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Formål med planprogrammet 
 

Et planprogram skal gjøre rede for:  

• formålet og gjennomføringen av planarbeidet  

• planprosess og medvirkning 

• aktuelle alternativer  

• behovet for utredninger  

• fremdrift  
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Konsekvensutredningen 
 

•Er gruvene egnet som deponi for behandlet uorganisk farlig 
avfall? 

•Hvilke konsekvenser vil anlegget kunne få for miljø og 
samfunn?  
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Planområdet 
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Utredningsalternativer 

Følgende alternativer skal beskrives:  

• Alternativ 0 (referanse): Dagens situasjon med gruvedrift i 
regi av Norcem, mens arealet i Kongkleiv er uberørt. 

• Alternativ 1:  Ny kai ved Kongkleiv for mottak av 
nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall 
(avfallsgips), transporttunnel fra kai til gruve og bruk av 
gruven under kote 0 til deponi. 
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Rådgivningsmiljøer 

•Multiconsult 

•Norges Geotekniske Institutt 

•DNV-GL 

• SINTEF Molab 

•Brekke & Strand 

•Dr. ing. Olav Olsen AS 

•BioFokus 
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Forslag til utredningstemaer 

• Forholdet til overordnede (nasjonale, lokale etc.) planer og mål 
• Geoteknisk vurdering ny kai og tunnel 
• Gruvens egnethet – Miljørisikovurdering  
• Økonomiske konsekvenser – ringvirkninger for lokalsamfunnet 
• Kulturminner  
• Biologisk mangfold/naturmiljø på land 
• Landskap  
• Trafikk  
• Støy  
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Forslag til utredningstemaer, forts. 

• Utslipp til luft inkl. støv 
• Bruk av naturmiljø i sjø  
• Naturtilstanden i Frierfjorden – Kongkleiv 
• Nautisk sikkerhet (sikkerhet for båter og skip) 
• Skipsulykke  
• Utslipp fra transport av behandlet avfall  
• Utslipp fra mottak, transporttunnel og deponi 
• Sikkerhet og terrorberedskap på skip og i havn 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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Utredningstemaer i konsekvensutredningen 

•For hvert utredningstema skal det utarbeides separate 

  temarapporter/notater 

• Innhold, bakgrunn/datagrunnlag og metode/fremstilling for de 
ulike utredningstemaene vil beskrives i fastsatt planprogram 

•Konsekvensutredningen vil sammenstille de forventede 
virkningene sammenliknet med dagens situasjon, og  beskrive 
eventuelle avbøtende tiltak 

 



multiconsult.no 

10 

Foreløpig fremdriftsplan 

• Forslag til planprogram ble lagt ut til høring 13.12.2017 

• Offentlig informasjonsmøte 10.01.2018 

• Forslag til planprogram med offentlig høring, frist innspill 
31.01.2018 (postmottak@kld.dep.no ) 

• Bearbeiding og innarbeidelse av innkomne uttalelser i 
programmet, februar 2018 

• Fastsettelse av planprogram KLD, mars 2018 

• Ferdigstillelse av konsekvensutredning, mai 2018 
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