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Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
  Nei Merknad 

Er området utsatt for snø- eller steinskred?  Områdene lengst vest i planforslag 
alternativ 1 og 2 og området lengst 
øst i planforslag alternativ 1 kan være 
utsatt for skredfare. Nødvendige 
geologiske undersøkelser for å 
avklare rasfare må gjennomføres før 
settefiskanlegg bygges ut. 

Er det fare for utglidning (er området 
geoteknisk ustabilt)? 

x  

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 Det er ikke utarbeidet flomsonekart 
for området. Deler av området kan 
være flomutsatt på grunn av nærhet 
til sjø.  

Er området utsatt for flom i elv/bekk, 
herunder lukket bekk? 

 Det er ikke utarbeidet flomsonekart 
for området. Deler av området kan 
være flomutsatt da det går en elv 
gjennom området. Regulering av 
Forsanvatnet vil minske faren for 
flom i normalår, men ikke i 
ekstremsituasjoner. 

Er det radon i grunnen?  Radonforekomster er ikke kartlagt.  

Naturgitte forhold 

Annet (spesifiser)?  Konsesjonssøknadens punkt 2.1.7 
beskriver tiltak i forhold til rømming. 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

  

- hendelser på veg  FV 358 går gjennom området. Siden 
det ikke er bebyggelse nært vegen 
eller mange myke trafikanter i 
området er ikke området særlig 
sårbart for trafikkuhell. Avkjørsel til 
settefiskanlegget planlegges i 
samarbeid med Statens vegvesen. 

- hendelser på jernbane x  

- hendelser på sjø/vann/elv  Kraftverket vil endre vannførselen i 
Forsanelva. Settefiskanlegget sender 
utslippsvannet ut i Forsbukta. 

- hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

  

- Utslipp av giftige 
gasser/væsker 

x  

- Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

 

Infrastruktur 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  



- elektrisitet  Settefisken tåler ikke lengre perioder 
uten oksygentilførsel i vannet. 
Etableringen av Nord Salten 
Kraftlags nye kraftstasjon vil sikre 
stabil tilgang på elektrisitet. 

- teletjenester x   

- vannforsyning  Settefiskanlegget er avhengig av jevn 
tilgang på ferskvann. Etableringen av 
Nord Salten Kraftlags nye 
kraftstasjon som omfatter regulering 
av Forsanvatnet vil sikre stabil 
tilgang på vann. (Se vedlegg i 
konsesjonssøknad). 

- renovasjon/spillvann x  

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

- påvirkes området av 
magnetiske felt fra 
kraftlinjer? 

 Områdene rundt høyspentlinjen 
reguleres inn som fareområde 
høyspent. 

- er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

- til skole/barnehage x Det er ingen fastboende og få myke 
trafikanter i planområdet. 

- til nærmiljøanlegg (idrett 
etc.) 

x  

- til forretning x   

- til busstopp x   

Brannberedskap   

- omfatter området spesielt 
farlige anlegg? 

x  

- har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

 Må ivaretas gjennom en kombinasjon 
av vanntilførsel fra den nye 
kraftstasjonen og inntak av sjøvann. 

- har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

 Ja, avkjørsel fra FV 358. 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

- gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

x  

- militære anlegg: 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etv.  

x  

- industrivirksomhet, 
herunder avfallsdeponering 

x  

Tidligere bruk 

- annet (spesifiser) x  

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

 Etableringen av Nord Salten 
Kraftlags nye kraftstasjon medfører 
regulering av Forsanvatnet. 

Finnes det naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

 LNFR området omfatter stup/skrenter 
men tiltakets formål krever ikke 
sikring av disse. Settefiskanlegget 
medfører noen større skjæringer som 
krever sikringskonstruksjoner. 

Omgivelser 

Annet (spesifiser) x  

Sabotasje og terrorhandlinger   Ulovlig 
virksomhet - er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 
x  



- finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

 Nord Salten Kraftlags nye 
kraftstasjon. 
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