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Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Nordland og BirdLife Norge avd. Nordland.

Uttalelse - detaljregulering med
konsekvensutredninger for Hergot Energipark
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland er et samarbeidsnettverk for 14 natur- og
friluftsorganisasjoner i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i Nordland fylke
ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for
kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. Medlemsmassen
hos de tilsluttede organisasjonene er ca. 22 000 personer.

Vi viser til høring av forslag til planprogram for detaljregulering med konsekvensutredninger for
Hergot Energipark i Narvik kommune (PlanID 2021008). Norconsult (som er plankonsulent) ber om at
eventuelle kommentarer/merknader til planprogrammet sendes skriftlig innen 16.05.2022. Etter
avtale fikk vi utsatt frist til 18.5.2022.
Vi viser også til vår uttalelse av 24.1.2022 i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. Flere
av våre merknader i denne uttalelsen er også relevant for denne høringen.
Den 21.4.22 var vi representert på det digitale informasjonsmøtet hvor vi fikk vi en grei gjennomgang
av bakgrunnen for planarbeidet, om innspillene som kom inn i forrige høringsrunde, om forslaget til
planprogram, hvilke temaer som skal utredes med mer.
Hensikten med planarbeidet er fortsatt å legge til rette for å kunne etablere næringsbygg som har
stort behov for «grønn» energi produsert i Nordland - næringsbygg knyttet til virksomheter innen
industri (batterifabrikk), lagervirksomhet, engros, transport, håndverksbedrifter og salg av tyngre
vareslag.

Generelle merknader
«Det grønne skiftet» skulle skje innenfor naturens tålegrenser. Dessverre ser vi at nye «grønne»
arbeidsplasser og industri skjer ved å bygge ned enda mer natur. Det er et større fokus på vekst enn
fokus på det stadige forbruket av naturen vår. Ytterligere tap og fragmenteringer av leveområder for
naturmangfoldet forsterker naturkrisen vi står overfor. Vi etterlyser derfor en bedre arealforvaltning
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av vår gjenværende natur enn hva som er tilfelle i «det grønne skiftet». Vi mener at nye
industrietableringer, som en hovedregel, må lokaliseres i områder som enten er industrialisert fra før
eller er som er regulert til formålet gjennom en grundig prosess med overordnet plan. Planområdet
er i hovedsak avsatt som et rent LNFR-område og sjøarealet til flerbruk fiske, ferdsel, friluftsliv og
natur. Planene er derfor i strid med overordnede arealavklaringer. Narvik kommune, som ansvarlig
planmyndighet, har det avgjørende ansvaret. Kommunen kan nå velge å ikke vedta planprogrammet,
noe vi i tilfelle vil støtte.

Våre innspill til høring av planprogram og konsekvensutredning
Forslagsstiller og plankonsulenten har gjennomført plikten om å utrede alternative lokasjoner. I
denne saken så er det gjennomført noen forenklede utredninger på alternative lokasjoner i Nordland
og Troms. Planområdet (Hergot) ble utpekt på grunn av topografi, logistikk, nærhet og nettilgang til
fornybar energi og andre naturgitte forhold.
Vi mener lokaliseringen er feil av hensyn til naturmangfold og friluftsliv. Nye industrianlegg må
lokaliseres på steder som ikke ødelegger eller fragmenterer verdifull natur og/eller forringer
friluftslivet. Risikoen for at området vil miste mye av sitt særpreg og sine opplevelseskvaliteter er
betydelige. Vi har i uttalelsen til varsel om planoppstart skrevet om hvorfor området er så viktig for
friluftslivet.
Som det kom frem på informasjonsmøtet så er det et stort folkelig engasjement i saken og det er stilt
mange spørsmål til hvordan planene vil påvirke og ivareta natur og friluftsliv. Planområdet er et
svært viktig friluftslivsområde, som mange ønsker å ta vare på og fortsatt kunne få bruke som de
alltid har gjort.
Foreløpig er det få detaljer rundt plasseringer av infrastruktur mv. vi som høringspart kan forholde
oss til. Det står også at «potensialet for etablering av nye vannkraftverk i tilknytning til energiparken
vurderes. Mulighetene for trinnvis utvikling av området skal også utredes…». Videre står det at
«endelig planavgrensning vil bli klarlagt i løpet av planprosessen». Dette betyr at svært mange
spørsmål står ubesvarte i denne fasen. Behovet for en grundig prosess med kunnskapsinnhenting er
derfor betydelig.
Alle krav og rettslige prinsipper som ligger fast i miljølovverket, som Naturmangfoldloven, Plan- og
bygningsloven, miljøinformasjonsloven, vannforskriften, forvaltningsloven, folkehelseloven m.fl. er
greit oppsummert i planprogrammet. Vi har forventninger til at lovverket følges og at det gjøres
grundige utredninger og vurderinger. Videre har vi forventninger til at statlige, regionale og
kommunale føringer og forventninger ivaretas.
Vi mener videre at en bred medvirkningsprosess underveis i prosessen, med relevante aktører og
interesser, er svært viktig. Dette er også beskrevet under kapittel 3.3., men det er svært få detaljer
rundt hvordan prosessen skal foregå. Vi oppfordrer til å ta kontakt med våre tilsluttede
organisasjoner, som f.eks. Naturvernforbundet, BirdLife, Midtre Hålogaland Friluftsråd og Norges
Jeger- og Fiskerforbund. Hvordan medvirkningen har foregått og hvem som har vært involvert, skal
beskrives og dokumenteres.
Området har en variert natur med våtmark og myr som gir opphav til et rikt naturmangfold.
Kunnskapsgrunnlaget er per i dag langt i fra godt nok, noe som kommer frem i forslaget til
planprogram under kapittel 4.6.1. Naturmangfold: «Sett i lys av planområdets størrelse er det relativt
få registreringer av naturmangfold innenfor området. Mesteparten av området består av skog og
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våtmark. Flere våtmarkssystemer, herunder flere myrtyper, er oppført på norsk rødliste for
naturtyper. Myrer er ofte levesteder for mange planter og dyr, og populære landingsplasser for
fugler. På bakgrunn av dette vurderes det å være potensial for flere registreringer.». Så her er det
mange kunnskapshull som må tettes.
Sammen med flere andre høringsparter har vi allerede påpekt hvor viktig myra er i natur- og
klimasammenheng. Temaet blir derfor veldig viktig å få utredet på en god måte. Det kan ikke kalles
«grønn industri» dersom våtmarkene/myrene dreneres, mister sine viktige egenskaper og frigjør
store mengder CO2.
Støy, støv og luftforurensning skal også utredes og planprogrammet tar for seg det viktigste. Her må
også lysbruk/lysforurensning inn som utredningstema fordi det påvirker dyreliv, friluftsliv og
folkehelsen.
Utredningsplikten omfatter også det å redegjøre for påvirkningene på vannforekomstene og miljømål
Utover det er det et interessant spørsmål hvordan utslipp av prosess- og kjølevann vil påvirke marine
naturtyper og det biologiske mangfoldet i Rombaken.
I henhold til lovverket så er det krav til kunnskapsgrunnlaget (Naturmangfoldloven § 8) og at det
«skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes» (Forvaltningsloven § 17). Når det
gjelder konsekvensutredningene for naturmiljø og hvordan disse skal gjennomføres (metodikken), så
er det krav om at feltarbeid må skje av kompetente personer, over et nødvendig antall dager og
gjennomføres på en tid på året som gir et best mulig data- og kunnskapsgrunnlag.
Konsekvensutredningene skal være etterprøvbar. Vi forventer at veiledere og anbefalinger fra
Miljødirektoratet gjennomgås og følges i utredningsarbeidet.
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