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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I januar 2021 vedtok Berlevåg kommunestyre en kommunedelplan for Berlevåg industripark. 

Formålet med planen var å sikre tilstrekkelig arealer til nærings- og industriutbygging, inkludert 

kaiutbygging.  Forslaget til reguleringsplan for Berlevåg industripark følger opp 

kommunedelplanen og hensikten er å tilrettelegge for industriutvikling i kommunen. 

Industriområdet vil tas i bruk for blant annet hydrogenfabrikk og oppdrettsanlegg på land.   

Det er i planprogrammet for denne reguleringsplanen stilt krav om at tiltakets konsekvenser for 

landskapsbilde skal vurderes. 

Denne landskapsvurderingen skal tydeliggjøre hvordan og i hvilken grad en industripark med 

tilhørende anlegg vil påvirke landskapsbildet i Berlevåg i Berlevåg kommune. Vurderingen tar 

for seg hvordan tiltaket er tiltenkt plassert i landskapet sett fra omgivelsene på både nært hold 

og på avstand.  

I henhold til planprogrammet, fastsatt (utkast 11.01.2022), skal følgende momenter utredes: 

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter. Temaet tar for seg 

hvordan landskapet oppleves romlig, ut fra omgivelsene. Landskapsbilde omfatter alle 

omgivelsene, fra tette bylandskap til uberørte naturlandskap. Krav om konsekvensutredning er 

satt i planbestemmelsene kap. 4 i kommunedelplan for Berlevåg industripark. 

Utredningens innhold:  

• Registrering av landskapet og dets elementer.  

• Beskrivelse av landskapsområdets verdi. 

• Beskrivelse av omfang, og konsekvenser av tiltaket. Konsekvensene skal også 

framstilles med bilder fra særlig berørte områder. 

• Beskrivelse og vurdering av reiseopplevelse.  

• Mulighet for avbøtende eller kompenserende tiltak skal også omtales. 
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1.2 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger på Revnes sørøst for Berlevåg sentrum. Området har i dag noe infrastruktur 

i form av fylkesveg 890 mot Kongsfjord, Båtsfjord og Tana, Berlevåg havn med anløp for 

Hurtigruta og noen tekniske installasjoner. Det er noe spredt bebyggelse i de vestlige delene av 

planområdet i tillegg til næringsbygg på vegen utover mot Berlevåg havn. Innenfor planområdet 

er også utløpet til Storelva og Løkviksdalselva med delta og sandbanker. I forbindelse med 

Løkvikdalselva er det gresskledde områder og lyngmark. Helt sørøst i er det et nedlagt 

massetak etter utbyggingen av moloene. Dette er ikke tilbakeført til natur. Deler av områdene 

sør for Løkvikselva har vært benyttet til motorsport. 

 

 

 1 Planens avgrensing 
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1.3 Beskrivelse av planen 

 

2 Utklipp av reguleringsplanen pr 28.09.2022 

Tiltakene innenfor reguleringsplanen er under planlegging og herunder beskrives de mest 
sentrale tiltakene for å kunne beskrive omfanget av planen. Det blir benyttet skisser fra de som 
jobber med de forskjellige områdene, det er ikke ferdig prosjekterte anlegg. 
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1.3.1 Green Ammonia Berlevåg 

Aker Solutions jobber med denne delen av tiltakene. Fabrikken er tenkt lagt på ca kote 20 moh 
med en øvre begrensning for bygg er planlagt med 55 moh. Vent strack (fakkel) er unntatt fra 
høydebestemmelsene. Disse tiltakene blir planlagt på området mellom dagens Berlevåg havn 
og Fylkesveg 890. 
 

 
3 Skisse over anlegget til Green Ammonia Berlevåg 

 
4 Utsnittet viser tiltaket med eksisterende terreng der en del av dette må fjernes for å anlegge tiltaket på 

tenkt nivå. 
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1.3.2 Bartens Salmon 

Barents Salmon planlegger oppdrettsanlegg for produksjon av matfisk at laks. Dette planlegges 

sør for Fylkesveg 890. Det skal settes opp industribygg med kontorer, verksted og lager. Store 

deler av bygningsmassen planlegges med små eller ingen vindusflater. Der ansatte oppholder 

seg over tid vil det være vinduer. 

I tillegg til vist tiltak under er det planlagt pumpestasjon ved Storsanden (inntil 4 moh) og en 

rørledning fra Storsanden til anlegget. Det er muligheter for at deler av denne rørledningen blir 

synlig over bakken. Disse ledningene skal transportere havvann til anlegget over 

overskuddsvann ut. 

 

5 Planlagt oppdrettsanlegg med plassering i reguleringsplanen. 
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1.3.3 Massehåndtering 

Det er meldt om behov for å ta ut masser fra tiltakene for GAB og Barents Salmon. Massene er 
hovedsakelig rene sand og grusmasser. GAB forespeiler et overskudd på 120 000m3 og Barets 
Salmon 230 000m3. Det er et overordnet mål om å deponeres lokalt og i størst mulig grad 
innenfor planområdet.  
 
Potensielle plasseringer av disse massene er arealer der det tidligere er gjort inngrep og 
overskuddsmassene kan benyttes i forbindelse med tilbakeføring og avslutning av disse 
områdene.  
 
Aktuelle områder for tilbakeføring i terreng er: 

• Storsanden – tidligere masseuttak (20 000m3) 

• Nord for Storsanden – tidligere masseuttak (40 000m3) 

• Deponering i «Bruddet» (160 000m3) 

• Deponering rundt det gamle støyperianlegget (18 000m3 – 25 000m3) 
 
Utover disse beskrives muligheter til å benytte masser i forbindelse med opparbeidelse av 
interne veger, parkeringsplasser og tomt BKB2 i planen. Nærmere beskrivelse av alle aktuelle 
deponimuligheter gis i Planbeskrivelsen kapittel 7.20-7.22. 
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2 Fagtema landskapsbilde 

2.1 Definisjon av tema og influensområde 

Definisjon 

Landskapsbildet er et uttrykk for et områdes romlige og visuelle særpreg eller karakter, og 

favner således både om landskapsbegrepet og visualisering av tiltaket. Landskapsbildet 

omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge av 

næringsparken. Fagtemaet baseres på fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. 

Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte 

naturlandskap (ref. Statens vegvesen Konsekvensanalyser håndbok V712, 2021). 

Utredningsområde, influensområde og delområder 

I henhold til håndbok V712 betegner delområder «mindre og enhetlige områder innenfor 

planområdet/influensområdet». For fagtema landskapsbilde defineres delområder som visuelt 

og funksjonelt enhetlige områder, men har i visse tilfeller en teoretisk avgrensning av hensyn til 

størrelsen. Delområdene utgjør til sammen utredningsområde for fagtema landskapsbilde. 

Med influensområde menes området der virkninger av reguleringsplanen forventes å kunne 

inntre utenfor planområdet ved for eksempel endring i utsikt eller siktlinjer. For fagtema 

landskapsbildet vil influensområdet påvirkes av synligheten av tiltaket, og det meste ligge 

innenfor delområdene, og dermed være en del av utredningsområdet. Enkelte områder som er 

visuelt berørte, men har stor avstand til tiltaket og ligger utenfor utredningsområdet, vurderes 

også, men kartfestes ikke.  

Industriparken har store bygningsvolumer, og kan potensielt være visuelt tilgjengelig fra større 

avstander. Influensområdet for landskapsbilde i denne utredningen omfatter derfor planområdet 

samt de overordna landskapsrommene hvorfra tiltaket vil være synlig. Influensområdet 

avgrenses med dette der synsfeltet naturlig stoppes av terrengformasjonene 

2.2 Kunnskapsgrunnlag 

Informasjonsgrunnlag  

Følgende kilder er benyttet for å innhente informasjon: 

• Feltbefaring ble gjort av Malin B. Sandven mellom 17.-18.08.21. Under befaringen ble 

det spesielt sett på terrengformasjoner, synlighet og siktforbindelser. Befaringen ble 

gjort til fots og tok utgangspunkt i de høyeste, nærliggende toppene rundt Berlevåg. En 

mindre befaringsrunde ble også gjort i båt, sentrert innenfor og rett på utsiden (østover) 

av moloen. En takk rettes til Petter Gregersen for denne turen.  

• Studier av offentlig tilgjengelige kart og kilder, herunder Kartverket, Google Earth og 

Norge i bilder, samt NiN Landskap. Det har også blitt opprettet en modell av Berlevåg i 

infraworks. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt. 
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Usikkerhet knyttet til tiltaket 

Det er på dette stadiet knyttet usikkerhet til omfang, dimensjonering og plassering av tiltaket 

innenfor planområdet. Vurderingene i dette notatet er gjort med basis i tilgjengelig informasjon 

per september 2022. 

2.3 Fastsetting av landskapsbildets karakter 

Generelle trekk ved influensområdet 

Influensområdet er begrenset av/trukket rundt de høyeste «knausene» rundt Berlevåg sentrum, 

så langt øyet kunne se fra planområdet. Landskapet til influensområdet bevitner 

beliggenheten/lokasjonen nordvest på Varangerhalvøya, ut mot Barentshavet på 

Finnmarkskysten. Det omfatter holmer, skjær og et kystslettelandskap som er eksponert for 

hardt vær i møtet med åpent hav.  

Områdene hører til den mer kuperte delen av kystsletta med vekslende terreng og 

fastlandsområder med grunne marine områder. Landskapet, spesielt nær kysten, bevitner lav til 

middels arealbruksintensitet og bærer ikke preg av jordbruksaktivitet, men av fiskerier. Det er 

områder helt uten bebyggelse på de høyere relieffet. Mindre grender, fiskevær og 

næringsvirksomhet med tilhørende infrastruktur har en kystnær beliggenhet, ved strandsonen 

og hvor landskapet er slakere. Omfanget av bebyggelse, infrastruktur og menneskelig arealbruk 

samvarierer oftest med eksponering mot vind og bølger fra åpent hav (landskapsgradient indre-

ytre kyst). Landskapet består av middels kupert relieff i kystslettelandskap, med både hei og 

bart fjell over skoggrensen. Innover landskapet er det en overgang til grunne daler i ås- og 

fjellandskapet sør for planområdet. 

 

6 Foto fra over Sankthanshaugen. Planområdet skimtes til høyre i bildet, øst for Storelvbrua. 
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Utsyn fra strandområde langs Fv890 i Revsnesbukta Vardneset og ytre deler av Berlevåg sett fra Revenes 

 

Utsyn mot fjellområdene sørover sett fra Fv890 ved 

planområdet 

 

Utsyn fra Lille Vargvika østover mot Kjølnesaksla 

Fra planområdet mot hurtigrutekaien 
 

Bebyggelse sør for Fv 890 
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Generelle trekk ved planområdet hentet fra beskrivelsene i NiN landskap 

Alle området i plan- og influensområdet kan sies å ha en kystnær beliggenhet. Lengst øst blir 

landskapet karakterisert som et eksponert ytre slakt til småkupert kystslettelandskap. 

Landskapstypen Typen omfatter øyer, holmer og skjær og eksponerte fastlandsområder på ytre 

kystslette, med tilhørende grunne marine områder. Områdene er eksponert mot bølger og vind 

fra åpent hav. Områdene hører til den mer kuperte delen av kystsletta med vekslende terreng 

over og under havnivå. Områdene har lav til middels arealbruksintensitet, fra områder helt uten 

bebyggelse og infrastruktur til mindre grender, fiskevær, samlinger av fritidsbebyggelse og 

næringsvirksomhet. 

Vest for planområdet er landskapet karakterisert som et eksponert ytre kystslettelandskap 

med tett bebyggelse. Typen omfatter øyer, holmer og skjær og eksponerte fastlandsområder 

på ytre kystslette, med tilhørende grunne marine områder. Områdene er eksponert mot bølger 

og vind fra åpent hav. Områdene er tilnærmet flate, med liten terrenguro og med grunne 

havområder. Landskapet er tydelig preget av menneskelig arealbruk, med et større tettsted, 

småby eller konsentrasjoner av fritidsbebyggelse med høy bygningstetthet. 

 

7 Kartutsnittet viser landskapstyper hentet fra NiN Landskap, hvor planområdet er lagt over med skravert 

areal. Også landskapstyper utenfor plan- og influensområdet er tatt med i oversiktskartet. 
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Inndeling i delområder 
 
For å kunne beskrive influensområdet til tiltaket er det delt inn i delområder som benevnes L1-
L13. De ulike delområdene er vurdert og beskrevet under. Denne inndelingen er også benyttet i 
vurdering av verdi og konsekvens. 
 
 

8 Inndeling i delområder 
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Delområde L1 Strandsone 1 /Sandkeila 

Vurdering av delområde Strandsone 1/Sandkeila Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske hovedformer Delområde med kystlinje. Slakt landskap med 

flere nes og terrengvariasjoner. 

Viktig 

Romlige egenskaper Delområde er åpent på alle sider, men avgrenses 

av bebyggelse i sør og øst. 

Viktig 

Naturskapte visuelle egenskaper Slakt og eksponert kystslettelandskap, med lav til 

ingen arealintensitet. 

Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelementer Naturpreget overgang i landskapet fra kantsonen i 

strandsonen ut i havet og videre til Barentshavets 

horisontlinje. 

Viktig 

Vegetasjon Vegetasjonen i delområdet består av gress og 

engvegetasjon. 

Viktig 

Arealbruk Delområdet er natur. Viktig  

Byform og arkitektur Det er ingen bebyggelse i delområdet Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Delområdet består ikke av menneskeskapte 

egenskaper  

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet består ikke av menneskeskapte 

elementer. 

Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det er delområdets skala og store, åpne vannflate som definerer landskapsbildet.  
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Delområde L2 Revnesbukta 

Vurdering av delområde L2 Revnesbukta Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske hovedformer Flatt landskap som grenses av naturlig kyst 

og menneskeskapt elementer og grenser. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Delområde avgrenses av bearbeidet 

strandsone 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle egenskaper Den stille delen Barentshavet innenfor 

moloene representerer en stor ubrutt flate 

Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelementer Deler av Barentshavet utgjør et sentralt 

landskapselement 

Svært viktig 

Vegetasjon Ingen vegetasjon inngår i delområdet Uvesentlig  

Arealbruk Delområde består av hav og havneområde. Viktig  

Byform og arkitektur Det er ingen bebyggelse i delområdet, men 

hurtigruteterminalen er innenfor 

delområdet. 

Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Moloer verner mot det harde klimaet og 

etterlater delområdet som et mer rolig og 

fredfullt speil.  

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Utforming av moloene utgjør særpreg. Svært viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det er delområdets skala og store, åpne vannflate som definerer landskapsbilde.  
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Delområde L3 Fiskerihavn/Småbåthavna 

Vurdering av delområde L3 Fiskerihavn/Småbåthavna Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Flatt og planert ut terreng. Preges av den flateste og mest 

bearbeidede topografien innenfor influensområde.  

Mindre viktig 

Romlige egenskaper Den større bebyggelsen tilknyttet fiskeriene står som 

definerte vegger i dette rommet 

Viktig  

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Den stille delen Barentshavet innenfor moloene 

representerer en stor ubrutt flate 

Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Barentshavet Svært viktig 

Vegetasjon Delområdet består av lite vegetasjon foruten om små 

grasfletter mellom bebyggelsen 

Uvesentlig  

Arealbruk Tettbygd areal med åpen struktur. Fiskerier, 

havnelementer og båter preger arealbruken. 

Viktig  

Byform og arkitektur Bebyggelse og opparbeidelsen av området vitner den 

tradisjonelle næringen i kommunen. 

Viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Delområdet bærer preg av høy arealintensivitet. Tydelig 

brudd mot vannet. 

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Delområder inneholder mange tekniske installasjoner, 

men utgjør ingen særpreg. 

Viktig  

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det er delområdets høye arealintensivitet av tekniske havneinstallasjoner og bearbeiding av terreng som 

definerer landskapsbildet. Bebyggelsen skaper vegger i dette landskapsrommet, selv om storskala-

landskapet dukker frem i bakgrunnen.  
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Delområde L4 Boligbebyggelse 

Vurdering av delområde L4 Boligbebyggelse Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Eksponert slettelandskap med kystnær beliggenhet. Terreng 

heller slakt ned mot vannet, med høydedrag rett på baksiden. 

Dette kan skues i åpningene mellom bebyggelsen. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper De store landskapsformene kommer til syne bak 
bebyggelsen. 

 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Delområdet er tett bebygget og det er uten naturskapte 

visuelle egenskaper 

Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet er tett bebygget og det er uten naturskapte 

nøkkelelementer 

Svært viktig 

Vegetasjon Det er noe vegetasjon i forbindelse med bebyggelsen i form 

av mindre trær, busker og gress. 

Uvesentlig  

Arealbruk Tettbygd areal med gatestruktur Viktig  

Byform og arkitektur Arealintensiteten er høy og består av eneboliger i fargerike, 

tradisjonelle trehus. Mer tradisjonelt bygningsmiljø i forhold til 

forrige delområde 

Viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Bebyggelsen oppfattes som ensartet Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Berlevåg kirke ligger innenfor dette delområdet. Svært viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det er bebyggelsen og terrenget ned mot vannet som fastsetter karakter for landskapsbildet. 
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Delområde L5 Sankthanshaugen 

Vurdering av delområde L5 Sankthanshaugen Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske hovedformer Området består av slakt til småkupert ås- og 

fjellandskap. Det er bratte terrengformer ned mot 

vannelementer- Småkupert kystslettelandskap, 

«Snaufjell» 

Viktig 

Romlige egenskaper Delområdet skaper én av veggene i det store 

landskapsrommet, og er et utsiktspunkt. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle egenskaper Mellom bebyggelsen og «fjellene», steinete, 

tidvis til lite bart fjell, eksponert  

Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelementer Bart fjell og utsyn til Barentshavet Svært viktig 

Vegetasjon Vegetasjonen består av hei og bunnvegetasjon i 

form av buskvegetasjon og lyng. 

Uvesentlig  

Arealbruk Delområdet består i stor grad av naturlig terreng. Viktig  

Byform og arkitektur Delområdet er i stor grad natur Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Det er stier fra bebyggelse opp til området. Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Høy mast Svært viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det er høyden i terrenget over bebyggelsen og utsynet fra delområdet som fastsetter delområdets karakter. 
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Delområde L6 Østre gate 

Vurdering av delområde L6 Østre gate Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske hovedformer Flatt terreng ovenfor Revsnesbukta. Svært viktig 

Romlige egenskaper Overgangssone mellom vannflaten og 
Iversenhaugen.  

Svært viktig 

Naturskapte visuelle egenskaper Delområdet er tett bebygget og det er uten 

naturskapte nøkkelelementer 

Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelementer Delområdet er tett bebygget og det er uten 

naturskapte nøkkelelementer 

Svært viktig 

Vegetasjon Det er buskvegetasjon i noen private hager Uvesentlig  

Arealbruk Bebyggelse og gater. 

 
Viktig  

Byform og arkitektur Bolighus med flate tak og saltak.  Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Bebyggelse med oversiktlige gateløp. 

Bebyggelsen fremstår som ensartet og 

tidstypisk. 

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

 Svært viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Karakteren for dette delområdet fastsettes av bebyggelsen og strukturen. 
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Delområde L7 Iversenhaugen 

Vurdering av delområde L7 Iversenhaugen Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske hovedformer En avrundet høyde av begrenset omfang som 

stiger over det omkringliggende landet med 

lokal avlastning på mindre enn 300 meter 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Eksponert høydedrag, åpen fra alle sider Svært viktig 

Naturskapte visuelle egenskaper Vann i overgangen til idretts- og skoleanlegg Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelementer Bart fjell og utsyn til Berlevåg og Barentshavet Svært viktig 

Vegetasjon Hei og buskvegetasjon Uvesentlig  

Arealbruk Naturområde Viktig  

Byform og arkitektur Det er ikke bebyggelse innenfor delområdet Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Stier og luftstrekk. Grusvei i den vestlige delen 

av delområdet. 

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

 Svært viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Karakter fastsettes av terrenghøyden og vegetasjonen i overflaten, samt utsynet. Grusveg og luftstrekk 

gjennom deler av området er underordnet. 
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Delområde L8 Sandbank/elveutløp 

Vurdering av delområde L8 Sandbank/elveløp Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske hovedformer Slakt til småkupert slettelandskap. Elvenett, 

sandig og steinete. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper  Svært viktig 

Naturskapte visuelle egenskaper Elvedelta med naturskapte terrengformer Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelementer Vann og terrengformer Svært viktig 

Vegetasjon Frodig vegetasjon i busksjiktet. Uvesentlig  

Arealbruk Hei og lyngmark, elv Viktig  

Byform og arkitektur Det er ingen bebyggelse innenfor delområdet Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Kjøreveg sørover i den østlige delen av 

delområdet og kraftlinjer på tvers sør i 

delområdet. 

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Fylkesvegen som avgrenser delområdet i 

nord. 

Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Karakteren fastsettes av elveløpets former og vannet. Det er noen veger gjennom østsiden av området, 

men disse fremstår som underordnet. 
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Delområde L9 Veddalsneset 

Vurdering av delområde L9 Veddalsneset Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Slakt- til småkupert ås- og fjellandskap, bart, brattere 

terrengformer nesten som som dal, fjelllandskap. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Skaper én av veggene i det store landskapsrommet. 

Utsiktspunkt med utsikt til elvenettet, planområdet, 

Berlevåg om planområdet.  

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Terrenghøydene og en del mindre vann og 

myrområder. 

Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

 Svært viktig 

Vegetasjon Hei og bunnvegetasjon, Uvesentlig  

Arealbruk Delområdet består i hovedsak av natur. Det er veg inn i 
området som går over i sti. Stier til  

Viktig  

Byform og arkitektur Det er ikke bebyggelse innenfor delområdet. Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Veg inn området som går over i sti mot blant annet 

Mordartoppen, vegen fremstår som underordnet. 

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Ingen av betydning. Svært viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Terrenghøyden og det åpne landskapet med utsyn over landskapet nedenfor fastsetter karakteren for dette 

delområdet.  
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Delområde L10 Vargvikfjellet 

Vurdering av delområde L10 Vargvikfjellet Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske hovedformer Dallignende fjellandskap, bart fjell, bratte 

terrengformer. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Skaper én av veggene i det store 

landskapsrommet. Utsiktspunkt med utsikt 

til planområdet, Berlevåg og Barentshavet 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle egenskaper Vannveier Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelementer  Svært viktig 

Vegetasjon Hei og bunnvegetasjon Uvesentlig  

Arealbruk Natur Viktig  

Byform og arkitektur Det er ikke bebyggelse innenfor 

delområdet. 

Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Stier, anleggs- og driftsveg mot 

høyspentlinjene. Eksisterende massetak 

ligger i overgang til L13. 

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Eksisterende massetak er et stort inngrep 

ved foten av fjellet. Dette er et skjemmende 

sår i landskapet. 

Svært viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Karakter settes av de store fjellene og overgangen til det flate landskapet ut mot kystlinjen. 
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Delområde L11 Vargvika 

Vurdering av delområde L11 Vargvika Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske hovedformer Slakt til småkupert, kystlandskap, 

slettelandskap og eksponert ytre kystlandskap. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Landskapsrommet dannes av det småkuperte 

terrenget omkring vika. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle egenskaper Fjell i blokker som blir mer oppdelt når man 

kommer nærmere havet. Vann fra høyere 

terreng lenger sør renner gjennom landskapet 

og ut i havet. 

Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelementer Stranden og de bratte fjellsidene. Svært viktig 

Vegetasjon Noe bunnvegetasjon Uvesentlig  

Arealbruk Fylkesveg og luftstrekk gjennom området Viktig  

Byform og arkitektur Det er ingen bebyggelse i delområdet.  Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Landskapet avskjæres i overgangen til det 

brattere terrenget sørover av fylkesvegen. Det 

er også luftstrekk gjennom området. 

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Fylkesvegen. Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Stranden og vika fastsetter karakteren for landskapsbildet.  
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Delområde L12 Storsand 

Vurdering av delområde L12 Storsand Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske hovedformer Eksponert ytre slakt til småkupert 

kystslettelandskap. Overgang til bratt terreng i 

sør. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Terrengformene i sør danner den høyeste 

veggen i delområdet. Storsand strand og vik 

rammes inn av lave klipper. Delområdet 

omfatter også de østlige delene av 

Vringstadneset og den lille viken som dannes 

øst for dette neset. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle egenskaper Stranden i vika og sanddynene bakenfor. Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelementer Nesene og strandsonene Svært viktig 

Vegetasjon bunnvegetasjon Uvesentlig  

Arealbruk Det er lav arealbruk for dette delområdet. 
Utover natur er det fylkesveg og noen 
luftspenn. 

Viktig  

Byform og arkitektur Det er ingen bebyggelse innenfor delområdet. Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Landskapet avskjæres i overgangen til det 

brattere terrenget sørover av fylkesveien. 

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Fylkesveien som bryter terrengformene. Det er 

også hentet ut masser fra delområdet. 

Svært viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Nærheten til havet, nesene og strandsonen fastsetter karakteren for landskapsbildet i dette området.  
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Delområde L13 Vardneset 

Vurdering av delområde L13 Vardneset Betydning for 

landskapsbildets karakter 

Topografiske hovedformer Eksponert ytre slakt til småkupert 

kystslettelandskap. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Det småkuperte landskapet i nordøst 

skaper mindre rom og siktlinjene i 

delområdet blir brutt. Man har ser ikke 

havet fra hele delområdet selv om det 

er et av de mest kystnære 

delsområdene. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle egenskaper Strandlinjen i nord som blir avbrutt av 

nesene. 

Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelementer Høyden i nordøst. Svært viktig 

Vegetasjon Bunnvegetasjon i form av ulike gress. 

Noe lav buskvegetasjon.  

Uvesentlig  

Arealbruk Det er spredt bebyggelse, veger, 
tekniske installasjoner med luftstrekk og 
master samt turveger. Noen områder 
ser ut til å være benyttet til beite, 
spesielt områdene sør for fylkesvegen.  

Viktig  

Byform og arkitektur Det er noe bebyggelse i form av næring 

nordvest i delområdet. Sør for 

fylkesvegen er det noe spredt 

bebyggelse. 

Viktig 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Fylkesvegen krysser midt gjennom 

delområdet. Det er også luftstrekk i 

flere retninger. I vest ligger det veg til 

hurtigruteterminalen som grense mot 

L2 og veg sørover som grense mot L3 

Viktig  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Et massetak danner grensen mellom 

dette delområdet og L10. 

Svært viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det småkuperte landskapet og bruddene i siktlinjene fastsetter karakteren for dette delområdet. Selv 

om hele landskapsrommet er kategorisert som «eksponert ytre slakt til småkupert kystslettelandskap», 

er det stor variasjon innenfor delomådet. 
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2.4 Verdivurdering av delområder 

Etter håndboken verdisettes landskapsbildet som under. Den er hentet fra V712. 
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Verdisetting - Delområde L1 Strandsone 1 /Sandkeila 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                             ▲ 

Begrunnelse:  

Området er preget av gode visuelle kvaliteter i form av å være et storskala landskapsrom med 
Baretshavets havflate som sentralt element. Delområdet er lite preget av inngrep og tekniske 
installasjoner. Det har særlig gode visuelle opplevelser som er av regional betydning.  
Området vurderes å ha middels til stor verdi. 

Verdisetting - Delområde L2 Revnesbukta 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                     ▲ 

Begrunnelse:  

Havet, strandlinjen og avgrensingen mot Barentshavet i form av moloene utgjør hovedtrekkene for 
dette delområdet. For de indre delene av delområdet, er moloen et hinder for siktlinjene mot 
horisonten utenfor. Området har gode kvaliteter som fremstår som typiske for regionen.  
Området vurderes å ha middels verdi. 

Verdisetting - Delområde L3 Fiskeri/Småbåthavn 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                ▲ 

Begrunnelse:  

Delområdet bærer preg av høy arealintensitet og fiskeriene er viktige identitetsskapere. 
Bebyggelsen er godt tilpasset områdets skala og den er oversiktlig og lesbar. Terrengformer og 
landskap oppfattes i liten grad innenfor delområdet da det er bebyggelsen som er i fokus.  
Området vurderes å ha middels verdi. 

 

Verdisetting - Delområde L4 Boligbebyggelse 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                           ▲ 

Begrunnelse:  

Delområdet er tett bebygget og landskapet med havet og fjellene i sør kan beskues i åpningene 
mellom husene. Arkitekturen fremstår som ensartet og typisk for regionen. 
Området vurderes å ha middels verdi. 
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Verdisetting - Delområde L5 Sankthanshaugen 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                              ▲ 

Begrunnelse:  

Terrenghøyde der toppen er ca 50 moh. Fra toppen er det utsyn over Barentshavet og sørover mot 
fjellene. Landskapets storslåtte skala oppleves fra dette delområdet der man har utsyn mot store 
landområder og alle variasjonene i området kan oppleves. Dette er også et mye benyttet turområde 
som er i umiddelbar nærhet til boligbebyggelse. Området er ikke fritt for tekniske inngrep og dette 
trekker verdien noe ned. 
Området vurderes å ha middels til stor verdi. 

Verdisetting - Delområde L6 Østre gate 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                            ▲ 

Begrunnelse:  

Flatt område med boligbebyggelse. Arkitekturen fremstår som ensartet og typisk for regionen. Med 
utsyn mellom husene oppleves landskapet for øvrig. De boligene som ligger lengst øst i dette 
delområdet har direkte utsyn til Storelva og de bratte fjellene i øst. Det er ingen tydelige 
terrengformasjoner innenfor delområdet.  
Området vurderes å ha middels verdi. 

Verdisetting - Delområde L7 Iversenhaugen 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                           ▲ 

Begrunnelse:  

Terrenghøyde ca 25 moh med utsyn til Berlevåg og utover Barentshavet. Fra dette delområdet får 
man god oversikt over det storslåtte kystlandskapet. Dette er også et område som er benyttet til 
rekreasjon. Området er ikke fritt for tekniske inngrep og dette trekker verdien noe ned, det er brutt 
av veg og luftspenn. 
Området vurderes å ha middels verdi. 

Verdisetting - Delområde L8 Sandbank elveløp 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                ▲ 

Begrunnelse:  

Elveløpet og møtet mellom Storelva og Løkvikdalselva med sandbanker og former er 
hovedelementene for delområdet. Disse formene er intakte og lever og forandrer seg i takt med 
elvene. Fra delområdet oppfattes fjellene i sør. Den direkte siktlinjen til Barentshavet blir brutt av 
Storelvbrua. Til tross for noen tekniske installasjoner og veger i kantsonene til delområdet fremstår 
det som ensartet. 
Områdets verdi vurderes til stor. 
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Verdisetting - Delområde L9 Veddalsneset 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                              ▲ 

Begrunnelse:  

Terrengform som et nes med daler på begge sider. Landskapselementet er viktig som en bakvegg 
for hele planområdet og er med å sette skalaen for området. Elvedalene på sidene er grønne og 
frodige. Det er noen stier og tekniske installasjoner, men området fremstår likevel som uberørt og 
verdifullt. 
Delområdets verdi settes til middels til stor. 

Verdisetting - Delområde L10 Vargvikfjellet 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                            ▲ 

Begrunnelse:  

Terrenghøyde (236 moh) øst for planområdet som setter preg på dette delområdet. Fjellet er bart og 
bratt og det skaper en av veggene i det store landskapsrommet. Fra dette fjellet er det utsikt til 
planområdet, Berlevåg og utover Barentshavet. Fjellet er med på å sette skalaen for landskapet. 
Det eksisterende massetaket er en del av dette delområdet og dette forringer verdien. 
Delområdets verdi settes til middels. 

Verdisetting - Delområde L11 Vargvika 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                              ▲ 

Begrunnelse:  

Avskjermet vik vernet mot Barentshavet av Vargvikholmen i vest. Fylkesvegen og luftspenn sør i 
området, men delområdet fremstår likevel som intakt og er et godt eksempel på kystlinjen i 
Finnmark. 
Delområdets verdi settes til middels til stor.   

Verdisetting - Delområde L12 Storsand 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                 ▲ 

Begrunnelse:  

Strand og vik rammet inn av lave landskapsformer i form av nesene i øst og vest. Det er ingen 
bebyggelse innenfor området, men det er tekniske installasjoner. Selve stranden og sanddynene 
fremstår som uberørte. Opplevelsen av Barentshavet er sterk innenfor delområdet og kystlinjen er 
sentral for verdisettingen. 
Delområdets verdi settes til stor. 
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Verdisetting - Delområde L13 Vardneset 

Uten betydning Noe Verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                          ▲ 

Begrunnelse:  

Dette delområdet omfatter store deler av planområdet. Delområdet fremstår som variert og 
småkupert. Det er en del infrastruktur og tekniske installasjoner innenfor området, men 
landskapselementene og terrengformene er dominerende. Fylkesvegen gjennom delområdet og 
vegen til Berlevåg Havn er underordnet. I sør har deler av området vært benyttet til motorsport og 
det grenser mot massetaket ved foten av Vargvikfjellet i øst. 
Områdets verdi settes til middels. 
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2.5 Konsekvens for delområdene 

Påvirkning er et uttrykk for endringene som tiltaket fil påføre de ulike delområdene. Skalaen går 

fra sterkt forringet til forbedret. Konsekvensgraden for delområdene framkommer ved at man 

sammenstiller vurdering av verdi og påvirkning ved hjelp av konsekvensvifta. 

 

9 Utklipp fra V712. Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde 

grad av verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen. Det to skalaene er glidende. 

 
10 Skala og veiledning for vurdering av konsekvens. Hentet fra V712. 
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2.5.1 L1 Strandsone 1/Sandkeila 

Påvirkning 

Lite av tiltaket vil bli synlig fra dette delområdet. Det er mulig at man vil øyne de delene av 

Green Ammonia Berlevåg sitt anlegg som ligger lengst nord. Man vil trolig også se fakkelen. 

Påvirkningen i dette delområdet er ubetydelig. 

Konsekvens 

Ubetydelig endring for en ubetydelig skade for delområdet. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens                        ▲   
 

2.5.2 L2 Revnesbukta 

Påvirkning 

Tiltaket i form av Green Ammonia Berlevåg vil påvirke L2. Området øst for L2 fremstår i dag 

som harmonisk og lite berørt. 20 meter høye bygg og master som er enda høyere vil medføre at 

delområdet blir forringet. 

Konsekvens 

L2 er verdisatt til middels verdi. Samlet medfører dette at tiltaket forårsaker en betydlig 

miljøskade for landskapsbildet i delområdet. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens        ▲            
 

2.5.3 L3 Fiskerihavn/Småbåthavna 

Påvirkning 

Fiskerihavna henvender seg mot vannflaten, fiskeridriften og samspillet mellom bebyggelsen. 

Tiltaket kan skimtes mellom byggene som ligger på østsiden. Dette delområdet ligger lavere i 

terrenget enn tiltaket og fra dette området danner terrenghøydene bak en vegg. Påvirkningen 

vurderes å være ubetydelig. 

Konsekvens 

Delområdet er satt til middels verdi. Samlet gir dette en ubetydelig endring for delområdet. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens                    ▲   
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2.5.4 L4 Boligbebyggelse 

Påvirkning 

Man vil kunne se tiltaket fra store deler av dette delområdet. Det er likevel med en viss avstand 

til tiltaket og det er terrengformer og bebyggelse mellom delområdet og tiltaket. Det vurderes til 

at L4 blir noe forringet av tiltaket. Landskapet blir brutt av de store bygningsmassene.  

Konsekvens 

Middels verdi på området fører til at tiltaket medfører noe miljøskade på delområde L4.  

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens              ▲      
 

2.5.5 L5 Sankthanshaugen 

Påvirkning 

Man vil kunne se hele tiltaket fra dette delområdet og det vil bryte de visuelle kvalitetene i 

landskapet og hvordan man opplever kystlinja. Terrenget er i noe avstand til tiltaket med 

bebyggelse og terrengformer mellom tiltaket og delområdet. Det vurderes til at L5 blir noe 

forringet av tiltaket.  

Konsekvens 

Delområdet er gitt middels til stor verdi. Graden av påvirkning medfører at tiltaket påfører L5 

noe miljøskade. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens              ▲      
 

2.5.6 L6 Østre gate 

Påvirkning 

Tiltaket vil danne en ny vegg i landskapet øst for Østre gate. Det vil ligge høyere i terrenget og 

stenge for utsynet mot landskapet i øst. Det vurderes til at L6 vil bli forringet av tiltaket. 

Konsekvens 

Delområdet er satt til middels verdi og tiltaket vil påføre L6 betydelig miljøskade. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens        ▲            
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2.5.7 L7 Iversenhaugen 

Påvirkning 

Tiltaket kommer midt i utsynet fra dette delområdet til Barentshavet og opplevelsen av 

landskapet vil bli forringet. Et område som i dag fra Iversenhaugen fremstår som tilnærmet urørt 

til tross for noen tekniske installasjoner og infrastruktur, vil med utbygging endre karakter totalt. 

Påvirkning på dette delområdet settes til forringet.  

Konsekvens 

L7 er verdisatt til middels verdi. Når påvirkningsgraden settes til forringet, medfører dette at 

konsekvensen blir en betydelig miljøskade for delområdet. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens        ▲            
 

2.5.8 L8 Sandbank/elveløp 

Påvirkning 

Dette delområdet blir påvirket av tiltakene i stor grad. All kontakt med Barentshavet blir brutt av 

de planlagte utbyggingene til Green Ammonia og anlegget til Barents Salmon kommer i 

umiddelbar nærhet til dette delområdet.  

Konsekvens 

Verdi for L8 er vurdert til å være stor og graden av påvirkning gir en betydelig miljøskade for 

delområdet. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens        ▲            
 

2.5.9 L9 Veddalsneset 

Påvirkning 

Man har utsyn til tiltaket fra store deler av L9. Helheten i landskapet blir brutt og den naturlige 

overgangen fra fjellet, ned til flaten og over i kystlinjen og mot havet blir ødelagt som følge av 

utbygging innenfor planområdet. 

Konsekvens 

Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi dette medfører at tiltaket vil forårsake en 

betydelig miljøskade for delområdet. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens        ▲            
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2.5.10 L10 Vargvikfjellet 

Påvirkning 

Utsynet mot Berlevåg og vestover blir forringet. Dette delområdet ligger høyere i terrenget og 

man vil herfra i stor grad oppfatte de store takflatene. Tiltaket er ikke større enn at man 

fremdeles vil kunne ha utsynet mot Barentshavet og Berlevåg. Det vurderes til at tiltaket til å 

forringe delområdet.  

Konsekvens 

Verdien til dette delområdet er satt til middels og vurderingen av påvirkning fører til at det blir 

noe miljøskade for dette delområdet. Tilbakeføring av steinbruddet kan formilde tiltakets 

konsekvens for dette landskapsområdet. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens              ▲      
 

2.5.11 L11 Vargvika 

Påvirkning 

Delområdet vil i liten grad bli påvirket av tiltaket. Det er mulig at fakkelen blir synlig fra dette 

delområdet, men påvirkningsgraden vurderes til ubetydelig. 

Konsekvens 

Verdi for dette delområdet er satt til middels til stor og tiltaket vil påføre delområdet en 

ubetydelig miljøskade. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens                    ▲   
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2.5.12 L12 Storsand 

Påvirkning 

Tiltaket vil påvirke dette delområdet i stor grad og det vil bli forringet. Det er ingen skille mellom 

tiltaket og delområdet og utbyggingene vil kunne få stor konsekvens. Barents Salmon 

planlegger tiltak innenfor dette delområdet og dette vil forringe kvalitetene til 

landskapselementene innenfor delområdet. Tilbakeføring av tidligere massetak kan være 

positivt for delområdet. 

Konsekvens 

Delområdet er gitt stor verdi i verdivurderingen og med en påvirkning som beskrevet over, vil 

delområdet få en betydelig miljøskade. 

         
  - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens           ▲                 
 

2.5.13  L13 Vardneset 

Påvirkning 

Delområdet vil bli totalforandret og sterkt forringet ved en gjennomføring av de planlagte 

tiltakene. 

Konsekvens 

Delområdet er gitt middels verdi og påvirkes av tiltakene slik at det får et forringet landskap som 

kan gå over til å bli svært forringet. 

        
 - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

Konsekvens   ▲            
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Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens  

L1 Middels til stor Ubetydelig endring Ubetydelig 0 

L2 Middels Forringet Betydelig miljøskade  - - 

L3 Middels Ubetydelig endring Ubetydelig 0 

L4 Middels Noe forringet Noe miljøskade - 

L5 Middels til stor Noe forringet Noe miljøskade - 

L6 Middels Forringet Betydelig miljøskade  - - 

L7 Middels Forringet Betydelig miljøskade  - - 

L8 Stor Forringet Betydelig miljøskade  - - 

L9 Middels til stor Forringet Betydelig miljøskade  - - 

L10 Middels Forringet Noe miljøskade - 

L11 Middels til stor Ubetydelig endring Ubetydelig 0 

L12 Stor Forringet Alvorlig miljøskade  - - - 

L13 Middels Svært forringet Betydelig miljøskade  - - 

Konsekvens for landskapsbilde er Betydelig miljøskade - - 

11 Omfang og konsekvens for fagtema landskapsbilde. 

 

Oppsummering av konsekvens 

Samlet vurdering av tiltak gir en konsekvens som tilsier betydelig miljøskade for landskapsbildet 

innenfor influensområdet. Dette blir begrunnet med at påvirkningsgraden vurderes til «forringet» 

for flere delområder som har middels-stor og stor verdi. Overgangen mellom fjellene og 

kystlinjen mot Barentshavet er sårbar, og Barentshavet er viktig for det totale inntrykket og 

opplevelsen av dette landskapet. Tiltaket påvirker mange av delområdene da de enten ligger 

nært eller høyere i terrenget enn planområdet. 

Usikkerheten knyttet til tiltaket 

Det kan knyttes en viss usikkerhet både til registreringer, vurderinger og utforming av selve 

tiltaket. Når det gjelder landskap er den største usikkerheten knyttet til den endelige utformingen 

av tiltaket, samt anleggsfasen. Det kan forekomme at landskapstilpasningen er god på noen 

steder og mindre god på andre steder, og at en i perioder vil oppleve mer negativ påvirkning. 
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I analysearbeidet er det lagt vekt på å dekke innsyn fra områder knyttet til nærliggende 

bosteder, turområder og eventuelt andre utsiktspunkter, inkludert veier.  

Det vil imidlertid kunne være steder med innsyn til området, som ikke avdekkes under 

analysearbeid og som kan oppleve visuell sjenanse. Årstidsvariasjon og lys/-værforhold vil også 

kunne påvirke det visuelle inntrykket av ferdigetablert anlegg. 

Det er også knyttet usikkerhet i forhold til hvordan overskuddsmasser deponeres innenfor 

planområdet. Nå er det antydet mulige deponier og lokasjoner som kan tilbakeføres og dette er 

positivt.  

 

Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget 

NIN-databasen inneholder begrenset informasjon om planområdet og influensområdet. 

Kunnskapsgrunnlaget kan derfor være mangelfullt.  

 

Reiseopplevelsen 

For den som beveger seg gjennom området på vegene vil reiseopplevelsen særlig forringes når 

man kjører gjennom selve planområdet. Når man kommer østfra vil tiltaket forstyrre siktlinjene 

fra vegen og til Berlevåg og dette kan være med på å svekke ankomsten til stedet. Tiltaket vil 

ikke for noen av delområdene forbedre reiseopplevelsen.  
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2.6 Virkninger i anleggsfasen 

Anleggsfasen vil innebære mye trafikk, støy, lys og støv som vil oppleves fra hele 

influensområdet.  

 

2.7 Forslag til avbøtende tiltak  

1. Naturlig revegetering av sideterreng med stedegen jord. 

2. Revegetering av skjæringer og fyllinger undervegs i anleggsperioden. Dette vil gi en 

rask og naturlig tilgroing av stedegen vegetasjon og tiltaket vil lage mindre sår i 

landskapet.  

3. Sette krav til at ved inngrep skal stedende masser med eksisterende vegetasjon og 
frøbank skal fjernes og legges til side for så å dekke til massedeponier og sideterreng 
med dette i etterkant. 
 

4. Sette krav til at før det gis igangsettingstillatelse for massedeponi i område Bruddet skal 
det lages en terrengplan/landskapsplan som skal godkjennes av kommunen. 
Terrengform skal ligge godt i landskapet og ha god geoteknisk stabilitet. Det bør også 
settes krav til forutsigbarhet dersom dette området senere skal benyttes som massetak.  
 
 

5. Begrense fotavtrykk og høyde i terrenget av tiltakene. 

6. Unngå høye fjellskjæringer. 

7. Sette krav til utforming av fasader og lysprogram for de ulike tiltakene. Varierte fasader 

og god lysbruk kan forbedre estetikken innenfor planområdet 

8. Bearbeide store takflater. En del av de tilgrensende delområdene ligger høyere i 

terrenget enn tiltaket. Vegeterte tak kan bedre situasjonen. 
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2.8 Referanser 

 
Nettsider: 

http://www.visbrosjyre.no/berlevag_kommune/DemoView?referrer=http%3a%2f%2fpresentation

.jsnorge.no%2fPresentation%2f89313640-D95B-4A81-980F-

E088928161D3%3fShowVideo%3dtrue 

https://www.berlevag.kommune.no/index.php?id=428347 

https://kommunekart.com/ 

https://ut.no/ 

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v712-konsekvensanalyser-2021.pdf 

https://nin.artsdatabanken.no//Natur_i_Norge/Landskap 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/ 

http://www.visbrosjyre.no/berlevag_kommune/DemoView?referrer=http%3a%2f%2fpresentation.jsnorge.no%2fPresentation%2f89313640-D95B-4A81-980F-E088928161D3%3fShowVideo%3dtrue
http://www.visbrosjyre.no/berlevag_kommune/DemoView?referrer=http%3a%2f%2fpresentation.jsnorge.no%2fPresentation%2f89313640-D95B-4A81-980F-E088928161D3%3fShowVideo%3dtrue
http://www.visbrosjyre.no/berlevag_kommune/DemoView?referrer=http%3a%2f%2fpresentation.jsnorge.no%2fPresentation%2f89313640-D95B-4A81-980F-E088928161D3%3fShowVideo%3dtrue
https://www.berlevag.kommune.no/index.php?id=428347
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v712-konsekvensanalyser-2021.pdf
https://nin.artsdatabanken.no/Natur_i_Norge/Landskap

