig aktivitet, beite og slåtteland med biologisk mangfold ver-

dier, egg- og dunvær/fiskevær mv – gjelder spesielt innenfor Vegaøyan verdensarvområde. 

• Ved søknad om tiltak innenfor Vegaøyan verdensarvområde gjelder § 8 i kommuneplanens 

arealdel 2010-2020. 

3.4.2 Kommunedelplaner 

‘’Reiselivsstrategien Vega ved verdens vakreste kyst’’ med handlingsplan for bærekraftig reisemåls-

utvikling på Vega (2016-2019), ble vedtatt 16.6.16 (sak 37/16) og har som målsetting å utvikle verdi-

skaping basert på videreutvikling av Vega som bærekraftig turistdestinasjon.  

‘’Kulturvernplan (2003-2006)’’ vedtatt 13.2.2003, har som overordnet målsetting at kulturvernarbei-

det skal ta vare på og presentere historiske materiale slik at vi får et mest mulig komplett bilde av 

livsbetingelser og kulturelle forhold på Vega (og verden) gjennom tidene.  

‘’Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser (2013-2016)’’ vedtatt 13.12.2012.  

‘’Vega kommunedelplan for samfunnsutvikling, næringsutvikling og bosetting 2015-2018’’ vedtatt 

18.12.2015. 
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4 Beskrivelse av planområdet og influensområdet  

Planområdet er området der tiltaket kan medføre fysiske arealbeslag. Planområdet er det samme for 

alle fagtema. Planområdet omfatter arealet oppdrettsanleggene berører på overflaten og arealer 

som berøres av forankringer og annen infrastruktur på bunnen, jf. figur 12 og 14.  

Med "influensområde" menes områder som kan bli direkte eller indirekte påvirket av tiltaket – inklu-

dert planområdet. Influensområdet utgjør undersøkelsesområdet og vil variere fra fagtema til fag-

tema.  

For verdensarven som helhet blir influensområdet for de planlagte lokalitetene sammenfallende med 

avgrensningen av verdensarvområdet. Størrelsen på influensområdet vil variere fra fagtema til fag-

tema, og det vil derfor foretas en faglig vurdering for hvert fagtema. Influensområdet bør avgrenses 

til området der det ventes vesentlige virkninger av tiltaket. På denne måten reduseres utredningenes 

omfang. 

For deltemaer og nærmere definerte objekter/attributter blir det trolig riktig å definere mer avgren-

sede deler av verdensarvområdet som influensområde. Ulike deltemaer for hvert av de to anleggene 

vil påvirke verdensarvverdiene på ulike måter. Arealbeslaget som begrenser tilgjengelige næringsom-

råder for fugler vil være begrenset, mens båttrafikken næringen genererer til og fra anleggene, samt 

klimagassutslipp, kan påvirke større områder. Avgrensinger av influensområdene når det gjelder fug-

ler, som varierer i utbredelse og bruk av områder gjennom året, vil vi først kunne vurderes i KU-en 

når de ulike deltemaene er vurdert. Influensområde for hver enkelte fagtema skal kartfestes. 

Det meste av bygging, næringsaktivitet, bosetning og tilrettelegging for turisme skjer i buffersonen til 

verdensarvområdet. For å belyse samfunnsvirkninger av de planlagte lokalitetene for Verdensarven 

og kommunens samfunnsutvikling for øvrig, vil både verdensarvområdet og buffersonen inngå i influ-

ensområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Kartet viser et eksempel på avgrensing av planområde og influensområde. Kilde: Statens veg-

vesen, 2018 : 50. 
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5 Beskrivelse av tiltak  

Konsekvensutredningen skal vurdere virkninger av: 

• 0-alternativet (= dagens situasjon) vil være referansealternativ som de to lokalitetene vurde-

res opp mot. 

• Konsekvenser av lokalitet Hysvær (A17) 

• Konsekvenser av lokalitet Rørskjæran (A18) 

 
Figur 6. Kartet viser de to lokalitetene med svart sirkel innenfor Vegaøyan verdensarvområdet. Loka-

liteten Hysvær ligger innenfor og lokaliteten Rødskjæran ligger 300 meter øst for Hysvær/Søla land-

skapsvernområde (avgrenset området med grønn farge).  Kilde: ICOMOS, 2017. 

I konsekvensutredningen skal det gjøres en mer detaljert beskrivelse av tiltaket jf. Forskrift om KU § 

19. og skal omfatte følgende punkt:  

a. tiltakets fysiske egenskaper, lokaliseringen, nødvendige rivningsarbeider og arealbe-

hovet i både bygge- og driftsfasen 
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b. de viktigste trekkene ved tiltakets driftsfase, som tiltakets energibehov, energifor-

bruk, energiløsninger, transportbehov og typen og mengden naturressurser som vil 

bli brukt 

c. et anslag over typen og mengden avfall, reststoffer, utslipp og forurensning som vil 

produseres i bygge- og driftsfasen 

d. hvor sårbar planen eller tiltaket er for klimaendringer og naturfarer som flom, skred, 

stormflo og stigning i havnivået. 

Konsekvensutredningen skal også redegjøre for de alternativene til utforming, teknologi, lokalisering, 

omfang og målestokk som forslagsstilleren har vurdert, og utrede relevante og realistiske alternati-

ver. Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, og sammenligninger av virkningene for miljø 

og samfunn av de ulike alternativene skal fremgå. 

Marine Harvest og Nova Sea opplyste på scopingseminaret på Vega Havhotell august 2018 at det ikke 

er andre nye lokaliseringsalternativer enn Hysvær og Rørskjæran innenfor verdensarvområdet. Følge-

lig er det kun disse lokalitetene som er beskrevet i dette planprogrammet. Likevel kan det være aktuelt 

å vurdere mulige alternative lokaliseringer av akvakulturanlegg utenfor og i verdensarvområdet i den 

videre KU-prosessen.  

I planprogrammet er de to lokalitetene kort beskrevet på bakgrunn av informasjon fra søknadene og 

informasjon fra søknadsprosessen. 

5.1 0-alternativet (referansealternativet)  

For å kunne vurdere konsekvenser av et tiltak, må det sammenlignes med situasjonen som oppstår 

hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne situasjonen benevnes 0-alternativet (også kalt referansealter-

nativet). Dette 0-alternativet beskriver forholdene i analyseperioden dersom de nye akvakulturanleg-

gene Hysvær og Rødskjeran ikke bygges. 0-alternativet gir sammenligningsgrunnlaget for å vurdere 

konsekvenser for alternativet/ene som utredes. Det betyr at 0-alternativet per definisjon har konse-

kvensen 0. Konsekvensene illustrerer dermed forskjellen mellom alternativet som utredes og 0-alter-

nativet. 

5.2 Generelt om oppdrettsanlegg 

Landskapspåvirkningen vil skje gjennom at det etableres merder og forflåte med de installasjoner som 

medfølger. Disse er godt synlige, og særlig forflåten vil kunne sees på lang avstand. Kystverket setter 

krav til oppdrettsanlegg som skal etableres.  

Fortøyningsblåser/opphalerblåser skal plasseres innenfor anleggets ytterpunkter. Forankringstauene 

skal være forsvarlig nedsenket. Til fortøyninger utenfor anleggets ytterpunkter må det benyttes syn-

ketau. Alternativt kan det påmonteres lodd slik at tauverk ikke under noen omstendigheter flyter opp 

til overflaten. Merking av anlegget skal skje i samsvar med forskrift av 19. desember 2012 om farvanns-

skilt og navigasjonsinnretninger.  

I tillatelse gitt av Kystverket presiseres det at fortøynings- og opphalerblåser som kommer ut i ferd-

selsområder skal trekkes inn til den flytende delen av anlegget. I tillegg er det satt krav til merking og 

belysning av akvakulturanlegg. Kravet om merking omfatter blant annet synkroniserte lys, kravet om 

oppetid, rekkeviddekrav med mer. 
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Ved helt eller delvis opphør av produksjonen, skal tiltakshaver foreta opprydding av innretninger og 

utstyr på lokaliteten og tilstøtende sjøområder. Installasjoner kan kun oppbevares på lokaliteten i den 

grad det skjer som ledd i driften. Ved permanent opphør av drift på en lokalitet skal det sørges for 

fullstendig opprydding, herunder fjerning av installasjoner over og under vann. Fullstendig opprydding 

skal være fullført senest innen 6 måneder etter opphør.  

Ved utlegging av anker skal eksisterende installasjoner som for eksempel kabler, rør eller ledninger 

sikres, for eksempel ved at dykkere deltar ved utleggingen. Eiere av aktuelle installasjoner skal ha mu-

lighet til å delta ved utlegging av anlegget.  

For å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs skal akvakulturanlegg merkes slik at de til enhver tid 

er godt synlige for sjøfarende. Eieren, eller den som er ansvarlig for anlegget, har ansvaret for at et 

akvakulturanlegg til enhver tid er forskriftsmessig merket, og at merkingen ellers er i samsvar med 

eventuelle spesielle vilkår i den enkelte tillatelse til å drive akvakulturanlegg. Ved opphør av drift på 

lokaliteten, enten ved flytting, nedlegging eller på annen måte, skal merkingen opprettholdes så lenge 

det ikke er ryddet fullstendig opp. 

Ytterpunkt på et akvakulturanlegg skal merkes med IALA-spesialmerke (figur 7 og 8). Avstanden mel-

lom ytterpunkt som er merket skal være 150 meter eller mindre. Bøyer til forankring eller fortøyning 

av et akvakulturanlegg skal ha gul farge som for et IALA- spesialmerke. Bøyer til forankring eller fort-

øyning av et akvakulturanlegg kan også benyttes til samtidig å merke ytterpunkt på anlegget. Spesial-

merket skal ha panel med dagslysfluoriserende gul skiltfolie. Panelet skal i dagslys kunne observeres 

på en avstand av 2 nautiske mil. Spesialmerket skal gi et lyssignal med gult lys i en periode: 2 sekunder 

med 1,25 sekund lys / 0,75 sekund mørke (arbeidssyklus 62,5 %). Lysvidden skal være 3 nautiske mil.  

Lyssignal skal være synkronisert og skal kunne dokumenteres i henhold til IALA-anbefalinger og -vei-

ledninger. Kystverket kan i særlige tilfeller gi unntak fra kravet om lysvidde og kravet om synkronise-

ring. Dette forutsetter en nærmere vurdering med hensyn til sikkerhet og fremkommelighet for sjøfa-

rende, og andre relevante forhold.  

Spesialmerket skal ha en radarreflektor med et radartverrsnitt på minst 7,5m² i X-båndet og 0,5m² i S- 

båndet. Radarreflektoren bør monteres så høyt som praktisk mulig på spesialmerket.  
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Figur 7. IALA spesialmerke for flytende akvakulturanlegg i sjø. 

Et akvakulturanlegg kan bli indirekte belyst (flomlys) som arbeidsbelysning, eller for å gi sjøfarende et 

sekundærlys fra dette. Indirekte belysning bør gi et mildere luminansnivå på akvakulturanlegget på 2 

cd/m² ved lyse omgivelser og 1 cd/m² ved mørke omgivelser. Når et akvakulturanlegg er indirekte be-

lyst, bør dets lokalitetsnummer og navnet på den eller de som innehar tillatelse på lokaliteten belyses 

særskilt. Indirekte belysning eller annet lys på et akvakulturanlegg skal ikke blende sjøfarende. 

Bære- og støttekonstruksjon skal tilfredsstille krav til oppsettingsutstyr etter Håndbok 062 Trafikksik-

kerhetsutstyr Tekniske krav (Vegdirektoratet) / NS-EN 12899-1 Faste, vertikale trafikkskilt - Del 1: Faste 

skilt.  

Bruk av lys på oppdrettsanlegg bør vurderes mot de effekter kunstig nattbelysning kan ha for natur-

mangfoldet, jr. Follestad 2014. Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyr fra akvakulturanlegg i sjø 

er gitt av Follestad (2015) og vil bli lagt til grunn for konsekvensutredningen. 
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Figur 8. Prinsippskisse for et flytende akvakulturanlegg i sjø. Forflåten er ikke vist på tegningen. 

5.2.1 Beskrivelse av forflåte 

I tilknytning til merdene vil det bli etablert en forflåte. Forflåten brukes til foring og overvåking av 

oppdrettsfisken og er arbeidsplass for de som arbeider på anlegget. Utformingen av forflåten er av-

hengig av lover, regler, forskrifter og standarder, og vil være også være avhengig av antallet ansatte, 

produksjonsstørrelse, landskapets karakter, abiotiske og biotiske faktorer. Det finnes mange ulike ty-

per forflåter, og det vil være mulig å tilpasse utformingen for å redusere den visuelle virkningen i land-

skapet.  

 

Figur 9. Forflåten til venstre er mellom 27. og 28,4 meter lang og mellom 10 og 12 meter bred. Mo-

dellen til høyre er mellom 22 og 28.4 meter lang og mellom 10 og 12 meter bred. Høyden på skroget 

er mellom 3,5 og 4 meter for begge typene. Forflåtene er konstruert for å tåle bølgehøyder opptil 3,5 

meter og fribordet er minst 1,2 meter for begge typene. Forflåtene er utstyrt med lys for å varsle an-

nen sjøveis trafikk. Bildene er hentet fra nettsiden http://www.akvagroup.com/. 

 

http://www.akvagroup.com/
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Plasseringen av forflåten i et anlegg vil variere etter merdenes utforming og plasser og lokale forhold 

som dominerende vindretning, strøm, nærliggende skipsleier m.m. Bildet under viser et eksempel på 

plassering av forflåte. Den eksakte utformingen og lokaliseringen av forflåtene i de to anleggene som 

skal utredes vil bli nærmere vurdert i den videre prosessen.  

 

Figur 10. Eksempel på utforming og lokalisering av forflåte. Bilde utlånt av Marine Harvest AS. 

 

5.3 Rørskjæran lokalitet 

Marine Harvest Norway AS søkte om tillatelse til lokalitetsklarering for produksjon av laks, ørret og 

regnbueørret på ny lokalitet Rørskjæran i Vega kommune. Det planlegges en årlig produksjon på 4680 

tonn biomasse årlig, med bruk av gjennomsnittlig 5000 tonn tørrfôr pr. år. Ettersom Fylkesmannen har 

utstedt en tillatelse etter forurensingsloven for en maksimalt tillatt biomasse på 3120 tonn er dette 

den høyeste biomassen som lokaliteten potensielt kan klareres for.  

Rørskjæran er planlagt i Vega kommune, i Sølasundet mellom øyene Søla og Vega. Lokaliteten ligger 

innenfor Vegaøyan verdensarvområde, og er kun 300 meter fra grensen til Hysvær/Søla landskaps-

vernområde (figur 11 og 12). Deler av fortøyningene går opp imot Hysvær/Søla landskapsvernområde, 

og ankerene til fortøyningene ligger akkurat utenfor grensen til området. Vega Sjøfarm AS søkte 

24.11.2015 om en endring av lokaliteten som innebærer å redusere anleggets lengde mot nordøst med 

90 meter, samt om å få øke bredden på anlegget med 20 meter. Flåten blir liggende i samme posisjon. 

Årsaken til endringen er at tre av fortøyningsankrene var lagt i et registrert reketrålefelt og søkeren vil 

unngå konflikt med dette. 
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Lokaliteten er planlagt på nordvestsiden av Vega. Lokalitetens plassering er over en skråning som be-

står av mye hardbunn, med sedimenter av sand og skjellsand, og noe bart berg. Dybden ved lokaliteten 

varierte fra rundt 135 meter i vestlig del av den planlagte anleggsramma, til cirka 40 meters dybde i 

østlig del, nærmest land. 

 
Figur 11. Planlagt plassering av oppdrettsanlegget ved Rørskjæran er markert med grønne ytterpunkt 

og midtpunkt. Midtpunktet for forflåte markert med rødt punkt. Grensen mot Hysvær/Søla land-

skapsvernområde er markert med grønn linje. Kilde: Fylkesmannen i Nordland, 29.03.2017. 

 
Figur 12. Anleggsplassering med dybdekvoter fra Olex kart. 
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5.4 Hysvær lokalitet  

Vega Sjøfarm AS søkte i 2015 Nordland fylkeskommune om en ny akvakulturlokalitet Hysvær for 3120 

tonn laks, ørret og regnbueørret i Vega kommune. Det planlegges en årlig produksjon på 3120 tonn 

biomasse årlig, med bruk av gjennomsnittlig 3370 tonn tørrfôr pr. år. Lokaliteten ligger innenfor 

Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning og Vegaøyan verdensarvområde (figur 13 og 

14). Vega verneområdestyre ga 3.7.2015 dispensasjon fra verneforskriften ved Hysvær/Søla landskaps-

vernområde til etablering av oppdrettsanlegg.  

Lokaliteten er planlagt på nordvestsiden av Vega, mellom Vega og Hysvær. Lokalitetens ligger inne i et 

dypområde omkranset av en rekke øyer og skjær. Dybden ved lokaliteten er ifølge Vega Sjøfarm fra 

rundt 80 meter i sørlige del av den planlagte anleggsramma, til cirka 170 meters dybde i nordlig del.  

 

Figur 13. Planlagt plassering av oppdrettsanlegget ved Hysvær er markert med grønne ytterpunkt og 

midtpunkt. Midtpunktet for forflåte markert med rødt punkt. Kilde: Fylkesmannen i Nordland, 

29.03.2017. 
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Figur 14. Anleggsplassering med dybdekvoter fra Olex kart. 
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6 Forslag til program for konsekvensutredning 

6.1 Innledning og utredningstema  

I forbindelse med utarbeiding av forslaget til utredningsprogram ble det gjennomført et «scopingse-
minar» 20. august 2018 på Vega Havhotell, hvor 27 deltagere fra Riksantikvaren, Miljødirektoratet, 
Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Stiftelsen Vega-
øyan verdensarv, Vega verneområdestyre, Oppdrettsnæringen (Marine Harvest/Nova Sea), Turistnæ-
ringen Vega, Vega kommune, NINA og Universitetet i Tromsø deltok. 
 
Viktige problemstilling framkom gjennom scopingseminaret, hvor årsaksvirkninger, virkningshypote-
ser og anbefalinger ble belyst. Resultatene fra scopingseminaret er brukt som et viktig grunnlag i ut-
redningsprogrammet (se også Vedlegg 4). 
 
Utredningsprogrammet er en arbeidsbeskrivelse over hvilke fagtema som skal belyses i konsekvensut-
redningen. Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i eksisterende informasjon. På scopingseminaret 
ble det gitt innspill fra ulike deltakere på ulike tema som skal utredes. Disse innspillene er inkludert i 
forslaget til utredningsprogram. 
 
Plan-/utredningsprogrammet skal beskrive faktorer som kan bli påvirket av tiltaket, for å kunne vur-
dere vesentlige virkninger for miljø og samfunn i den påfølgende konsekvensutredningen, jf. KU-for-
skriften § 21.   
 
I konsekvensutredningen vil det vurderes miljømessige og samfunnsmessige virkninger for verdensarv, 
samt for lokale og regionale muligheter for en bærekraftig samfunnsutvikling.  Utredningstemaer er 
satt opp i henhold til KU-forskriften § 21 og verdensarvsverdier jf. UNESCOs tematiske komponenter 
(OUV).    
 
Miljøtema i denne konsekvensutredning er satt opp for de overordnede tematiske komponentene av 
verdensarvsverdier (OUV) ut fra oversikten fra RA/MDIR (vedlegg 1).  De tematiske komponentene er 
basert på erklæringen om enestående universell verdi (OUV) for Vegaøyan verdensarv 
(http://whc.unesco.org/en/list/1143/).  Tema friluftsliv og rekreasjon inngår ikke i OUV, men dette te-
maet anses likevel som viktig for denne konsekvensutredning jf. KU-forskriften § 21, og er inkludert i 
tilleggsutredningen. 
 
Tema naturressurser inngår både i KU-forskriften §21 og i V712 kap. 6.8. I denne konsekvensutred-
ningen er temaet naturressurser avgrenset ut fra den tematiske komponenten ‘‘Immaterielle verdier‘  
og er definert som ‘’Immaterielle kulturminner/tradisjonell bruk’’ (OUV).  
 
Følgende miljøtema som skal utredes: 
 

1. Naturmangfold (Naturverdier ) 
2. Kulturarv (Kulturminneverdier ) 
3. Immaterielle kulturminner/tradisjonell bruk (Immaterielle verdier)  
4. Landskap (Landskapsverdier) 
5. Friluftsliv og rekreasjon 
 

Elementer fra ‘vannmiljø’, ‘forurensning og utslipp’, ‘virkninger som følge av klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred’ håndteres gjennom en risiko- og sårbarhetsvurde-
ring (se kapittel 8).  
 

http://whc.unesco.org/en/list/1143/
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Samfunnsvirkninger for verdensarvsverdier (OUV) og andre verdier håndteres gjennom overordnede 
tema ‘‘Sysselsetting og verdiskaping’’. Utredningen skal kartlegge de potensielle virkningene de ulike 
tiltaksalternativene i form av sysselsettingseffekter og verdiskapingseffekter har for verdensarvområ-
det med buffersone. Virkninger for reiselivet, fiskerinæringen, akvakultur og andre næringer som be-
røres, skal synliggjøres. 
 
 
Tabell 2. viser de utredningstemaer med deltema som skal konsekvensutredes. Temaene er fordelt på 
2 kategorier: MILJØ og SAMFUNN. 

MILJØ  

Utredningstema   Deltema og fokus  

1. Naturmangfold (natur-
verdier) 

 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (land-
jorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) 
systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet 
til disse. 
 
Følgende deltema innen naturmangfold skal konsekvensvurde-
res: 

1. Verneområder 
2. Marint biologisk mangfold 
3. Biologisk mangfold på land 
4. Arter og naturtyper med stor eller særlig stor forvalt-

ningsinteresse 
 
 

2. Kulturarv (Kulturmin-
neverdier)  

 

Kulturarv defineres her som materielle og immaterielle spor etter 
menneskelig virksomhet. I denne analysen er det de materielle 
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus. 
Følgende deltema innen kulturarv som skal konsekvensvurderes: 

• Kulturminner 

• Kulturmiljøer 

• Kulturhistoriske landskap 

3.  Immateriell kultur-
arv/tradisjonell bruk 
(Immaterielle verdier)  

 

Temaet omhandler tradisjonelle næringer i et ressursperspektiv. 
Følgende deltema innen immateriell kulturarv/tradisjonell bruk 
som skal konsekvensvurderes: 

• Ærfugl- og dunværdrift 

• Fiske 

• Beite/landbruk 

• Høsting av tang 
 

4. Landskap (Landskaps-
verdier)  

 

Tema ‘landskap’ omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene 
og hvordan disse endres som følge av et tiltak. Planområdets 
landskapskvaliteter og omgivelsenes verdi og sårbarhet 
skal kartlegges. Den helhetlige visuelle opplevelsen av verdier 
forbundet med verdensarven (ekthet, helhet, integritet og in-
takthet) skal vurderes. 

5. Friluftsliv og rekrea-
sjon (Sosiokulturelle 
verdier)  

  

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i friti-
den med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 
 
Følgende deltema innen friluftsliv og rekreasjon skal konsekvens-
vurderes: 
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• Friluftsliv på sjø 

• Friluftsliv på land 
 

SAMFUNN 

Utredningstema   Deltema 

6. Samfunnsmessige 
virkninger (herunder 
sysselsetting og verdi-
skaping) 

Utredningen skal kartlegge de potensielle samfunnsmessige virk-
ningene de ulike tiltaksalternativene vil ha på Verdensarvområdet 
og influensområdet, blant annet i form av verdiskaping og syssel-
setting.  
 
Følgende deltemaer innen samfunnsmessige virkninger skal vur-
deres: 

• Befolkningsutvikling, sysselsetting og kommuneøkonomi 

• Samfunnsmessige virkninger for og av akvakulturnæringen 

• Samfunnsmessige virkninger for fiskerinæringen 

• Samfunnsmessige virkninger for reiselivsnæringen 

• Samfunnsmessige virkninger for andre næringer 

Disse temaene utredes etter beskrivelsen i punkt 7.2.1  
 

7. Risiko og sårbarhet 
analyse (ROS) 

Temaene som inngår i ROS-analysen er beskrevet i Kapitel 8.2 
 
Temaene utredes etter DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging», utgitt april 2017. 

 

6.2 Metoder 

6.2.1 Innhold 

Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til verdensarvsverdier og miljø og sam-
funn blir tatt i betraktning under forberedelsen og gjennomføringen av planen. 
 
Utredningen tar utgangspunkt i metoder angitt i veilederne fra ICOMOS Guidance on Heritage Impact 
Assessment for Cultural Heritage Properties (2011) (vedlegg 2) og IUCN World Heritage Advice Note: 
Environmental Assessment (2013) (vedlegg 3) og Statens vegvesens håndbok V712 (2018).  
 
Plan-/utredningsprogrammet må henvise til KU-forskriftens krav til anerkjent metode, jf. § 17 Utred-
ninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig 
kompetanse. En oversikt over hva som regnes som anerkjent(e) metode(r) finnes i ‘Konsekvensutred-
ninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data’ (Klima- og miljødepartementet, 2015). 
Veiledning fra IUCN/ICOMOS er ikke beskrevet i foreliggende utgave, men disse veilederne skal legges 
til grunn for metode og skal tilpasses til KU-forskriftens krav.  
 
ICOMOS-veilederen, vedlegg 3a er ikke direkte knyttet til verdensarvområder med natur og kulturland-
skapsbetydning. Statens vegvesens håndbok V712 (Statens vegvesen 2018) er mer tilpasset til KU-for-
skriften og gir grunnlag for en mer detaljert analyse av miljømessige virkninger. Derfor blir håndbok 
V712 lagt til grunn spesielt for å vurdere miljømessige konsekvenser for verdensarvverdier. Håndboken 
vil bli tilpasset ICOMOS (2011) og IUCNs (2013) metodiske tilnærming til verdensarven.  
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For å vurdere samfunnsmessige konsekvenser av oppdrettsanleggene for Verdensarv og influensom-
rådet for øvrig vil vi benytte metodene for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser og tilleggsutred-
ninger i V712 (Statens Vegvesen 2018) så langt de er relevante. For vurdering og beregning av nærings-
messige virkninger (verdiskaping og sysselsetting) vil vi benytte bedriftsdatabasen til Menon Econo-
mics (som er basert på Brønnøysundregisterets offisielle oversikt over bedrifter og deres omsetning, 
verdiskaping, sysselsetting mv.). I tillegg vil vi bruke statistikk fra SSB om befolkning, befolkningsutvik-
ling, pendling mv. 
 
Konsekvensutredningen for verdensarv er bygd opp omkring en sekstrinns prosedyre: 
Trinn 1 Forberedende arbeid 
Trinn 2 Miljømessige virkninger for verdensarv 
Trinn 3 Samfunnsmessige virkninger for verdensarv 
Trinn 4 Kumulative effekter og samlet vurdering for Verdensarv 
Trinn 5 Vurdering av måloppnåelse og risiko- og sårbarhetsanalyse    
Trinn 6 Avbøtende og kompenserende tiltak 
 
Metode for å vurdere virkninger for verdensarv består av en analyse som inkluderer både miljø- og 
samfunnskonsekvenser for verdensarv. Vurderingene vil bli gjort som en sammenligning med dagens 
situasjon (0-alternativet).  
 
Rammene som gjelder for konsekvensanalysen for verdensarv er gitt gjennom lovverk og internasjo-
nale, nasjonale, regionale og lokale føringer som er beskrevet i kapittel 3. 
 
Når fagutredningene for miljøtemaene og samfunnstemaene er ferdigstilt, vurderes kumulative virk-

ninger mellom temaene. Fagutrederne for miljø- og samfunnstemaene skal delta i vurderingen. Årsa-

kene til de kumulative virkninger skal beskrives.  

 
Tilleggsutredningen skal utrede konsekvenser for verdensarvens OUV av de foreslåtte tiltakene, men 

også for kommunale og regionale muligheter for en bærekraftig samfunnsutvikling. Hvordan andre 

aktiviteter, sammen med oppdrettslokalitetene, kan påvirke OUV, skal utredes som en vurdering av 

samlede virkninger, jf. KU-forskriften § 21. Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av alle-

rede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet, skal også vurderes. 

Konsekvensutredningen skal oppsummere og konkludere med en beskrivelse av samlet konsekvens 

for verdensarvstatus, verdensarvsverdier og kommunale og regionale muligheter for en bærekraftig 

samfunnsutvikling.  

Som del av konsekvensutredningen skal det utarbeides en ROS-analyse som skal gi et godt kunnskaps-
grunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold for verdensarvsverdier, og 
andre verdier i verdensarvområdet og buffersonen. Trusler/risiko mot verdensarvverdiene forårsaket 
av et definert tiltak skal synligjøres. Ved vurdering av trussel skal ekthet/opprinnelighet (autentisitet), 
og integritet (betydning for helheten) tillegges vekt. 
 
Metode for miljømessige virkninger for verdensarven er beskrevet under. Metode og fremgangsmåte 
for samfunnsvirkninger er beskrevet i kapittel 7.2. 
 

6.2.2 Metode for miljømessige virkninger for Verdensarv 

Miljømessige virkninger for verdensarv utredes innenfor de fem fagtemaer: 

− Naturmangfold 

− Kulturlandskap 
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− Kulturarv  

− Immateriell kulturarv/tradisjonell bruk  

− Friluftsliv og rekreasjon  
 
Utredningen for miljømessige virkninger for verdensarv tar utgangspunkt i metode angitt i veilederne 
fra ICOMOS (vedlegg 2) og IUCN (2013) (vedlegg 3), samt Statens vegvesens håndbok V712 (Statens 
vegvesens 2018). 
 
Konsekvensutredningen er bygd opp omkring en sekstrinns prosedyre for miljømessige virkninger for 
verdensarv: 
 

• Trinn 1 omfatter avgrensning av utredningsområdet og eventuelt influensområdet, avhengig 
av utbyggingsformål og hvilket utredningstema som studeres. Eventuell inndeling av området 
i hensiktsmessige delområder, avhenger av tema, kompleksitet og det aktuelle området. 

• Trinn 2 omfatter beskrivelse av dagens situasjon (0-alternativet) for hvert tema. 

• Trinn 3 omfatter beskrivelse av verdensarvverdier og andre verdier. 

• Trinn 4 omfatter en vurdering av hvilket omfang/påvirkning – positivt eller negativt – det plan-
lagte tiltaket medfører. Det skilles mellom direkte og indirekte omfang. 

• Trinn 5 omfatter konsekvensvurdering, der verdensarvsverdi/andre verdi og tiltakets omfang/ 
påvirkning sammenstilles og gir konsekvens. 

• Trinn 6 omfatter forslag til avbøtende tiltak – unngå, redusere, rehabilitere eller kompensere. 
 

6.2.2.1 Tematisk avgrensing  

Temainndelingen skal sørge for at en unngår dobbelttelling; det vil si at hver virkning blir vurdert kun 

én gang.  

Vegaøyan er skrevet inn på verdensarvlisten som kulturlandskap (Operational Guidelines §47). I kon-

vensjonens operasjonelle retningslinjer («Operational Guidelines») omfatter kulturlandskapet både 

naturlige og menneskeskapte påvirkninger. Her inngår både naturlandskap, kulturlandskap, kulturhis-

torisk landskap og produksjonslandskap (fiskerbondens landskap og naturresurser/ tradisjonelle næ-

ringer). Fagtemaene avgrenses ut fra (Operational Guidelines §47) og ut fra V712 avgrensingen mellom 

de ikke prissatte temaene kap.6.1.1, ( Statens vegvesen 2018, side 111).  

Fagtemaene representerer ulike aspekter ved det naturlige- og menneskepåvirkede Vegaøyan Ver-

densarv når det gjelder natur- og kulturlandskapet på følgende måte:  

- Fagtema landskapsbilde representerer «det romlige og visuelle landskapet». 

- Fagtema friluftsliv / rekreasjon representerer «landskapet slik folk oppfatter og bruker det». 

- Fagtema naturmangfold representerer «det økologiske landskapet». 

- Fagtema kulturarv representerer «det kulturhistoriske landskapet». 

- Fagtema immateriell kulturarv/tradisjonell bruk representerer «produksjonslandskapet». 

Denne inndelingen definerer avgrensingen mellom de fem fagtemaene.  

På grunnlag av analysen av de fem fagtemaene, gjøres en samlet vurdering av konsekvensen av miljø-

temaene. På denne måten vil konsekvenser for kulturlandskapet for Vegaøyan verdensarv, slik 

UNESCO konvensjonen (Operational Guidelines §47) definerer det, bli vurdert. 
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6.2.2.2 Inndeling i delområder 

På grunnlag av innsamlet kunnskap (registreringene), deles utredningsområdet inn i enhetlige delom-

råder. Et delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi. 

Hva som definerer et delområde, vil bli nærmere beskrevet i temakapitlene. 

Avgrensing av delområder er basert på en prosess der en først grovinndeler utredningsområdet, der-

etter justeres avgrensingen, da ofte som en del av verdivurdering. 

Vanligvis er delområdene geografisk avgrensede områder som ikke overlapper hverandre. I noen til-

feller kan det være behov for å avgrense delområder som omfatter en større helhet eller sammenheng. 

Slike større delområder kan helt eller delvis overlappe mindre delområder.  

Delområdene vil variere i størrelse. Det er viktig å velge et detaljeringsnivå som er hensiktsmessig for 

å kunne levere beslutningsrelevante vurderinger.  

6.2.2.3 Verdi 

Et verdensarvområde tilhører per definisjon høyeste verdikategori (jf. ICOMOS-veilederen, vedlegg 

3a). Alle individuelle attributter som formidler VA-områdets OUV tilskrives høyeste verdi. Derfor vil 

alle miljøutredningstema ha ‘’meget høy verdi’’ (jf. ICOMOS-veilederen, vedlegg 3a) som vurderes opp 

mot omfang av tiltaket og dermed konsekvens. Omfang og konsekvens vil vurderes både for OUV og 

andre verdier som inngår i Vega verdensarvområde.  

ICOMOS-veilederen, vedlegg 3a er ikke direkte knyttet til verdensarvområder med natur og kulturland-

skapsbetydning. Verdensarvverdi identifiseres ut fra oversikten fra RA/MDIR (vedlegg 1) fire overord-

nede tematiske komponenter, samt oppsluttende verdier. Beskrivelse av verdikategori for naturmang-

fold og friluftsliv, med svært stor verdi, er basert på SV V712 (Statens vegvesen 2018), tabell 6-23 Ver-

dikriterier for fagtema naturmangfold, side 162 og tabell 6-19 Verdikriterier for fagtema friluftsliv/by- 

og bygdeliv, side 147.  

6.2.2.4 Evaluering av omfang  

Utbyggingsplaner kan virke direkte og/eller indirekte inn på verdensarvsverdier. Hvor sterkt tiltaket 

virker inn på verdiene avgjør hvilke konsekvenser tiltaket får. 

Direkte virkninger på omgivelsene til et attributt kan komme som en konsekvens av utbygging eller 

drift av et utviklingsprosjekt, og vil da kunne gi virkninger i noe avstand fra der selve utbyggingen eller 

utviklingsprosjektet finner sted. Utredning av slike virkninger i omgivelsene kan knyttes til synlige eller 

hørbare effekter (støy) som kan merkes på et gitt tidspunkt. Slike virkninger kan være foreløpige eller 

permanente, reversible eller ikke-reversible, avhengig av i hvilken grad årsaken til påvirkningen kan 

fjernes. Virkninger kan også være kortsiktige der forekomsten er sporadisk eller kortvarig, for eksempel 

når drift pågår. 

Indirekte virkninger forekommer som en sekundær konsekvens av tiltaket eller drift, og kan resultere 

i fysisk tap eller endringer i omgivelsene som derved kan redusere verdier som ligger utenfor selve 

tiltaksområdet. Et eksempel er konstruksjon av tilknyttet infrastruktur, slik som veier eller kraftlinjer 

som er nødvendige for tiltaket. Sekundæreffekter bør også vurderes, da dette kan medføre ytterligere 

virkninger (eventuelt av tredjepart) muliggjort av tiltaket. 
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Omfanget av, eller alvoret i virkninger eller endringer, kan bli anslått dersom man tar i betraktning 

deres direkte og indirekte virkninger, samt om de er foreløpige eller permanente, reversible eller ikke-

reversible. Den kumulative virkningen av separate påvirkninger bør også vurderes.  

Vurdering av påvirkning gjøres for alle de verdivurderte delområdene. Vurderinger av påvirkning rela-

teres til den ferdig etablerte situasjonen og påvirkningen måles mot dagens situasjon i referansesitua-

sjonen (0-alternativet). Omfanget og følgene av en påvirkning kan rangeres som: 

• Svært stor negativ endring 

• Stor negativ endring 

• Moderat negativ endring 

• Liten negativ endring 

• Ingen endring/ubetydelig endring 

• Liten positiv endring 

• Moderat positiv endring 

• Stor positiv endring 

• Svært stor positiv endring 
 
Skalaen går fra svært stor negative endring til svært stor positiv endring. Dersom tiltaket ikke påvirker 

verdiene i nevneverdig grad, karakteriseres påvirkningen av delområdet som «ingen eller ubetydelig 

endring». Svært stor eller stor negativ endring gjelder som oftest direkte virkninger som resulterer i 

fysisk tap eller påvirkning som forringer internasjonalt og nasjonalt viktige kultur- eller naturverdier og 

som dermed er i strid med verneformålet.  

Positive påvirkninger av et tiltak vil i stor grad avhenge av tiltakets detaljutforming, og vil som regel 

også være prisgitt usikre forutsetninger.  

Kriteriene for omfang skal tilpasses ICOMOS (2011) og Statens vegvesens håndbok V 712 ‘Veiledning 

for påvirkning for ikke prissatte tema’.  

Kriteriene for omfang skal beskrives for hvert deltema. Kriteriene for omfang (overskriften i kolonnene 

i tabell 3 skal tilpasses det enkelte fagtemaet som utredes.   
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Tabell 3. Eksempel på tabell for dokumentasjon av omfangskriterier for vurdering av tiltakets påvirk-

ning innenfor fagtemaet som utredes. Tabell fra Statens vegvesens håndbok V712 konsekvensana-

lyse, side 149. 

6.2.2.5 Konsekvens 

Betydningen/konsekvensen (eller signifikansen) påvirkningen har på verdensarvverdiene er en funk-
sjon av verdien og omfanget, og vurderes på en 9-delt skala (tabell 4) 
 

• Meget stor positiv konsekvens 

• Stor positiv konsekvens  

• Moderat positiv konsekvens 

• Liten positiv konsekvens 

• Ubetydelig/nøytral 

• Liten negativ konsekvens 

• Moderat negativ konsekvens 

• Stor negativ konsekvens 

• Meget stor negativ konsekvens 
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Tabell 4. Konsekvenser for verdensarvverdiene, negativ og positiv. Tabellen er tilpasset V712 og 

ICOMOS (2011) 

BETYDNING AV 
KULTURARVS-
VERDI  

OMFANG OG GRAD AV ENDRING/VIRKNING 

Ingen 
endring 

Ubetydelig 
endring 

Liten endring Moderat/stor 
endring 

Svært stor-
endring/øde-
lagt 

KONSEKVENSER AV ENDRINGER 
(ENTEN NEGATIV ELLER POSITIV) 

Meget høy for at-
tributter som ut-
trekker FUV i ver-
densarvområder 

Nøytral Liten Moderat Stor Meget stor 

 

6.2.3 Avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak 

Utover å beskrive planens konsekvenser for miljø og samfunn, skal utredningen av de enkelte temaene 
også beskrive de tiltakene som kan iverksettes for å unngå, begrense og istandsette – og hvis mulig – 
kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn i etablerings- og driftsfasen. En vur-
dering av, og eventuelt anbefaling om det bør iverksettes avbøtende, restaurerende og/eller kompen-
serende tiltak, skal skje etter at beskrivelsen er gjort, jf. KU-forskriften.  

Avbøtende tiltak er aktiviteter, endringer i tiltaket eller andre fysiske tiltak for å begrense skadevirk-
ninger, reduserer varighet eller utbredelse av negative konsekvensene som ikke kan unngås. Restau-
rering er tiltak for å istandsette områder som er direkte eller indirekte påvirket, med mål om å oppnå 
opprinnelig økologisk tilstand. Dette er tiltak som går utover den vanlige oppryddingen og ferdigstil-
lingen etter anleggsarbeid.  

Økologisk kompensasjon er konkrete tiltak med positive konsekvenser for naturmangfoldet utenfor 
anleggsområdet som tiltaket beslaglegger eller påvirker. Disse positive konsekvensene skal oppveie, 
eller kompensere for, de gjenværende negative konsekvensene ved prosjektet etter at avbøtende og 
restaurerende tiltak er gjennomført. Kompensasjon skal sikre at et tiltak unngår et nettotap av viktig 
verdensarvsverdier.  

De konkrete kompensasjonstiltakene vil variere fra prosjekt til prosjekt, og det er mange ulike tiltak 
som kan være aktuelle. Kompensasjonsarealene skal være sikret så lenge påvirkningen varer.  

Kompenserende tiltak kan deles i tre hovedgrupper: Restaurering av tidligere skader eller negativ 
påvirkning på naturmangfold, nyskaping av naturmangfold fra grunnen av, eller beskyttelse av eksis-
terende naturmangfold som er i ferd med, eller står i fare for, å gå tapt eller bli vesentlig negativt 
påvirket.  

Avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak skal vurderes i hver av fagutredningene. Avbø-
tende tiltak skal først vurderes og beskrives etter at konsekvensene av tiltakene er vurdert. Det skal 
redegjøres for hvordan avbøtende tiltak vil endre konsekvensen for det aktuelle kulturmiljøet, dvs. at 
konsekvensgrad også skal settes for inngrepet under forutsetning av at avbøtende tiltak gjennomføres. 
Utreder må undersøke om foreslåtte avbøtende tiltak er realistiske og gjennomførbare.  

I hver av fagutredningene skal det i tillegg anbefales en alternativ lokalisering av oppdrettsanleggene 
basert på kritierer for fagtemaet. Lokaliseringen skal kartfestes.  

Et program for avbøtende og kompenserende tiltak bør etableres dersom akvakultur skal tillates in-
nenfor verdensarvområdet. Her vil ICOMOS (2011) samt retningslinjer for havbruksvirksomhet EIA 
(RPS 2007) kunne være retningsgivende. Statens vegvesens håndbok 712 (Statens vegvesen 2018) vil 
også kunne gi god veiledning.   
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7 Tiltakets virkning for Verdensarv 

7.1 Miljømessige virkninger 

7.1.1 Naturmangfold 

Kort om utredningstemaet: 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 

(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse (Statens vegvesen, 2018, 

side 152). Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, land-

skapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det vesentlige er et resultat av menneskers 

påvirkning. Virkninger for landskapsmessig mangfold i en konsekvensanalyse behandles under tema 

landskap.  

Følgende tema innen naturmangfold skal utredes og tas hensyn til i arealdisponeringen: 

1. Verneområder 

2. Marint biologisk mangfold 

3. Biologisk mangfold på land 

4. Arter og naturtyper med særlig stor forvaltningsinteresse 

 

1. Verneområder:  

Kort om dagens situasjon og mulige virkninger: 

Lokaliteten Hysvær ligger innenfor og lokaliteten Rødskjæran ligger 300 meter øst for Hysvær/Søla 

landskapsvernområde, og begge lokaliteter ligger innenfor Vegaøyan verdensarvområde. Hysvær/Søla 

landskapsvernområde har stor artsrikdom i flora og fauna, med flere sjeldne arter, blant annet viktig 

hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl. Som overvintringsområde er området viktig spesielt 

for ærfugl, men også for andre dykkender og skarv. Øyområdet er et svært interessant, verdifullt og 

helhetlig kulturlandskap. 

Utredningsbehov: 

• Redegjøres for planens konsekvenser for verneområdene i verdensarvområdet i tiltaks og influ-

ensområdet 

• Avklare med forvaltningsmyndigheten hva som skal hensyntas og hvilke føringer som er aktuelle 

Metode 

ICOMOS og IUCN veilederne kapittel 5 med vedlegg 3A og 3B; Statens vegvesen håndbok V712 kap. 

6.6 Naturmangfold. 

Kunnskapsinnhenting og datagrunnlag:  

• Innhente grunnlaget for at områdene er vernet, for å kunne vurdere effekter av tiltakene på de 

naturverdiene som ligger til grunn for vernet 
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2. Marint biologisk mangfold:   

Kort om dagens situasjon og mulige virkninger: 

Typiske sjøfuglarter karakteriseres ved at de tilbringer mesteparten av sin tid på sjøen og søker næring 

i det marine miljø, bortsett fra den tida de er på land for å passe egg eller unger. Disse artene omtales 

derfor i dette avsnittet, mens andre arter som er mer avhengige av det terrestre miljøet omtales under 

pkt. 3 Biologisk mangfold på land. 

a) Marine naturtyper  

Det er kartlagt to utvalgte marine naturtyper i verdensarvområdet: Ålegras og Tareskog. Disse ligger 

innenfor Lånan-Skjærvær naturreservat og Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning. 

Den marine naturtypen Tareskog er viktig fordi den står for en betydelig produksjon av organisk mate-

riale, og i Vega er viktig næring for mytende grågjess. Tareskogen har en grunnleggende betydning for 

plante- og dyresamfunnet. Den er et yngle- og oppvekstområde, gjemmested og beiteplass for fisk. 

Bløtdyrene og krepsdyrene i tareskogen er viktige som næringsdyr for fisk, krabbe, hummer og flere 

sjøfuglarter. 

b) Bunntilknyttet flora og fauna 

Nordland fylkes fiskarlag uttaler i brev datert 1.7.2015 at etableringen av akvakulturanleggene vil med-

føre økt belasting fra biologiske- og kjemiske avfallsstoffer i området. Utslipp av organisk materiale og 

andre stoffer kan innvirke negativt på bunntilknyttet flora og fauna m.m. Akvakulturanlegg i sjø med 

fôring er pålagt å gjennomføre en trendovervåking av effektene av utslipp med tilhørende tilstands-

oppretting ved uakseptabel tilstand. 

c) Anadrom laksefisk 

Det er lakseførende vassdrag på Vega, der det viktigste er Færsetelva med både laks og sjøørret. Mulige 

effekter på disse av de anleggene vil bli vurdert i konsekvensutredningen. 

 
d) Marine fisker 

Lokaliteten Rørskjæran vil komme i berøring med Sølasundet som er et regionalt viktig gytefelt for 

torsk og en viktig fiskeplass for passive redskap etter torsk. Nærhet til det lokale gytefeltet og fiske-

plassen for passive redskap for torsk i Sølasundet rett sør for anlegget, vil delvis bli påvirket av den 

fysiske etableringen av lokaliteten. Fylkesmannen vurderer ut fra den ensrettede strømretningen mot 

nord, at det vil være lite sannsynlig at utslippet fra anlegget vil ha nevneverdig negativ effekt på gyte-

feltet i sør. På generelt grunnlag er det imidlertid en mulighet for at utslipp kan påvirke pelagisk gyting 

og drivende egg. 

Hysvær-lokaliteten berører også eksisterende reketrålingsfelt. Anlegget med dens fortøyninger og 

overflate vil ikke komme i arealmessig konflikt med fiskefeltet. Det er registrert låssettingsplasser for 

fisk i området rundt, der det nærmeste er 3,6 km nordvest for Hysvær-lokaliteten. 3 km sør er det et 

felt for passiv fisk og gytefelt som overlapper. Nordland fylkes fiskarlag mener at både gyte- og opp-

vekstområdet, samt området for passive fiskeredskap kan bli skadelidende av akvakulturlokalitetene 

når det gjelder areal og forurensning. 
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Utredningsbehov:   

• Mulige påvirkning av anleggene inklusive drift og transport for naturmangfold skal vurderes jf. §§ 
8-12 naturmangfoldloven. 

• Mulige effekter på laks og sjøørret i Færsetelva og inn i Flovannet skal vurderes når det er kjent 
hvilke effekter ulike utslipp vil ha for individ og bestander.  

• Modellering av utslipp fra anlegg i form av smitteagens og rømt oppdrettsfisk. 

• Det skal gis en kort beskrivelse av viktig områder for marine pattedyr, bunndyr, fisk og skalldyr i 
området. Eventuelle konsekvenser av lakseproduksjon på disse artene skal belyses. 

• Det skal gis en kort oversikt over viktige habitater, gyteområder og oppvekstområder og eventuelle 
konsekvenser av lakseproduksjon på disse områdene skal belyses. 

• Undersøkelser av fuglens næringsvalg nær oppdrettsanleggene, samt vurdere avbøtende tiltak 

mot skader fra fugl på laksefisk i akvakulturmerder.  

• Vurdere trusselfaktorer som forurensning særskilt i form av små plastpartikler. 

Metode 

ICOMOS og IUCN veilederne kapittel 5 med vedlegg 3A og 3B; Statens vegvesen håndbok V712 kap. 

6.6 Naturmangfold 

Kunnskapsinnhenting og datagrunnlag:  

• Innhente eksisterende data om bunnforhold og tareforekomster i nærområdene til de to om-

søkte anleggene, bl.a. basert på mange års undersøkelser av NIVA. 

• Innhente kunnskap om nåværende kasteplasser for sel. 

• Innhente kunnskap om dagens forekomster av ålegras i Vega kommune, både for å vurdere effek-

ter av tiltakene på arter som beiter i denne naturtypen i nærheten av tiltakene, og for å kunne 

vurdere hvor de har alternative beiteområder. 

3. Biologisk mangfold på land: 

Kort om dagens situasjon og mulige virkninger: 

a) Fugl og pattedyr 

Lokaliteten Hysvær ligger innenfor og lokaliteten Rørskjæran grenser til Hysvær/Søla landskapsvern-

område med dyrelivsfredning. Områdene er viktige for en rekke fuglearter, og Hysværet regnes som 

en del av kjerneområdet på Vega for ærfugl. Hekkebestanden av ærfugl og flere andre sjøfugler, spe-

sielt på strekningen fra Midt-Norge til Lofoten, er i sterk tilbakegang (se ref. i Follestad m.fl. 2017), og 

det samme er overvintringsbestandene av bl.a. ærfugl og havelle.  

De få norske og utenlandske studiene som er gjennomført, viser at forstyrrelser i etablerings- og drifts-

fasen av et anlegg kan påvirke både fugler og marine pattedyr negativt (se Figur 4.2 for mytende grågås 

i Follestad 2015). Rapporten «Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og ef-

fekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde» (Follestad m.fl. 2017) viser at ærfugl og 

annen sjøfugl reagerer negativt på forstyrrelser fra båttrafikk spesielt under mytetiden. Rapporten vi-

ser også til forsøk som viser negativ effekt på forstyrrelser av beitende ærfugl. Akvakulturanlegg fører 

til forstyrrelser i etableringsfasen, men også under drift gjennom transport av personell, fôr og slakte-

moden fisk. Utslipp av fôrrester, avføring, avlusningsmidler og medisiner med mere kan påvirke fuglens 

beiteområder. 
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b) Kulturbetinga arter og naturtyper 

I fiskerbondelandskapet finnes det naturtyper som åkermark, slåttemark, kystlynghei og naturbeite-

mark. På grunn av fraflyttingen som startet på 1960-tallet, var kulturlandskapet med kulturminner et-

ter jordbruksdrift svært preget av gjengroing. I dag beiter imidlertid i underkant av 1000 sau og noen 

ungfe på 50-60 av øyene nord og vest for hovedøya.  

Utredningsbehov:   

• Mulige påvirkning av anleggene inklusive drift og transport for naturmangfold skal vurderes jf. §§ 
8-12 naturmangfoldloven. 

• Utrede mulige transportruter for båttrafikk til og fra anleggene 

• Studere endringer i mytebestandene av grågås og ærfugl i områder med mye brukte ferdselsveier 
for ulike typer fritidsbåter 

• Det bør utarbeides sårbarhetskart for sjøfugler i de periodene de er mest sårbare for forstyrrel-

ser i ulike deler av året 

• Vurdere effekter av sauebeite på naturtyper i verdensarvområder (se Hatten m.fl. 2001) 

• Framskaffe eventuell kunnskapsstatus om forekomst av sjøørret 

Metode: 
For tema naturmangfold skal ICOMOS og IUCN-veilederne, kapittel 5 med vedlegg 3A og 3B; Statens 
vegvesen håndbok V712, kap. 6.6 Naturmangfold legges til grunn. 
 
NS 9410 beskriver to undersøkelser, MOM B og MOM C. B-undersøkelsene er en obligatorisk trend-
overvåkning, og skal brukes nær anlegget der risikoen for påvirkning er størst. C-undersøkelsene over-
våker tilstanden fra anlegget og videre utover i resipienten til den dypeste delen av området. Begge 
undersøkelsene er risikobaserte. Undersøkelsesfrekvensen for MOM B øker med økende påvirkning 
og MOM C gjennomføres etter en konkret risikovurdering ut fra produksjonens størrelse og egenska-
per ved resipienten. 
 
Kartlegging av sjøfugl vil utføres i henhold til standard tellemetodikk (se Follestad & Lorentsen 2011). 
 
Kunnskapsinnhenting og datagrunnlag:  

• Det skal kartlegges overvintrende bestander av sjøfugler i Vega kommune vinteren 2019, for å 
belyse endringer etter forrige totaltelling i 1985/1985. 

• Det bør etableres overvåking av sjøfugler i Vega kommune, både for å kunne vurdere mulige lang-
tidseffekter av oppdrettsanleggene og andre aktiviteter/påvirkningsfaktorer fra økt turisme i Vega 
som følge av verdensarvstatusen. 

• Utrede hvor turistfiskebåtene går ut, hvor de legger seg til å fiske, samt hvordan langvarige opp-
hold i ett og samme område kan påvirke fuglene som oppholder seg i slike områder. Dette er et 
viktig aspekt for å kunne vurdere kumulative effekter. 

• Studere hvor ærfuglhunner trekker etter at ungene er klekket, og de forlater egg- og dunværene. 
Det er viktig å få kartlagt hvor oppvekstområdene for ungene ligger, i og med at de er svært sårbare 
for forstyrrelser i denne perioden, bl.a. kan de lett predateres av måker hvis de blir skilt fra moren 
ved en forstyrrelse fra båter. 

 
4. Arter og naturtyper med stor eller særlig stor forvaltningsinteresse 

Kort om dagens situasjon og mulige virkninger: 

Naturmangfoldloven åpner for å gi truede arter en særskilt sikring ved at de får status som prioriterte 
arter. Tilsvarende gjelder det for utvalgte naturtyper. Mange av artene og naturtypene som på denne 
måten gis en særlig prioritet finnes langs kysten. I konsekvensutredningen skal disse artene og 
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naturtypene beskrives og vurderes i forhold til påvirkninger fra de omsøkte oppdrettslokalitetene på 
Hysvær og Rørskjæran. Kort oppsummert dreier dette seg om: 
 

• Ansvarsarter er arter hvor forekomsten i Norge utgjør mer enn 25 % av europeisk bestand. En 
oversikt over slike arter finnes hos Artsdatabanken (søkbar oversikt over ansvarsarter). 

• Truede arter er inndelt i kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (VU) i norsk rødliste for arter 
(Artsdatabanken) (norsk rødliste for arter). 

• Andre spesielt hensynskrevende arter som er arter som ikke fanges opp av øvrige kriterier, men 
som bør gis spesiell oppmerksomhet. 

• Prioriterte arter etter naturmangfoldloven er arter som får status som å trenge særlig sikring (mer 
informasjon om prioriterte arter). Tilsvarende finnes det bestemmelser om utvalgte naturtyper. 

• Fredete arter som ble fredet etter den tidligere naturvernloven. Oversikt finnes i Miljøstatus for 
Norge (oversikt over fredete arter). 

• Nær truede arter (NT), informasjon finnes i rødlista (norsk rødliste for arter). 

• Fremmede arter (informasjon om fremmede arter i Norge) og internt spredde fremmede arter 
med høy risiko (svartelista hos Artsdatabanken). 

• Utvalgte naturtyper, oversikt finnes her (http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/ut-
valgte-naturtyper/) 

 
Utredningsbehov: 

• Mulige påvirkning av anleggene, inklusive drift og transport for naturmangfold skal vurderes jf. §§ 
8-12 naturmangfoldloven. 

• Det skal redegjøres for planens konsekvenser for verneområdene i verdensarvområdet i tiltaks- 

og influensområdet  

• Avklare med forvaltningsmyndigheten hva som skal hensyntas og hvilke føringer som er aktuelle 

Metode 

ICOMOS og IUCN veilederne kapittel 5 med vedlegg 3A og 3B; Statens vegvesen håndbok V712 kap. 

6.6 Naturmangfold. 

   

7.1.2 Kulturarv 

Kort om utredningstemaet: 

Dette fagtemaet omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til kultur- 

minner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Temaet defineres som materielle og immaterielle 

spor etter menneskelig virksomhet. I denne analysen er det de materielle sporene etter menneskers 

virksomhet som vektlegges.  

 

Temaet omfatter følgende deltemaer: 

• Kulturminner 

• Kulturmiljøer 

• Kulturhistoriske landskap  

 

Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner fra 1978. Kulturminner er her definert 

som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 

historiske  

https://www.artsdatabanken.no/Rodliste/EuropeiskPerspektiv
http://data.artsdatabanken.no/Rodliste
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Prioriterte-arter/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Prioriterte-arter/
http://www.miljostatus.no/Tema/Naturmangfold/Arter/Fredete-arter/
http://data.artsdatabanken.no/Rodliste
http://www.artsdatabanken.no/fremmedearter
http://www.artsdatabanken.no/fremmedearter/svartelista2007
http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/
http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/
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hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som 

del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen  

forstås som større sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjo-

nen er framtredende (Statens vegvesen 2018 s. 172). 

 

Kort om dagens situasjon og mulige virkninger: 

Det foreligger ingen informasjon om at de omsøkte anleggene er i direkte strid med vedtatte vernetil-

tak etter kulturminneloven. Det foreligger ingen konkrete opplysninger om tilstedeværelse av kultur-

minner under vann for de aktuelle områdene. Det vises til kulturminnelovens meldeplikt dersom det 

skulle avdekkes kulturminner i området. Det kan likevel ikke utelukkes at tiltaket kan være i strid med 

kulturlandskapsverdiene (verdensarvhensyn, kriterium V) som inngår i grunnlaget for Vegaøyenes ver-

densarvstatus. 

Anleggene vil berøre Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Her er det gammel be-

byggelse og mange sjøhus knyttet til fiske, og en mengde e-hus, som fungerer som reirplass for ærfugl. 

I Hysvær/ Søla landskapsvernområde er det registrert Hysvær og Lånan registrert som kulturlandskaps-

områder som er prioritert i den nasjonale kartleggingen av verdifulle kulturlandskap. Verdifulle kultur-

landskap er områder som forvaltningsmessig er høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både 

biologiske og kulturhistoriske verdier. Dette omfatter blant annet de høyest prioriterte områdene i 

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap.  

Påvirkningene på kulturmiljøer og kulturminner i influensområdet kan omfatte visuell påvirkning. Vi-

suelle forstyrrelser fra akvakultur kan føre til forringelse av kulturmiljøers visuelle karakter, derav sam-

menhenger mellom kulturminner og den helhetlige opplevelsen av kulturlandskapet.  

Utredningsbehov: 

• Det skal redegjøres for planens konsekvenser for enkeltobjekt, kulturminner og kulturmiljøer 

i tiltaks- og influensområdet.  

• Vurdere visuelle konsekvenser for enkeltobjekt, kulturminner og kulturmiljøer i tiltaks- og in-

fluensområdet 

• Avklare med forvaltningsmyndighetene hva som skal hensyntas og hvilke føringer som er ak-

tuelle 

Metode 

ICOMOS og IUCN veilederne kapittel 5 med vedlegg 3A og 3B; Statens vegvesen håndbok V712, kapi-

tel. 6.7 kulturarv. 

 

Kunnskapsinnhenting og datagrunnlag:  

• Det skal i samråd med kulturminnemyndighetene utarbeides en plan for nødvendige visuali-

seringer. 

• Gjennomgang av eksisterende kunnskap, deriblant aktuelle databaser, planer, utredninger 

osv. Den regionale kulturminneforvaltningen kan gi informasjon om det aktuelle området. 

• Innhenting av mer detaljert kunnskap gjennom befaringer m.m.  

• Fredete kulturminner: Askeladden – Riksantikvarens offisielle database over fredete kultur-

minner og kulturmiljøer i Norge, både automatisk fredete kulturminner og vedtaksfredete 

kulturminner 
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• Nyere tids kulturminner-krigsminner mv. er kartlagt jf. ‘Kulturminner på Sør-Helgeland. Ut-

valgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i kommunene Vega, Vevelstad, Brønnøy, 

Sømna og Bindal’ utarbeidet av Nordland Fylkeskommune (Nordland fylkeskommune 2007). 

• Ærfuglhus-(kartlegging av ærfuglhus gjennomført av Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv i 2010-

2012). 

 

7.1.3 Landskap  

Kort om utredningstemaet: 

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper, samt hvordan land-

skapet oppleves som fysisk form. Når landskapskarakteren først og fremst spores tilbake til mennes-

kelig bruk og forståelse av landet og naturressursene det inneholder, kalles landskapet for et kultur-

landskap (Statens vegvesen 2018 s. 130). Vegaøyan er skrevet inn på verdensarvlisten som et kultur-

landskap. I de operasjonelle retningslinjene er kulturlandskapet definert som:   

Kulturlandskap er kulturelle områder og representerer “den sammensatte virksomheten til natur 

og menneske» slik det er angitt i artikkel 1 i konvensjonen. De viser hvordan menneskelige sam-

funn og bosetninger har utviklet seg over tid, under påvirkning fra fysiske begrensninger og/eller 

muligheter gitt av naturgrunnlaget på stedet og av løpende sosiale, økonomiske og kulturelle 

drivkrefter, så vel eksterne som interne (Operational Guidelines § 47). 

For dette temaet skal kun den helhetlige visuelle opplevelsen av verdier forbundet med verdensar-

ven (ekthet-stedsopplevelse, helhet, integritet og intakthet) vurderes. Den helhetsforståelsen, sam-

menhengen mellom attributtene som funksjonelle, visuelle, sosioøkonomiske, kulturelle, assosiative 

og andre sammenhenger skal vurderes under kapitel 7.3 ‘’samlet virkning for verdensarven’’.  

Temaet omfatter følgende deltemaer: 

• landskapets ekthet eller stedsopplevelse 

• landskapets helhet, integritet og intakthet 

Kort om dagens situasjon og mulige virkninger: 

De omsøkte lokalitetene ligger i et åpent havlandskap hvor de nærmeste øyene er lave grasbevokste 

øyer uten bygninger, og etablering av oppdrettsanlegg her vil visuelt forstyrre landskapsbildet i områ-

det. SWECO rapporten «Vegaøyan verdensarv – visuell karakter» illustrerer at lokalisering av opp-

drettsanlegg gir et tidsbilde og en naturbruk som kan svekke den visuelle karakteren, slik den er be-

skrevet som del av verdensarvverdiene (SWECO 2016).  Visuelle forstyrrelser fra akvakultur kan føre til 

forringelse av landskapets visuelle karakter, derav sammenhenger mellom kulturminner og den hel-

hetlige opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet. 

 

 

 

Utredningsbehov:  

• I henhold til forvaltningsplanen for Verdensarvområdet, og etter oppfordring fra UNESCO, 

skal det vurderes innvirkning på det visuelle i et kulturlandskap med verdensarvstatus, samt i 



Forslag til utredningsprogram – tilleggsutredning (KU) til Kystplan Helgeland (KPH) 

 

48 
 

hvilken grad oppdrettsnæring vil innvirke på ærfugldrift og opplevelse av verdensarvområ-

dets autentiske karakter ut i fra helhet, ekthet, integritet og intakthet. 

• Det skal utarbeidet en overordnet beskrivelse av områdets historie og landskapskarakter for 

å definere natur- og kulturhistorisk viktige visuelle relasjoner. Nær- og fjernvirkning av tilta-

kene fra utvalgte perspektiv skal beskrives og visualiseres. Spørreundersøkelse kan eventuelt 

gjennomføres for belysning av problemstillingene.  

Metode: 

ICOMOS og IUCN veilederne kapittel 5 med vedlegg 3A og 3B; Statens vegvesen håndbok V712, kap. 

6.6 landskapsbilde. 

 

Kunnskapsinnhenting og datagrunnlag:  

• Effektene av visuelle forstyrrelser fra akvakulturvirksomhet på verdensarvverdiene skal be-

skrives i detalj. SWECO-rapporten om Vegaøyan verdensarv – visuell karakter (SWECO 2016) 

er ett av grunnlagsdokumentene som må inngå i utredningen.  

• Gjennomgang av eksisterende kunnskap, deriblant aktuelle databaser, planer, utredninger 

osv.  

• Det skal i samråd med kulturminnemyndighetene utarbeides en plan for nødvendige visuali-

seringer. 

• Innhenting av mer detaljert kunnskap gjennom befaringer og intervju av personer med god 

lokalkunnskap m.m. 

7.1.4 Immateriell kulturarv/tradisjonell bruk   

Kort om utredningstemaet: 

Temaet immateriell kulturarv handler om tradisjonsbasert ressursbruk knyttet til fiske, ærfugldrift, 

landbruk og husdyrhold. Den tradisjonsbaserte ressursbruken som er del av verdensarvverdiene er 

det som er levende kultur med historiske røtter, og dermed først og fremst knyttet til ærfugl-

drift/duntradisjonen, som er hovedargumentet for verdensarvstatusen på Vega. Fiskeritradisjoner er 

som del av verdensarvverdiene knyttet til fiskerbondens livsform og fiskeri som det finnes fysiske 

spor av, og behandles under utredningstema kulturminner og kulturmiljøer, samt landskap. 

Under miljøkonsekvenser ser en på immateriell kulturarv/tradisjonell bruk ut fra samfunnets interes-

ser og behov for å ha et ressursgrunnlag tilgjengelig for framtida. Det gjelder både som grunnlag for 

sysselsetting og verdiskaping innenfor verdensarvområdet, inkludert buffersone. Vurderingen omfat-

ter både mengde og kvalitet på ressursene. De næringsmessige og foretaksøkonomiske virkningene 

er lagt til samfunnstema/prissatte konsekvenser.  

Kort om dagens situasjon og mulige virkninger: 

Utredningstema ‘Immateriell kulturarv/tradisjonell bruk’ omfatter følgende deltema: 

• Ærfugl- og dunværdrift 

• Fiske 

• Beite/landbruk 

• Høsting av tang 
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a) Ærfugl- og dunværdrift: Ærfugldrift/duntradisjonen er hovedargumentet for at Vegaøyan fikk ver-

densarvstatus og er kjernen i områdets ”Outstanding Universal Value”, og som Norge har det 

fremste ansvaret og forpliktelsen til å ta vare på. Området ble imidlertid oppført på verdensarvlis-

ten som et kulturlandskap, og med naturverdier som del av verdensarvverdiene. UNESCOs rådgi-

vende organer, IUCN og ICOMOS, har spesielt etterspurt hvilke virkninger akvakulturtiltakene i 

verdensarvområdet på Vega kan ha på 1) kulturlandskapet og 2) fugl – især ærfugl.   

 

b) Fiske: Verdensarvområdet omfatter viktige gyteområder og fiskeressurser, og det har vært gjen-

stand for nødvendig matauk i den tradisjonelle fiskerbondelivsformen i verdensarvområdet.  

 

c) Beite/landbruk: Det er i dag tre aktive driftsenheter inne i verdensarvområdet, men en del av ver-

densarvområdet brukes som utmarksbeiter av bønder tilhørende buffersonen. I inneværende år 

(2018) er det i underkant av 1000 sau (gammelnorsk sau og norsk kvit sau) og noen ungfe på 50-

60 øyer nord og vest for hovedøya Vega. I tillegg beites det i to verneområder (Holandsosen og 

Kjellerhaugvatnet) på hovedøya Vega, som også er del av verdensarvområdet.  

 

d) Høsting av tang: Høsting av tang var en integrert del av den tradisjonelle ærfugldriften ved at tang 

ble tatt opp, tørket og brukt til å lage reir for ærfuglene inne i e-husene for å gjøre det mulig å 

rense duna til ønsket kvalitet. Det brukes fortsatt tørket tang for å lage reir til ærfugl på de aktive 

dunværene i verdensarvområdet i dag. Fuglevokterne, som driver tradisjonsbasert ærfugldrift i 

verdensarvområdet, krever stopp i all tanskjæring/-tråling som foregår i mer industriell form, og 

som ikke har forbindelse til tradisjonell aktivitet knyttet til ærfugldrift. I henhold til fuglevokteres 

observasjoner oppstår det matmangel hos ærfuglungene i de områdene der det foregår denne 

type høsting av havalger. Denne vegetasjonen er dessuten et viktig skjulested for ungene. Når det 

gjelder høsting av tang og tare gjelder plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder side om 

side. Det skal utarbeides skjøtselsplaner for tangskjæring i verdensarvområdet. Maskinell tangs-

kjæring foregår flere steder i verdensarvområdet. Forvaltningsplanen forutsetter at det utarbeides 

en plan for tangskjæringen. 

Utredningsbehov: 

• Akvakulturtiltak kan påvirke bestanden av ærfugl, som er avgjørende for opprettholdelsen og 

gjenoppbyggingen av den tradisjonsbasert ærfugldrift. Dette påvirker igjen kulturlandskapet 

og opplevelsen av dette og skal ses i sammenheng i en vurdering av konsekvenser. 

• Det må avklares om et fortsatt eksisterende fiske knyttet til dunværene i verdensarvområdet 

skal vurderes som immateriell kulturarv, og hvilke konsekvenser akvakulturtiltak kan ha på 

dette. 

• Beitingen er del av utarbeidede planer for skjøtsel av verdensarvområdet for å opprettholde 

kulturlandskapet. Det må vurderes om akvakulturtiltak kan ha konsekvenser for beiting og 

skjøtsel av verdensarvområdet. 

• Der det ikke er utarbeidet en egen forskrift om høsting av havalger (tang/tare), kan kommu-

nen synliggjøre i planen hvilke områder som bør unntas fra tråling av hensyn til andre inter-

esser.  
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Metode: 

ICOMOS og IUCN veilederne kapittel 5 med vedlegg 3A og 3B; Statens vegvesen håndbok V712, kap. 

6.8 Naturressurser. 

 

Kunnskapsinnhenting og datagrunnlag:  

• Gjennomgang av eksisterende kunnskap, deriblant aktuelle databaser, planer, utredninger og 

foreliggende forskning.  

• Innhenting av mer detaljert kunnskap gjennom befaringer og intervju av personer med god 

lokalkunnskap. 

• Rapport av Verdsarvrådet for Vestnorsk Fjordlandskap og Vega kommune (15.06.2007): «Til-

taksplan for kulturlandskapet i verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap og Vegaøyan».  

7.1.5 Friluftsliv og rekreasjon  

Kort om utredningstemaet: 

Temaet omfatter alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som 

helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Friluftsliv er definert 

som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse 

(V712) (Statens vegvesen 2018 s. 172). 

Temaet omfatter følgende deltemaer: 

• Friluftsliv på sjø 

• Friluftsliv på land 

Kort om dagens situasjon og mulige virkninger: 

Hysvær/Søla landskapsvernområdet og kulturlandskapet på Søla er mye brukt til rekreasjon og frilufts-

liv, og aktiviteten antas å øke i framtiden som følge av økt turisme på Vega. Det er små og større aktører 

som driver sjørelatert turisme i verdensarvområdet, og som baserer aktiviteten på turistfiske og opp-

levelser knyttet til sjøområdene. Fylkesmannen i Nordland har registrert at lokaliteten Rørskjæran be-

rører det kartlagte friluftsområdet ‘’Vega Nord’’, som er registrert i Naturbase som et lokalt viktig fri-

luftsområde (figur 15). Ifølge Fylkesmannen vil friluftsområdet bli delvis berørt i form av det fysiske 

anlegget, men det er ikke forventet at forurensning vil påvirke friluftslivet i området. Sør for lokaliteten 

ligger det ‘‘Søla’’ svært viktig friluftsområde og ‘’Vega Vest’’ registrerte friluftsområdet. Påvirkning av 

anlegget for friluftsområdene i Søla er uavklart. Det er ingen statlig sikrede friluftsområdet i influens-

området.  
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Figur 15. Kartlagt friluftslivsområde. Lokaliteten er markert med en sirkel.  Kilde: kart.naturbase.no  

I forbindelse med den offentlige utlysningen av søknaden har det kommet inn innspill fra Naturvern-

forbundet om at lokaliteten Hysvær ligger i den mest trafikkerte leia til Hysværøyan, som også er ho-

vedleia til Skjærvær (figur 16). Kystverket Nordland har sendt saken til uttalelse til Boreal Transport 

Nord AS som trafikkerer området med hurtigbåten som går til Hysvær og Kirkøy. Boreal Transport Nord 

AS v/ Stian Bjørnvik opplyser at dagens rute går tvers gjennom den planlagte lokaliteten, men at ”ruten 

kan omlegges for å unngå lokaliteten om det skulle bli aktuelt uten de store omarbeidelsene”. 
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Figur 16. Lokaliteten Hysvær tegnet inn på arealplankartet for Vega kommune. Den røde firkanten 

viser rammen for anlegget.  

Utredningsbehov:  

• Virkningene fra anleggene på rekreasjon og friluftsliv (både på sjø og land) skal vurderes.  

• For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken, er det behov for en registrering av 

de viktigste og mest brukte sjønære friluftsområder i influensområdet 

• Kartlegge viktige områder for fritidsfiske og andre friluftsaktiviteter (f.eks. populære kajakk-

områder) 

Metode:  

ICOMOS og IUCN veilederne kapittel 5 med vedlegg 3A og 3B; Statens vegvesen håndbok V712, kap. 

6.5 Friluftsliv    

Kunnskapsinnhenting og datagrunnlag: 

• Gjennomgang av eksisterende kunnskap, deriblant aktuelle databaser, planer og utredninger.  

• Informasjon om dagens bruk av området innhentes fra lokale og regionale myndigheter, ak-

tuelle interesseorganisasjoner og lokalkjente. 
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7.2 Samfunnsmessige virkninger  

Det skal utredes hvilke samfunnsmessige virkninger de to omsøkte alternativene for oppdrettsanlegg 
vil ha i verdensarvområdet med buffersonen, samt for lokalt og regionalt samfunns- og næringsliv. 
Videre skal det utredes hvordan befolkning, sysselsetting og økonomien i vertskommunen påvirkes. 

Som utgangspunkt for å vurdere betydningen av eventuelle endringer i verdiskaping, sysselsetting og 
kommunale inntekter, beskrives dagens situasjon med hensyn til befolkning, næringsliv, sysselsetting, 
kommunal økonomi og status og utfordringer for kommunen. De samfunnsmessige virkningene for 
verdensarvområdet med buffersone vil i stor grad være knyttet til verdiskapings- og sysselsettings-
effekter i anleggs- og driftsfasen, samt til inntekter til kommunen. 

Utredningen skal kartlegge de potensielle virkningene de ulike tiltaksalternativene vil ha på verdens-
arvverdier (OUV) og lokal og regional økonomi. De ulike tiltaksalternativene og nullalternativet antas 
å gi ulike økonomiske konsekvenser.  

En del av utredningen vil være å beregne og vurdere de økonomiske virkningene knyttet til de fiske-
oppdrettsanleggene. Det er kjent at oppdrettsaktivitet kan ha betydelig bedrifts- og samfunnsøkono-
misk betydning, men i denne sammenheng er det mest relevante å vurdere hvor store de lokale virk-
ningene er. Man vil derfor benytte et standard, etablert metodisk rammeverk for verdiskapings- og 
ringvirkningsanalyser for å se nærmere på hvordan de ulike tiltaksalternativene vil slå ut i lokaløkono-
mien. 

Lokale verdiskapings- og sysselsettingseffekter skjer i hovedsak gjennom fire kanaler (figur 17): 

• Direkte effekter: De direkte effektene er knyttet til de ulike tiltaksalternativenes virkning på opp-
drettsvirksomhetene direkte. Dette vil altså være antall sysselsatte og størrelsen på verdiskaping, 
(målt i millioner kroner) som skjer hos oppdrettsvirksomhetene selv.  

• Indirekte effekter: Oppdrettsvirksomhetene vil sannsynligvis kjøpe varer og tjenester hos lokale 
underleverandører. Disse underleverandørene vil videre ønske å kjøpe varer og tjenester fra andre 
lokale underleverandører. Disse såkalte «drypp-effektene» vil gi sysselsetting og verdiskaping i re-
gionen, og vil også kunne påvirkes av hvilket tiltaksalternativ (antall oppdrettsanlegg, størrelse, 
mv.) som velges.  

• Induserte konsumeffekter: De direkte og indirekte sysselsatte hos oppdrettsvirksomheten og un-
derleverandørene vil bruke en del av lønnen sin på lokalt forbruk. Dette vil føre til nye sysselset-
tings- og verdiskapingseffekter i de lokale konsumnæringene.  

• Katalytiske effekter: De katalytiske effektene er i større grad dynamiske effekter. Endret aktivitet 
for en bedrift vil kunne gi store virkninger for den lokale økonomien gjennom blant annet virkning 
på regionens bosettings- og næringslivsattraktivitet. 

Alle disse virkningene er viktige å få fram som samfunnsmessige konsekvenser av oppdrettsanleggene. 

På samme måte vil vi gjøre vurderinger og beregninger av næringsvirksomhet knyttet til verdensarv-
stedet, der turistnæringen antas å være den viktigste. Også for denne næringen vil vi gjennomføre en 
verdiskapings- og ringvirkningsanalyse med samme metodikk som beskrevet for fiskeoppdrett ovenfor. 

. 
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Figur 17. Samfunnsmessige effekter av endringer i næringsvirksomhet. Kilde: Menon Economics. 

De tre øverste kanalene kartlegges ved hjelp av en ringvirkningsmodell og gjennom en kartlegging av 

den lokale leverandørstrukturen, og fokus i analysen vil være på disse virkningene. De katalytiske ef-

fektene vil være vanskeligere å kvantifisere, og det vil eventuelt kunne være aktuelt med en mer case-

basert tilnærming, hvor man ser på andre regioner som har opplevd en endring i tilsvarende virksom-

heters forretningsgrunnlag. Til sist vil ringvirkningsmodellens resultater benyttes til å se nærmere på 

hvordan de ulike effektene vil påvirke kommunens økonomi gjennom den lokale skatteinngangen. 

I den første delen av analysen beregnes og vurderes verdiskaping, ringvirkninger, sysselsetting mv. 

knyttet til de ulike næringene uavhengig av hverandre. 

I den andre delen vurderes hvordan de foreslåtte fiskeopprettsanleggene kan påvirke øvrig nærings-

virksomhet, herunder turistvirksomhet mv. og tradisjonelle næringer knyttet til verdensarvstedet. 

Denne analysen vil i stor grad bygge på det som er funnet i konsekvensvurderingen om miljømessige 

og kumulative effekter for verdensarvstedet i den miljømessige delen av analysen. Vi vil i denne delen 

vurdere hvordan det kan slå ut for næringer knyttet til verdensarvstedet og øvrige næringer at det 

etableres fiskeoppdrett. Dette er utfordrende, og det vil være aktuelt å gjøre dette i form av ulike 

scenarioer som illustrerer mulige utvikling. 

Det tas sikte på å tallfeste disse effektene i en samfunns-, lokal- og regionaløkonomisk kontekst i den 

grad det er mulig. Dersom det viser seg vanskelig å tallfeste effektene, vil vi diskutere disse kvalitativt, 

eventuelt supplert av litteratur på området. 

Følgende metoder og verktøy legges til grunn for utredninger om samfunnsmessige konsekvenser for 

for Verdensarvområdet med buffersone, samt influensområdet forøvrig: 

• Veiledere fra ICOMOS og IUCN; kapittel 5 med vedlegg 3A og 3B 

• Metoder for prissatte og ikke-prissatte virkninger i Statens vegvesens Håndbok V712 Konsek-

vensanalyser, så langt de er relevante (Statens vegvesen 2018) 

• Standard metoder og verktøy for beregning av verdiskaping og ringvirkninger av næringsvirk-

somhet og Menon Economics’ bedriftsdatabase for alle virksomheter i Norge (med tall for 
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omsetning, verdiskaping, sysselsetting, mv. i alle landets virksomheter, basert på offisiell in-

formasjon fra Brønnøysundregisteret) 

• Veiledere i samfunnsøkonomiske analyser fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ 2018) og 

Finansdepartementet (Finansdepartementet 2014). 

• Statistikk fra SSB om befolkning, befolkningsutvikling, pendling mv.. 

 

7.3 Kumulative effekter 

I utredningen av samfunnsmessige virkninger vil vi legge til grunn de kumulative virkningene som er 

vurdert som del av den miljømessige konsekvensvurderingen, som beskrevet i kapittel 7.2. Det må 

antas at det er de samlede effektene av de ulike miljømessige konsekvensene som vil ha betydning for 

hvor store de samfunnsmessige virkningene blir. 

7.4 Samlet virkning for verdensarv 

De samlete virkningene av oppdrettsanleggene på OUV og Verdensarvområdet skal vurderes, jf. KU-

forskriften § 21 Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, ved-

tatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet skal også vurderes. 

 

  



Forslag til utredningsprogram – tilleggsutredning (KU) til Kystplan Helgeland (KPH) 

 

56 
 

8 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)  

I forskrift om konsekvensutredninger blir det stilt krav om at vurdering av beredskap og ulykkesrisiko 

skal gjennomføres i samsvar til PBL § 4.3. Analysen har som formål å gi en bred, overordnet, represen-

tativ og beslutningsrelevant fremstilling av risiko for tap av verdier knyttet til menneskers liv og helse, 

ytre miljø (forurensning) og materielle verdier inkl. samfunnsverdier. Det skal lages en fullverdig ROS-

analyse basert på sårbarhetsvurderinger og en hendelsesbasert risikovurdering. Dette skal gi et godt 

kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold for verdensarvs-

verdier og andre verdier i verdensarvområdet. 

Som del av ROS-analysen skal det vurderes påvirkninger og sårbarhet i lys av tåleevne og -grenser for 

endringer av verdensarvverdiene. Det skal også vurderes spesifikk sårbarhetsanalyse for verdensarv-

området med særlig vekt på alle områder angitt med SOSI-kode 6001 D, som åpner for akvakultur i 

områder grunnere enn 20 meter (ifølge kommunen gjelder dette alle arealer i sjø grunnere enn 20 

meter, med mindre det er definert annen arealbruk i plankartet). 

8.1 Metode og datagrunnlag 

Metode for ROS-analyse vil følge DSB sin veileder (april 2017)  ‘’Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging’’. Veilederen definerer fem trinn i en ROS-analyse: 

1) Beskrive planområdet 

2) Identifisere mulige uønskede hendelser 

3) Vurdere risiko og sårbarhet 

4) Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

5) Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 

DSB-veileder: Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging:  

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veile-

dere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsana-

lyse.pdf 

Andre kilder skal også legges til grunn i ROS-analysen, for eksempel Svåsand m.fl. 2015, Miljødirekto-

ratet 2016, Fylkesmannen i Nordland 2011.   

 

8.2 Tema i ROS-analysen 

Tabell 5. Tema i ROS-analysen  

Hendelse/Situasjon Beskrivelse 

NATUR- OG MILJØFORHOLD 

1. Skredfare/kvikkleires-

kred 

Tiltaksområdene har noen skredutsatte områder, der skred kan gå ut i sjø. Alle områder 

med potensiell skredfare må derfor utredes før de kan tas i bruk. 

2. Havnivåstigning Denne faren er definert som utfordringer knyttet til økt havnivå blant annet som følge av 

klimaendringer. Dette kan medføre at flere hekkeplasser for sjøfugl og rasteplasser for trek-

kende fugler over tid vil bli ubrukelige (Follestad m.fl. 2011). 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
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Hendelse/Situasjon Beskrivelse 

3. Elveflom/ tidevanns-

flom/ stormflo  

Springflo er høy vannstand som følge av høyt astronomisk tidevann kombinert med værets 

og bølgers påvirkning. Ved ekstremvær kan det være fare for skade på anleggene og røm-

ning av fisk, og ødeleggelser av hekkeplasser for bl.a. storskarv.  

4. Vindutsatte områder 

(Ekstremvær, storm og 

orkan) 

Tiltakene er utsatt for sterk vind. Tema utredes 

5. Klimaendringer  Klimaendringer vil påvirke verdensarvområdet i form av høyere havnivå, høyere havtem-

peraturer, havforsuring og økt flom og skredfare. Dette medfører igjen til at sprednings-

mønsteret for lakselus og andre sykdomsframkallende organismer vil endres og at enkelte 

sykdommer bli mer vanlige. Klimaendringer kan også i stor grad påvirke sjøfugl, særlig gjen-

nom endringer i tilgjengelig næring (se Follestad m.fl. 2017) 

NATUR OG KULTUROMRÅDER 

Naturmangfold  Vurdere påvirkninger og sårbarhet i lys av tåleevne og -grenser for endringer av naturver-

dier/OUV 

6. Naturvernområder Anleggene berører Hysvær/Søla landskapsvernområde, Lånan/Skjærvær naturreservat. 

Det skal vurderes risiko av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista 

habitat og arter innenfor verneområdene   

7. Bunntilknyttet flora og 

fauna 

Nordland fylkes fiskarlag uttaler i brev datert 1.7.2015 at etableringen vil medføre økt be-

lasting av biologiske- og kjemiske avfallsstoffer i området. Utslipp av organisk materiale 

og andre stoffer kan innvirke negativt på bunntilknyttet flora og fauna m.m. Det skal vur-

deres risiko på bunntilknyttet flora og fauna ved bruk MOM B og MOM C. B-undersøkel-

sene 

8. Strandsone og marin 

fauna og flora 

Innenfor verdensarvområdet finnes blant annet bløtbunnsområder i strandsonen og vik-

tige skjellsandforekomster. 

9. Sårbar fauna /fisk  Anleggene grenser til et gyteområde for torsk og følgelig viktig fiskeområde. Det finnes 

både villaks og sjøørret. Det skal vurderes risiko fra akvakultur lokalitetene for sårbar fauna 

og fisk.  

10. Fugler og pattedyr Innenfor verdensarvområdet finnes det hekke-, myte-, raste- og overvintringsplass for 

mange sjøfugler og andefugler. De viktigste kystnære pattedyr er steinkobbe, havert og 

oter. Det skal vurderes risiko fra akvakultur lokalitetene for fugler og pattedyr 

11. Rødliste arter Rundt akvakulturlokalitetene er det registrerte flere rødlistede arter Det skal vurderes ri-

siko fra akvakultur lokalitetene for rødlistede arter 

Kulturarv Vurdere påvirkninger og sårbarhet i lys av tåleevne og -grenser for endringer av kulturmin-

neverdier/ OUV 

Landskap Vurdere påvirkninger og sårbarhet i lys av tåleevne og -grenser for endringer av land-

skapsverdier/ OUV 

Immateriell kulturarv/tradi-

sjonell bruk 

Vurdere påvirkninger og sårbarhet i lys av tåleevne og -grenser for endringer av immateri-

elle verdier/ OUV 

Friluftsliv og rekreasjon Vurdere påvirkninger og sårbarhet i lys av tåleevne og -grenser for endringer av rekrea-

sjons- og friluftslivsverdier 

MENNESKESKAPTE FORHOLD 

UTSLIPP  

12. Utslipp av fôr Det skal kartlegges risiko for utslipp av miljøgifter via fôret (som kadmium, kvikksølv, kob-

ber, og også enkelte organiske miljøgifter). Risiko for eventuell tilgrising av strender med 

fettfilm (fra fôr og evt. oppgulp fra oppdrettsfisk e.l.), som kan ha direkte og indirekte ef-

fekter på sjøfuglområder, skal også vurderes. 
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Hendelse/Situasjon Beskrivelse 

13. Utslipp av Kjemikalier 

og legemidler  

Utslipp av kobber og prioriterte miljøgifter som for eksempel kadmium, kvikksølv, PCB og 

PBDE i fôrspill og fekalier. Det skal vurderes risiko for utslipp av legemiddel. 

14. Diffuse utslipp Diffuse utslipp fra en eventuell landbase, for eksempel avrenning fra lagerområder og om-

råder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet skal vurderes 

15. Utslipp av plast/mikro-

plast 

Risiko for utslipp av plast/mikroplast fra akvakulturanleggene skal vurderes 

Forurensing i vann  

16. Forurensning i sjø/vass-

drag 

Utslipp fra uhell eller ulykke jr. 30 

17. Nedbørsfelt Lokalitetene ligger i vannforekomsten Flovær, klassifisert som åpen eksponert kyst med 

ID nr.0361010700-2-C i Vann-Nett7. Vannforekomsten er per i dag vurdert til å ha Svært 

god økologisk tilstand. 

Bestemmelsene i vannforskriften innebærer at Fylkesmannen i enkelte tilfeller vil måtte 

pålegge lokaliteten tilleggsundersøkelser for å kartlegge tilstanden i vannforekomsten. På 

bakgrunn av utslippets omfang og forventet påvirkning på resipienten, finner Fylkesman-

nen på dette tidspunktet at det ikke er nødvendig å pålegge denne type undersøkelser. 

Forurensning i grunnen  

18. Forurenset grunn Vurderes sammen med kjemikalieutslipp 

Forurensning i luft  

19. Støv/partikler/røyk Brann eller utslipp  

20. Støy Støy fra anleggene skal vurderes som mulig påvirkningsfaktor for dyrelivet. 

21. Lukt Fôrlagring, tilberedning, spyling, rengjøring og tørking av nøter samt annen virksomhet 

ved oppdrettsanlegget kan føre til luktulemper av betydning for tilgrensende bosteder. 

Andre forurensningskilder  

22. Sykdommer og parasit-

ter   

All oppdrettsvirksomhet innebærer fare for utbrudd av sykdom. Det kan oppstå risiko for 

smittespredning mellom anlegg og villfisk som bærere av smitte.  

23. Lakselus Lakselus kan gi negative bestandseffekter både på villaks og sjøørret. Det skal vurderes ri-

siko av lakselus på villaks og sjøørret 

24. Rømming av oppdretts-

laks 

Risiko fra lakse- og sjøørretpopulasjoner i form av effekter av rømt fisk/lakselus/smittea-

gens på fiskens atferd og overlevelse i sjøvann og fersk-vann skal vurderes. 

25. Ulykke eller uhell som 

fører til utslipp 

Risikoen for oljesøl antas å være liten, men følgene kan bli katastrofale om et nytt søl 

skulle ramme Vega verdensarvområde (jr. Deifovos i 1981, se Follestad m.fl. 2017) 

Ulykker  

26. Større ulykke på sjø Skips kollisjon, brann og forlis m.m. 
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8.3 Sårbarhetsanalyse for verdensarvområde for områder grunnere enn 
20 meter 

Alle områder angitt med SOSI-kode 6001 D åpner for akvakulturvirksomhet annet enn anadrom lakse-
fisk i områder grunnere enn 20 meter. Ifølge Vega kommune dreier dette seg om alle arealer i sjø 
grunnere enn 20 meter med mindre det er definert annen arealbruk i plankartet. 

Det er så langt ikke identifisert konkret akvakulturvirksomhet eller planer for dette i sjøområder grun-
nere enn 20 meter. Det er således vanskelig å vurdere konkrete konsekvenser av mulig framtidig virk-
somhet i disse områdene. Områdene med dybde under 20 meter er imidlertid ikke homogene og sann-
synligheten for framtidig akvakulturvirksomhet vil følgelig også variere. Områdene grunnere enn 20 
meter vil også variere i sårbarhet, og for framtidig planlegging skal det lages en sårbarhetsanalyse og 
et sårbarhetskart innenfor verdensarvområdet med buffersone: 

• Det skal utarbeides en sårbarhetsanalyse og et sårbarhetskart for alle sjøområder grunnere enn 
20 meter innenfor verdensarvområdet med buffersone. Kartet skal gi grunnlag for identifisering 
av kritiske områder med tanke på verdensarvverdiene basert på konkretisering og spesifisering av 
verdensarvverdiene (OUV) utarbeidet av Riksantikvaren og Miljødirektoratet. 

• Sårbarhetskartet vil også belyse områder med lavere grad av konflikt mellom utvikling og vern og 
vil være et viktig grunnlag for vurderinger av framtidig arealbruk, bærekraft og utvikling. 

• Sårbarhetskartet vil være sentralt for å identifisere områder der akvakultur i liten grad kommer i 
konflikt med verdensarvverdiene, men også områder der tiltak bør unngås på grunn av store ver-
dier, høy sårbarhet og stort konfliktnivå. 

• Sårbarheten er ikke statisk og vil variere i løpet av året ved at støy og andre forstyrrelser kan på-
virke ærfugl, andre sjøfugler og organismer tilknyttet det marine miljøet. Eksempler her er hekke-
områder, beiteområder, myteområder og områder viktige for overvintring. 

• Kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av sårbarhetskartet må inkludere sammenstillingen av ek-
sisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan ver-
densarvområde i NINA Rapport 1405 (Follestad m.fl. 2017), kunnskap hos Vega verneområdestyre 
og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Planlagte undersøkelse av overvintrende sjøfugl i regi av NINA 
vinteren 2019 vil også gi viktige bidrag til sårbarhetskartet. 

• Også kunnskap om fiskerier, gyteområder, marin flora og fauna, og næringsinteresser avhengig av 
det marine miljøet, inklusive verdier over strandlinjen, vil inngå i sårbarhetsanalysen og sårbar-
hetskartet.  
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9 Planprosess 

Kapitlet tar for seg organisering av planprosessen, herunder hvordan informasjonsutveksling, medvirk-

ning og framdrift planlegges gjennomført. 

9.1 Organisering 

Det er Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) sammen med Norsk Institutt for naturforskning 

(NINA) og Menon Economics som har ansvaret for å utarbeide forslag til planprogram og tilleggsutred-

ninger (KU). Vega kommune har ansvaret for å sende planprogrammet på høring, fastsette planpro-

grammet og å vedta forslag til tilleggsutredninger (KU).   

Arbeidet med KU skal bestå av arbeidsgrupper fra NIKU, NINA og Menon Economics. NIKU og NINA 

skal utrede konsekvens for miljøtema, mens Menoen Economics skal utrede samfunnstema.  

Planen skal utarbeides i nært samarbeid med Miljødepartementet, Riksantikvaren, Vega kommune, 

Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Vega verneom-

rådestyre, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Oppdrettsnæringen (Marine Harvest/Nova Sea), Turistnæ-

ringen Vega, Vega kommune, Universitetet i Tromsø og andre lokale representanter.   

9.2 Medvirkning 

Jf. § 4-1, skal opplegget for medvirkning, såfremt det er mulig, fastsettes i planprogrammet.  

 

Jf. Pbl. § 5-1: ‘’Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal 

påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private’’. 

 

Vega kommune er ansvarlig for organisering av medvirkning lokalt og arbeidsgruppen (NIKU, NINA og 

Menon) vil stå for gjennomføring. Det legges opp til en medvirkningsstrategi for næringsliv og bruker-

grupper, organisasjoner og enkeltpersoner som illustrert i gul kolonne til venstre i figuren under (figur 

18). 

Bestemmelser om samråd i planleggingen er gitt i pbl § 3-2: ‘’Alle offentlige organer har rett og plikt til 

å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres planer og vedtak og skal gi planmyn-

dighetene informasjon om hva som kan ha betydning for planleggingen’’. Samråd med statlig fagmyn-

dighet og fylkeskommunen er vist i grønn kolonne til høyre i figur 18. 

Politikerne i deltakerkommunene skal holdes orientert om det pågående planarbeidet gjennom pre-

sentasjoner for politiske utvalg og/eller kommunestyrer. 
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Figur 18. Varsel og kunngjøring av planoppstart med planprogram. Kilde: Miljøverndepartementet 
(2014) Veileder. Kommuneplanens arealdel 
 
Det er lagt opp til en bred medvirkning i hele KU-prosessen: 
 

1. Scoping, eller målfokusering, er prosessen for å identifisere de viktigste og mest beslutnings-
relevante påvirkningsfaktorer og tema som konsekvensutredningen skal konsentrere seg om. 
Medvirkning fra ulike interessenter er viktig i scopingprosessen. Det ble avholdt et scopingse-
minar på Vega Havhotell 20. august 2018 med deltakere fra Riksantikvaren, Miljødirektoratet, 
Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Stiftelsen 
Vegaøyan verdensarv, Vega verneområdestyre, Oppdrettsnæringen (Marine Harvest/Nova 
Sea), Turistnæringen Vega, Vega kommune, NINA og Universitetet i Tromsø. Det er laget en 
rapport fra scopingseminaret og resultatene vil inngå i tilleggsutredningen (KU) til KPH. 

2. Scopingrapporten ble sendt til alle deltakerne med muligheter for innspill og merknader. I til-
legg er rapporten sendt til andre som var invitert til seminaret, men ikke hadde anledning til å 
møte.  

3. Planprogrammet med forslag til tilleggsutredninger (KU) til KPH legges ut til offentlig høring 
med 6 ukers høringsfrist. Høringsuttalelsene vil bli behandlet av ansvarlig myndighet, Vega 
kommune, og inngå i fastsatt utredningsprogram for KU. 

4. KU legges ut til offentlig høring med 6 ukers høringsfrist. Høringsuttalelsene vil bli behandlet 
av ansvarlig myndighet, Vega kommune, og inngå i KU for godkjenning. 

5. Det vil bli avholdt ett eller flere folkemøter i etterkant av godkjent KU. 
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9.3 Fremdrift  

Forslag til fremdrift for planprosessen som vises i tabell nedenfor vil kunne endre seg i løpet av pro-

sessen. 

Aktivitet TID 

Kunngjøring av planprogram og planoppstart Januar 2019 

Høringsperiode 6 uker  Februar 2019 

Fastsetting av planprogram Mars 2019 

Oppstart og utarbeide konsekvensutredning Mars-August 2019 

Konsekvensutredning til høring  September 2019 

Høring konsekvensutredning 6 uker November 2019 

Politisk behandling av konsekvensutredning Desember 2019 
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
7/19 Vega formannskap 30.01.2019 
 Vega kommunestyre  
 

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vega formannskap vedtar å endre fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og 
omsorgstjenester i henhold til Rundskriv I-1/2019 fra Helse–og omsorgsdep. 
Endringene gjelder fra 1. januar 2019. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i Prop.1S(2018-2019) for HOD og Stortingets vedtak gjøres følgende endringer i 
forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
Fribeløpet ved beregning av vederlag for langtidsopphold endres fra   kr.  8 200 til kr.  8 400 
Fribeløpet ved beregning av vederlag for langtidsopphold, 
der en uten selv å ønske det legges på dobbeltrom,             endres fra  kr.39 300 til kr.40 400 
Egenandelen for korttidsopphold pr.døgn                            endres fra  kr.     160 til kr.     165 
Satsen for dag- og nattopphold                                    endres fra  kr.       80 til kr.       85 
 
Egenandelen ved praktisk bistand/opplæring ved en samlet  
inntekt under 2G pr.mnd.                                                     endres fra  kr.      205 til kr.     210 
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
8/19 Vega formannskap 30.01.2019 
 

Oppussing fasade rådhus/ombygging infoavd-møterom 

 
Vedlegg 
1 Skisse infoavdeling/møterom 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Arbeider med oppussing/ombygging rådhus igangsettes ihht vedtatt økonomiplan. 
2. Budsjett for tiltakene settes inntil kr 1.595.000,- eksl mva 
3. Tiltakene finansieres med låneopptak. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til investeringsbudsjett, budsjettskjema 2B, vedtatt i Vega kommunestyre, sak 51/18. 
 
Oppussing fasade på rådhus, ombygging infoavdeling og møterom, garderobeanlegg samt 
utbedring brannalarm ble prioritert. 
 
Fasade: 
Det er tatt inn tilbud på arbeid og materialkostnader for fasadearbeidene(vegg mot nordøst): 
Materialkostnad - kr 500.000,- 
Vinduer  - kr 151.000,- 
Arbeidskostnad - kr 382.000,- 
Sum:   - kr 1.033.000,- eksl mva 
 
I summen inngår riving, utlekting, isolasjon, nye fasadeplater og skifting av vinduer. Fasaden 
blir da utbedret på lik måte som øvrige vegger.  
 
 
 



 
 
 
Infoavdeling/NAV/møterom: 
Ombygging infoavdeling og møterom er påbegynt.  
Tiltakene er drøftet i personalmøte og det er avholdt møter med de ansatte underveis i 
planeringen.  
I første omgang blir ombygging 1.e etasje prioritert ihht direktiv fra NAV. 
Deretter blir infoavdeling bygget om/flyttet ned til 1.etasje. 
Det blir montert varmepumper i trappehus både i 1.e og 2.e etasje. 
Når infoavdeling er ferdig etablert blir møterom bygget om i 2.etasje. 
Se vedlegg. 
Med ombyggingen styrkes infoavdelingen i den forstand at bemanningen kan samordnes med 
NAV og flyktningetjenesten. 
Tiltakene er i investeringsbudsjettet estimert til kr 300.000,- eksl mva 
 
 
Garderober: 
Garderobeanlegg er ikke prosjektert. 
Plassmangel er en utfordring da det må tilrettelegges for både herr/dame. 
Dette blir planlagt/prosjektert i løpet av våren 2019 med oppstart ombygging høsten 2019. 
Estimert kostnad i investeringsbudsjett kr 175.000,- eksl mva 
 
 
Brannalarm: 
Det er per idag ikke et anlegg som oppfyller kravene ihht risikoklasse på bygget. 
Dette gjelder den «nyere delen» av rådhuset, dvs lensmannskontor/NAV/teknisk. Det er kun 
NAV som har er tilstrekkelig dekket idag. 
Eksisterende branntavle er dimensjonert for å ivareta hele huset og kan således utvides med flere 
sløyfer. 
Estimert kostnad kr 120.000,- eksl mva 
 
 

Vurdering 
Vega kommunestyre har prioritert rådhuset i årets budsjett og ovenstående tiltak er i tråd med 
investeringsvedtaket. 
Det er avsatt kr 1.595.000,- eksl mva i investeringsbudsjettet og arbeidene bør igangsettes i 
prioritert rekkefølge så snart som mulig.  
 
Hvis det budsjettmessig er rom så bør varme i korridorer også prioriteres. 
 
Med utbedret fasade/vinduer og varme i trappehus/korridorer så heves kvaliteten på 
arbeidsplassene på rådhuset opp til akseptabelt nivå. 
 
Ombygging NAV/infoavdeling oppfyller kravene til sikkerhet fra NAV samtidig som vi kan 
samordne ressursene i rådmannens stab på en mer effektiv måte. 
 
Garderobeanlegg er en utfordring da det er begrenset med areal i kjelleretasjen. Dette må 
planlegges og drøftes sammen med personalet før igangsetting. 
 
Brannalarm må utbedres ihht risikoklasse.
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