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Innspel til hamneplanen i open runde 2018, ordinær høyring 2019 og 2.gangs høyring i 2020. 

 

Om høyringsrunden i 2020 (2. gangshøyring):  

Hamneplanen 2020-2040 skal erstatte hamneplanen frå 2006. Det har i 2018 vert holdt innspelsrunder og 25.01.2019 vedtok hamnestyret første 

utkast som vart sendt på høyring våren 2019. Mange gode innspel kom inn, og særskilt lokasjon av godsterminal har engasjert. Då dette er ei så 

viktig avgjersle både for næringslivet, hamna og byen, meldte hamnestyret at dei ønskja å gå grundigare igjennom faktagrunnlaget, 

moglegheitene og konsekvensane rundt dei ulike alternativa. Det vart mellom anna holdt ein simulatortest i 2020 rundt innseglinga til 

næringsområdet i Gunhildvågen, samt eit oppfølgingsmøte med næringslivet i etterkant av simulatortesten. Dette dannar grunnlaget for styret i 

Florø hamn KF sitt vedtak i hamnestyret 08.10.2020; Innstilling til «Hamneplan for Florø 2020-2040», som vert sendt på 2. gangs høyring før 

endeleg handsaming i kommunestyret.  Høyringa vart annonsert på heimesidene til Florø hamn og Kinn kommune, facebooksidene til Florø 

hamn, annonsert i Firdaposten, samt sendt ut på e-post til dei største brukarane i området. Høyringsperioden var 04.11.2020 til 25.11.2020. 

Følgjande tilbakemeldingar kom inn: 

 

Innmeldar Innmeldt 

når 

Innmeldt 

korleis 

Innspel 

Global Fish AS 11.11.2020 E-post Global Florø AS er svært tilfreds med at det nå så ser ut til at det kan være mulig å få 

etablert en ny containerhavn med tilstrekkelig 

kapasitet på Måsholmen/Håskjæra i løpet av 2-3 år. 

 

Global Florø AS har hatt et økende behov for containere siden oppstarten i 2018. Vi er ennå 

ikke oppe i planlagt kapasitet på anlegget. 

Vi forventer å  øke kapasiteten/produksjonen med 20-25% i 2021 i forhold til 2020. 

 

Vår produksjon er konsentrert om relative korte sesonger med store volum. Særlig gjelder 

dette i fra slutten av september til månedsskifte november/desember. Med en ukekapasitet 

for anlegget på rundt 3.500-4.000 mt så er kapasiteten på dagens terminal på ingen måte 

tilstrekkelig. I praksis så «snur» vi kun maksimalt 90 containere på en uke. Det vil si ca 

2000-2.500 mt. Dett skyldes manglende areal og for få plugger på dagens terminal.. 
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Det innebærer at vi må lagre ferdigvarer som skulle vært skipet umiddelbart. Dette har  vært 

en av «flaskehalsene» for oss det siste året for å kunne øke aktiviteten på anlegget. Vi 

trenger en terminal som kan håndtere 150 frysecontainere pr uke i toppsesongene.  

 

Global vil investere mer i Gunhildvågen. Vii forventer byggestart av nytt fryselager til kr 55 

mil i januar 2021. Dette vil også tiltrekke seg økt aktivitet 

og økt behov for containere. 

 

Flytting av terminalen til Måsholmen er den eneste riktige løsningen for oss som brukere. 

Den vil utvilsomt også være best miljømessig, og vil redusere tungtrafikken gjennom et tett 

befolket område i Havreneset med skole og idrettsanlegg.   

Global Fish AS 12.12.2020 E-post Jeg glemte å understreke at en midlertidig løsning med å flytte terminalen til Basen ikke er 

noe alternativ for oss. 

Kjøretiden er 3 ganger så lang, og vi må da sette inn flere biler. Noe som innebærer en del 

praktiske problemer og høyere kostnader. 

Trafikk- og miljømessige er dette ikke en ønskelig løsning. 

 

Flora Industri- og 

Næringsforening 

(FIN) 

16.11.2020 E-post Flora Industri- og Næringsforening (FIN) viser til vedlagte innspel til Samfunnsdelen til 

kommuneplanen 2020 – 2032. FIN ber om at relevante punkt i denne uttalen også blir tatt 

omsyn til i Hamneplan 2020 – 2040: 

Høyringsuttale – Samfunnsdelen til kommuneplanen 2020 – 2032 

https://pub.framsikt.net/2020/nyekinn/mr-202001-samfunnsdelen 

Flora Industri- og Næringsforening (FIN) si høyringsuttale til kommuneplanen. Vi har først 

og fremst konsentrert oss om arealstrategien, som i følgje plandokumentet er bindeleddet 

mellom samfunnsdelen og arealdelen. Den gir hovudprinsippa for den langsiktige arealbruk i 

kommunen og gir dermed føringar for arealdelen til kommuneplanen. Det er arealdelen til 

kommuneplanen som fastset arealbruken med juridisk bindande verknad. 

FIN har tatt føre seg følgande punkt i si høyringsuttale: 
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1. Tilgjengeleg næringsareal i Florø 

2. Plassering av konteinarhamn 

3. Flyplassen og tilrettelegging for framtida 

4. Tilgang på rikeleg og grøn energi i heile Florø 

5. Fortetting i utbygde område 

 

1. Tilgjengeleg næringsareal i Florø 

Dette er eit tema som FIN har jobba med kontinuerleg sidan 1990. Medlemsbedriftene i FIN 

har i mange tilfelle tatt grep og pusha utbyggingar og utvikling av næringsareal. På område 

som til dømes Botnastranda og Nesjane i Eikefjord har utbyggarane teke betydeleg risiko. 

Kommunen må sørge for at slike prosessar går raskare og vere meir offensiv i planlegginga. 

Det er stort behov for næringsareal i Florø – og det er viktig å vere i forkant om nye 

næringar eller eksisterande bedrifter treng utviding. Derfor må det peikast på fleire 

næringsareal i arealplanen for Florø. 

Florelandet nord: 

Grønenga må komme inn i planen for næringsutbygging, slik at ein er klar for utbygging av 

både næring og bustader. På både Rota og Grønenga må ein legge til rette for at 

bustadutbygging, næring og rekreasjonsområde kan fungere i eit tilfredstillande samspel. 

Her må ein legge til rette for utvikling av attraktive og miljøretta bydelar. 

Gunhildvågen: 

Den tidlegare planen om ein nordleg trasé / tilkomstveg til næringsarealet i Gunhildvågen 

må realiserast. Arealet mellom denne nordlege traséen og eksisterande tilkomstveg i 

Gunhildvågen må omdisponerast frå LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde) til 

næringsareal. Området trengs til utvikling av Gunhildvågen, for nye og etablerte 
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næringsaktørar. I tillegg må det leggast til rette for næringsareal nord (Måsholmen) og vest 

for eksisterande næringsareal i Gunhildvågen. 

 

2. Plassering av konteinarhamn 

Dagens konteinarhamn er plassert på Fugleskjerskaia, midt i sentrum og bybildet, og på 

eitforholdsvis trongt område - og må flyttast ut av sentrum. Dette har det vore brei politisk 

semje om i lang tid – noko FIN også har støtta opp om. 

I Gunhildvågen føregår det aller meste av konteinartrafikken gjennom selskapa Global og 

Cargill/Ewos. Ein nyleg utarbeidd rapport – laga av K. Jansen – seier at heile 95 % av 

konteinartrafikken går til/frå Gunhildvågen. Skal ein få til konteinarhamn i Gunhildvågen 

krevst det store utbyggingar av m.a. Måsholmen. I Botnastranda er det liten konteinartrafikk, 

men her er det tilgjengeleg areal og ei kommunal kai som kan brukast til dette formålet utan 

store investeringar. Ulempa her er at konteinarane må gå på bil gjennom sentrum til/frå 

industrien i Gunhildvågen. Dermed vil ein framleis ha problema med tungtrafikk gjennom 

sentrum, på same måte som ein har med dagens løysing ved Fugleskjerskaia. 

Problemstillinga er at industrien i Gunhildvågen treng konteinarhamn, men at på basen er 

investeringane gjort. Økonomisk, miljø- og trafikkmessig er det uheldig med all 

tungtrafikken mellom aust og vest. Å utvikle Gunhildvågen og Måsholmen krev store 

investeringar, men skal verksemdene som i dag er i Gunhildvågen lukkast med eksisterande 

drift og kunne vidareutvikle seg, må det leggast til rette for konteinarhamn i arealplanen som 

no skal lagast. Dette utelukkar ikkje ei vidare konteinarhandtering på Botnastranda, for 

bedriftene som er lokaliserte i denne delen av byen. 

 

3. Flyplassen og tilrettelegging for framtida 
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Det har lenge vore eit tema at ein må legge til rette for ei framtidig utviding av rullebana til 

Florø Lufthamn. FIN ser at dette vil bandlegge store areal, som kan brukast til bustad og 

næring. Bustad- og næringsareal må prioriterast framfor utviding av lufthamna. Det 

viktigaste fokuset som må arbeidast vidare med er at Florø Lufthamn blir den føretrekte 

lufthamna i regionen. Infrastrukturen rundt flyplassen må styrkast med framtidsretta 

terminalbygg, gode parkeringsfasilitetar og tilrettelegging for næringsareal nært flyplassen. 

 

4. Tilgang på rikeleg og grøn energi i heile Florø 

Tilgang på grøn energi vil vere ein viktig konkurransefaktor for næringsliv som er her og 

som ønskjer å etablere seg her. Kinn kommune har vedtatt ein visjon om 0-utslepp innan 

2030 – dette krev meir enn fine ord. Kinn kommune må sjå på konsekvensane og legge til 

rette for å tilby næringslivet meir energi og reinare energi. Elektrifisering av næringslivet og 

transportsektoren vil verte ein flaskehals for framtidig utvikling. 

Kinn kommune som har ansvar for infrastrukturen må sette av areal til nettstasjonar, slik at 

meir elektrisitet er tilgjengeleg for framtidige næringsaktivitetar på land, skipsfart og 

flytrafikk. Kommunen er ein betydeleg eigar i SFE, og bør bruke eigarmakta til å kanalisere 

meir av energien lokalt. Per i dag er tilgangen på energi i Gunhildvåg-området nærast 

sprengt. Her må det leggast til rette for å auke kapasiteten. Ein må og legge til rette for bruk 

av forbrenningsanlegg for trevirke og flis. Vi har både skog og teknologi til å lage rein 

energi med denne naturressursen. Dessutan er det eit stort potensiale i å utnytte fjordvarme 

som energi. 

 

5. Fortetting i utbygde område 
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I kommuneplanen er det eit mål å legge vekt på betre utnytting og fortetting av utbygde 

område. Dette bør ein gjere ved å utvide utnyttingsgrada til næringsareal. FIN ønskjer auka 

utnyttingsgrad til minimum 60% og redusert krav til parkeringsplass ved næringsbygg. 

 

INC-gruppen  22.11.2020 E-post Viser til Havneplan for 2020 – 2040 som nå er ute på høring.  

 

Botnaneset ved kai G må utvikles til å bli sentralhavn for varetransport for den nordre del av 

Vestland. Området består av kai på 150 meter som eies av Flora Hamn. Området har 

utvidelsesmuligheter på nye 150 meter. Dette gir økt kapasitet og tilgjengelighet som vil gi 

økt konkurransekraft på kort og lang sikt. I tillegg eier Flora Hamn et kontorbygg samt 

tilknyttet lagerbygg på til sammen ca. 1300 m2. Utearealet innenfor ISPS området er over 14 

000 m2. Lenger øst har Flora Hamn en kai på 60 meter med nødvendig bakareal og innenfor 

ISPS reglementet. Kai G vil få landstrømsanlegg i 2021.  

 

I reguleringsplanen til Kinn Kommune er det også angitt en utvidelse av kai på 150m og i 

tillegg kan gi ytterligere lagring for næringsutvikling i forbindelse med havnen på 23 000 

m2. Ytterligere areal i tilknytning kan frigjøres etter behov.  

 

Anlegget på Botnastranda har særdeles god regularitet, ligger tett på leia og blir ikke stoppet 

av vær og vind. I tillegg har anlegget praktisk og fremtidsrettet adkomst fra offentlig riksvei. 

Trafikk inn i regionen vil derfor ikke berøre bykjernen.  

 

Slakteriet AS skal bygge nytt, innovativt slakteri samt fryseri øst for Fjord Base. Slakteriet 

har betydelig transport på båt, bil og containere. 

 

På Fjord Base er det i dag 60 forskjellige leietakere, med over 600 ansatte, som alle har 

behov for transport av materiell og utstyr, på sjø og på land. I løpet av et år er det i 

størrelsesorden 5000 vogntog som kommer til og fra Fjord Base. Fjord Base har også ca. 

2000 skipsanløp i året. Mye av trafikken som går på vogntog vil kunne flyttes fra vei til sjø.  
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Havlandet Havbruk er i ferd med å realisere første steg mot storskala produksjon av matfisk 

på Fjord Base. Slik virksomhet vil få et betydelig container - og transportbehov.  

 

Skal Norge lykkes med Grønt Skipsfartsprogram (https://www.dnvgl.no/maritime/gront-

skipsfartsprogram/index.html)  må dette skje gjennom samarbeid med offentlig og private 

satsinger. INC Gruppen er medlem av skipsfartsprogrammet og satser på at Florø blir et 

knutepunkt for miljøvennlig transport i fremtiden. Kinn Kommune må ta sitt ansvar for å 

være leder i dette arbeidet.  

 

Slik vedtaket ligger i dag skal containerhavnen flyttes innen 2021. Containerhavnen kan ved 

etablering på Fjord Base nå beslutningstidspunktet. Både Fjord Base og Slakteriet mener en 

slik beslutning ikke kan utsettes, da vil vi miste momentet med å utvikle Florø som sentralt 

havneområde. Flora Hamn har allerede tatt kostnadene for anlegget på Fjord Base og vil 

kunne gi inntekter og miljøgevinster fra dag 1.   

 

På Fjord Base planlegges det også anlegg for hydrogenproduksjon, noe som vil kunne 

forsyne skip som vil komme med ren energi. I tillegg er det etablert et LNG anlegg på basen. 

Kaiene er også utstyrt med landstrøm som gjør at skipene kan ligge utslippsfritt til kai.  

 

 

https://www.dnvgl.no/maritime/gront-skipsfartsprogram/index.html
https://www.dnvgl.no/maritime/gront-skipsfartsprogram/index.html
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(Foto: Trailerrekord på Fjord Base i 2020. Tatt av Stig Førde) 

 

Konklusjon 

Ved å utvikle Botnastranda, og flytte containeraktiviteten i tråd med vedtaket innen 2021, vil 

dette øyeblikkelig avlaste havneområdet i bykjernen. Slik blir det et levende, funksjonelt og 

attraktivt havnesentrum som setter publikum, passasjertrafikk, turisme og bomiljø i sentrum. 

Et samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv i regionen vil utvikle containerhavnen 

med effektive logistikkløsninger og terminalstrukturer som fremmer vekst, sikrer 

arbeidsplasser og utvikler Kinn Kommune og næringslivet iht. Hamneplanen. 

Gunhildvågen som alternativ containerhavn vil ikke kunne realiseres på mange år. Å utsette 

beslutningen for lokalisering av containerhavn, vil føre til at Kinn Kommune mister 

forsprang i konkurransekraft for næringsutvikling og innen Det grønne skiftet.  

For containerhavn lokalisering på Botnastranda er største delen av investeringene allerede 

gjort av Flora Hamn. Drift kan starte umiddelbart.  
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De 60 bedriftene på Fjord Base og Slakteriets satsing i øst trenger en avklaring nå, for å 

sikre og utvikle konkurransekraft, bærekraftige - og grønne løsninger 

Valgene vi gjør i dag avgjør utslippene i 2030! 

Asle 

Hammerseth, 

privatperson 

24.11.2020 E-post For oss som bor i nærheten til Hamna, og i mitt tilfelle Notømarka 3, oppleves spesielt 

Containeraktivitet om natt som et rent helvete. 

 

Det oppleves for oss som at aktiviteten ofte starter rundt midnatt og til sene morgentimer. 

Diverse tiltak som "Sov i Ro" med mer er prøvd ut, men er ikke til hjelp. 

 

Et generelt høyt støynivå i form at smell i kai med containere, og kvining fra kraner i timevis 

gjennom natten, medfører ofte våkne nattetimer for undertegnede og familien. 

 

Nødvendig nattehvile er viktig for å ivareta en sunn og god helse for alle. Et godt tiltak for å 

unngå helsemessige plager relatert til overnevnte støyproblematikk må iverksettes snarest.  

 

Jeg anbefaler at flytting av Containerhavn iverksettes snarest. Botnastranda er beste lokasjon 

og alternativ for en kortsiktig og samtidig langsiktig framtidig Containerhavn. 

Maersk Norge 

AS 

24.11.2020 E-post Maersk er en aktiv bruker av containerhavna i Florø, og har en lang historie med transport av 

frossen makrell til Asia og andre markeder. Vi har i lang tid etterspurt tilrettelegging for et 

større volum over havna, men forstår at usikkerhet rundt hvor fremtidig havn skal ligge har 

medført beslutningsvegring rundt evt nye investeringer på Fugleskjærskaia. 

 

Vi er derfor takknemlige for å ha fått være med i diskusjonen rundt plassering av fremtidig 

havn i Florø!  

 

Fra vårt ståsted, er Måsholmen soleklart foretrukket – av følgende årsaker: 

 

  BÆREKRAFT 

Det finnes mange former for bærekraft, vi konsentrerer oss her rundt: 

o Reduserte CO2 utslipp 

Ved å legge havna til Måsholmen vil kunder som Cargill og Global ha 

umiddelbar nærhet til terminal og kai, og vil således nærmest eliminere 
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kjøring og den belastning denne har må miljøet i form av CO2 utslipp. I 

tillegg er det i perioder unødvendig tungtransport til/fra Måløy som vil kunne 

gå over Florø i framtiden. 

o Forbedrede forhold for nærmiljø 

Nåværende trafikk med tungtransport gjennom boligområder, skole, 

barnehage vil nærmest bli borte ved å legge havna til Måsholmen. Dette 

medfører både risiko og støy som er negativt for nærmiljøet. Trafikk evt nye 

volumer fra basen/andre steder vil utgjøre en minimal belastning for 

nærmiljøet. 

 TID/EFFEKTIVITET (infrastruktur) 

o For vareeiere/kunder 

Ved å ha en moderne og fremtidsrettet havn/terminal på Måsholmen, vil 

vareeierne kunne operere mye mer tidseffektivt i forhold til å håndtere større 

volumer på kort tid. Her er areal, moderne terminalsystemer og etablering av 

havnekran viktige elementer. 

o For oss/rederiene 

Vi vil spare tid på flere timer ved å legge til ved Måsholmen kontra basen. 

Dette vil også ha en effekt på kostnadene og således også gjøre det mer 

lukrativt å ha Florø som fast anløp. 

 VEKSTMULIGHETER 

o For vareeiere/kunder 

Basert på diskusjoner med vareeiere/interessenter i næringslivet, er det 

åpenbart at det er begrensede vekstmuligheter i Gunhildvågen i dag, blant 

annet på grunn av manglende plass. Ved å plassere havn/terminal på 

Måsholmen, tilrettelegger man enkelt for vekst, både for nåværende og 

framtidige vareeiere/kunder (i forhold til arealer for lagring og evt utvidelse 

av drift). Viktig å tilrettelegge for helårsdrift og således mindre 

sesongavhengighet og evt ‘handelslekkasje’ til Måløy 

o For Maersk 

Vi er positive til å bidra til vekst over Florø havn, og er, i tråd med vår 

strategi (som innebærer integrerte logistikkløsninger) villige til å se på evt 
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investering i lagerkapasitet (frys og tørrlast). Her finnes det ulike modeller å 

jobbe ut fra (samarbeid/eierskap/drift osv).  

o For øvrig næringsliv 

Det vil være rom for etablering av 

containerkran/terminal/transport/logistikk/vedlikehold relaterte virksomheter 

på terminalen  

  

I den grad vi ser skjær i sjøen, må det være at det kan ta tid (opp til dere😊) å etablere 

Måsholmen som havn/terminal, og at det i en mellomperiode vil være nødvendig å fortsette 

over Fugleskjærskaia. Men så lenge vi vet at vi venter på Måsholmen, vil vi få det til å 

fungere. 

 

Ser fram til å høre videre rundt planene for havna i Florø. 

K. Jansen AS 25.11.2020 E-post Av dagens containerproduksjon i Florø står industrien i Gunhildvågen for 85% av samlet 

produksjonen.  De er garantistene for at vi i dag har et godt transporttilbud med containere i 

Florø. Av den totale containerproduksjonen går 4,5% til sentrum, 4,9% til bedriftene i 

Botnastranda og 5,3% videre østover i fylket (2019 tall.)  

 

Måsholmen bør omreguleres til næring og bygges ut til containerhavn og kaianlegg for å 

tjene etablert og utviklet havbruk og fiskeindustri i Gunhildvågen. Tilgjengelige masser fra 

utdypning i leden ved Mortingsbåen og Florøvika vil gjøre at denne utbyggingen kan gå 

kjapt og kan stå ferdig i 2023 med nødvendige tillatelser. Måsholmen som endestasjon vil gi 

korte slep med masser og ligger tett ved. 

 

Ved en slik utbygging vil en sikre nevnte selskap sine investeringer og bygge for ny og 

utvidet aktivitet, samt synergier som vil komme Florøsamfunnet til gode. 

   

Havnesimuleringer viser at ved å bygge to kaier kan Måsholmen som containerhavn være 

operasjonsdyktig opp til 20 m/s vind uavhengig av vindretning. 

 

En utbygging av Måsholmen vil legge til rette for en ny containerhavn som er bygget for 

videre vekst med minst 300 reeferplugger og fotavtrykk til opp mot 1000 containere. Her 



12 

 

kan også settes opp fryselager og tempererte tørrvarelager for å sikre ferdigvarer, råvarer og 

produksjonsmidler. Klyngen som vil etableres i Gunhildvågen vil kunne dra nytte av felles 

ressurser og bygges etter næringens behov og utviklingspotensial.  

 

Området kan gi 110 mål disponibelt areal og har potensiale til 1 km kai, ferdig utviklet.  

 

Eksporten i sjømatnæringen nasjonalt utgjorde i fjor 100 milliarder kroner og verdiskapinga 

i sjømatnæringa er mer enn seksdobla de siste årene, i hele landet. I Norge sett under ett var 

verdiskaping beregna til 127 mrd. 

 

Sjømatnæringa utgjør i dag 23 % av sysselsettingen i Kinn Kommune. Gjennom kjøp av 

varer og tjenester gir sjømatnæringa grunnlag for sysselsetting og verdiskaping. Industrien i 

Gunhildvågen utgjør en betydelig del av dette regnestykket for fiskerikommunen Kinn. 

 

At vi har stopp og usikkerhet i produksjonen til Hurtigruten gjør at containerbaserte 

løsninger på kjøl blir viktigere for industrien langs kysten. 

 

Dagens containerhavn på Fugleskjærskaien bør inntil Måsholmen er ferdig utbygd fungere 

som containerhavn. En flytting av containerhavn vil medføre høyere driftsutgifter for 

industrien i Gunhildvågen ved ca en dobling av kjøredistanse og ev lenger seilingstid. En 

slik løsning vil med stor sannsynlighet snu på dagens logistikkstrøm og gi et dårligere 

containertilbud. Havneanløp av containerskip garanteres kun av last, mindre last i container 

gir færre anløp og et dårligere tilbud.  

 

En flytting av containerhavn til Botnastranda og kai G vil gi en økt trafikk gjennom Florø 

sentrum med dagens trafikk på minst 3800 passeringer ekstra i året (2019 tall). Et mer 

krevende trafikkbilde økte Co2 utslipp og forurensing fra svevestøv vil være et direkte 

resultat. Økt seilingslengde og utslipp fra ekstra seilingsdistanse for Containerskip til 

Botnastranda bør unngås. 

 

De offentlige havnene Global kaia / Gunhildvågen Hamneterminal samt Botnastranda Øst 

ser vi som formålstjenlig å opprettholde og drifte på en god måte, som i dag. 
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EWOS AS 25.11.2020 E-post EWOS AS er en del av Cargill-konsernet, og driver en stor fiskefôrfabrikk i Gunhildvågen, 

heretter omtalt som Cargill Florø. 

 

Cargill Florø mener det er viktig for både næringsutvikling og samfunnsutvikling at den 

fremtidige containerhavnen blir lokalisert i Gunhildvågen. Det er bedriftens klare oppfatning 

at området Måsholmen må benyttes til dette formålet, og bedriften har derfor tidligere gitt 

innspill for omregulering av dette området til næringsareal, med ny tilførselsveg nord for 

dagens trase. 

 

Havbruksnæringen er forventet å vokse betydelig. Florø Hamn må være forberedt og rustet 

for å ivareta og tilby tjenester som håndterer denne veksten. Økt aktivitet for 

havbruksnæringen betyr også økt trafikk, både for råvarer og ferdigvarer. For Cargill Florø 

er det viktig med god tilrettelegging for skipstrafikken tilhørende våre operasjoner, herunder 

også god tilrettelegging for containertrafikk. 

 

85 % av containertrafikken til og fra Florø tilhører aktørene i Gunhildvågen, ref. rapport 

utarbeidet av K. Jansen AS. Med en slik overveldende andel tilhørende dette området mener 

Cargill Florø at plassering av fremtidig containerhavn må være i Gunhildvågen. Plasseringen 

vil styrke både Gunhildvågen og bedriftene som opererer i området, og kunne bidra til 

utvikling av en spennende næringsklynge knyttet til havbruk. 

 

For lokaltransport av containere i Florø finnes i dag ingen andre gode alternativer enn 

biltransport, og det er forventet at biltransport også vil benyttes i overskuelig fremtid. Det er 

per i dag miljø- og trafikkutfordringer knyttet til transport mellom Fugleskjærskaia og 

Gunhildvågen. Hamneplanen ønsker å ha en tydelig miljøprofil, dette støttes av Cargill 

Florø. Det må være et mål å redusere biltransport av containere så langt dette lar seg gjøre, 

og containerhavn må derfor plasseres i Gunhildvågen. Cargill Florø mener av samme grunn 

at containerhavnen må bli værende på Fugleskjærskaia fram til ny containerhavn i 

Gunhildvågen står klar til bruk. Plasseringen på Botnastranda vil medføre at en større del av 

byen blir belastet av nevnte miljø- og trafikkutfordringer, og vil slik sett hindre en god 

miljøprofil for Florø Hamn. Forventet vekst vil videre eskalere miljø- og trafikkutfordringer 

i fremtiden. 
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Lokaltransport av containere genererer kostnader for aktørene som mottar og sender 

containere. Florø Hamn må legge til rette for gode rammevilkår og utvikling for bedriftene 

som er avhengige av containerhavna. Også for dette formål må det være et tilsvarende mål 

om å redusere biltransport av containere så langt dette lar seg gjøre. Dette taler videre for at 

containerhavn må plasseres i Gunhildvågen. For Cargill Florø er det lite attraktivt å øke 

kostnader knyttet til transport av containere, noe som vil redusere vår konkurransekraft. 

 

Hamneplanen skal ha et langsiktig perspektiv. For Cargill-konsernet kan plassering av 

containerhavn ha påvirkning utover de lokale forholdene i Florø, f.eks. med hensyn til 

råvarehåndtering nasjonalt. Økt aktivitet for Cargill-konsernet i Florø vil forutsette gunstige 

vilkår, f.eks. med hensyn til transport, håndtering og lagerarealer. Alternativet der 

containerhavn plasseres på Botnastranda vil hindre slik utvikling. 

Slakteriet AS 25.11.2020 E-post Her er en liten orientering om hvordan Slakteriet ser på saken nå.  

Vi mener det er viktig at det jobbes videre med mer næringsareal i Gunnhildvågen og mener 

det er viktig å holde oppe trykket i det arbeidet. Vi tror også det kan være fornuftig å ha 

håndtering av Cargill og Global sin containeraktivitet i Gunnhildvågen i framtiden.  

Vi støtter derfor Flora Industri og Næringsforening sitt høringsinnspill i saken.  

 

Vi er bekymret for tilbudet for håndtering av containere i nærmeste framtid og mener det er 

viktig at Florø har et attraktivt tilbud til enhver tid. Containerhavn i Gunnhildvågen ligger 

nok en del år fram i tid.  

 

Vi mener det viktigste nå er at kommunestyret ikke utsetter behandlingen av saken, men at 

det handles, nettopp for å ha gode tilbud de nærmeste årene også. Det mener vi at vi kan få 

ved å ta i bruk kaiene og det arealet som ligger tilgjengelig på basen i dag.  

 

Det er mange sterke meninger om saken, jeg tror vi kommer lengst med å samarbeide og 

ikke være steile fronter mot hverandre. Kanskje klarer vi å få til et sterkt havnemiljø med 

containeraktivitet både på basen og i Gunnhildvågen i framtiden.  
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I forbindelse med at INC ønsker å komme banen med de mulighetene de ser på basen blir vi 

presentert som en del av framtidsplanen deres , noe som er naturlig siden vi ønsker å flytte 

vår aktivitet til Botnastranda om få år.  

 

 

 

 

 

Om høyringsrunden i 2019 (ordinær høyring): 

25 januar 2019 vedtok hamnestyret "Hamneplan 2019-2040". Den vart sendt på open høyring 26.02.19 til 09.04.19. Høyringa vart annonsert på 

heimesidene til Flora hamn og Flora kommune, facebooksidene til Flora hamn, annonsert i Firdaposten, samt sendt ut på e-post til dei største 

brukarane i området. Følgjande tilbakemeldingar kom inn: 

 

Innmeldar Innmeldt 

når 

Innmeldt 

korleis 

Tilbakemelding Innspel 

Slakteriet 

AS 

15.03.2019 E-post Innspelet er tatt med.  Viser til planene for en molo fra Langøy til Florølykta for å beskytte 

indre havn for vær og vind. I utgangspunktet er dette en stor fordel også 

for Slakteriet AS. Vi ber likevel om at det gjøres faglige vurderinger av 

hvordan det vil påvirke strømforhold og utskiftning av vann i indre 

havn. For Slakteriet er det viktig å bevare friskt oksygenrikt vann i og 

med at det i flere år fremover vil settes fisk i ventemerder i havna. 

INC-

gruppen 

22.03.2019 E-post Innspelet er delvis tatt med, 

sjå kapittel om 

næringsutvikling.  

Utenom innhold mener vi at denne er svært godt utformet grafisk sett 

og det tror vi er med å bidra til at flere leser den. 

 

INC gruppen meiner at det er viktig å sikre at vi har nok kai-kapasitet i 

for aktivitetsøkningen vi forventer de nærmeste 5 års perioden. Dermed 

ber vi om at Flora Hamn snarest kommer i gang med byggefase 2 
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(forlenge kai G 150 m østover) og fase 3 (50 m ro-ro og 150 m kai på 

vestsida av kai G) på Botnastranda. Det bør også legges landstrøm til 

kai G for å redusere utslipp av CO2 når fartøy ligger til kai.   

 

Containertrafikken må legges til Botnastranda som da blir den nye 

havneterminalen. Vi ber også om at Flora Hamn aktiverer kjøp av 

arealet bak kai G for å sikre utvikling av Florø som sentralhavn og 

Florø Hamn som betydelig aktør for transport av varer ut til Sogn og 

Fjordane. Slik kan Flora Hamn utvikle potensialet som ligger i avtalen 

med Fjord Base.  

Flora Hamn bør være en pådriver for mer gods til sjø. Kai G kan bli 

knutepunktet for varetransport fra sjø til nordre del av Vestland. Slik får 

vi en deling der fiskerihavnen ligger i Måløy mens Florø blir base for 

all annen trafikk. Kai G kan også bli en utskiftingshavn for materiell 

som skal til industri som ligger lenger inne i landet.  

 

Florø kan bli en sterk sentralhavn mellom Bergen og Ålesund. Sammen 

må vi arbeide for at politikere utvikler infrastruktur som forsterker 

denne posisjonen. Slik kan vi oppnå stordriftsfordeler og utnytte 

vekstpotensialet og muligheten som Botnastranda gir.  

 

Fylket har en sterk satsing på Hydrogen og når Stad skipstunnel 

kommer på plass må Florø bli et naturlig stopp når fartøy skal fylle på 

drivstoff mellom Bergen og Ålesund.  

 

På Botnastranda aust (WIS kaia) ber vi om at Flora Ham arbeider for 

permanent veitilkomst, strøm, landstrøm og vannforsyning. Vi ber også 

om at WIS kaia får et ISPS sikret område. Sammen kan vi sikre bedre 

utnyttingsgrad gjennom aktivt markedsarbeid. Til slutt ber vi om at 

Florø Hamn starter arbeidet med å bedre forbindelsen mellom G kaia og 

Botnastranda Aust (WIS kaia). 
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Cargill 08.04.2019 E-post Innspelet er delvis tatt med, 

sjå kapittel om 

næringsutvikling. 

Vi viser til høring om Havneplan for 2019-2040 der kommunen foreslår 

å flytte containerterminalen til Botnastranda og har følgende innspill (se 

også vedlagt PDF). 

  

Cargill er en hjørnesteinsbedrift i kommunen med EWOS-fabrikken, er 

sterkt kritisk til forslaget og ønsker at containerterminalen flyttes til 

Gunhildvågen.  

  

Havneplanen sies å skulle gi næringslivet forutsigbarhet. Vi ser ikke 

hvordan en flytting av containerterminalen Botnastranda vil gi mer 

forutsigbarhet for EWOS-fabrikken, tvert imot. 

 

Kommunen nevner at en tydelig miljøprofil er viktig.  

 

Transporten fra Fugleskjærskaien til Gunhildvågen i dag er ca 3 km i 

avstand. Fra Botnastranda til Gunhildvågen er det ca 7 km. Flytting av 

containerterminalen til Botnastranda vil føre til mer kjøring på vei for 

våre råvarer, vesentlig større trafikk gjennom Florø by og høyere CO2-

utslipp.  

  

Dette er ikke forenlig med vårt mål om å være en bærekraftig aktør. 

Cargill jobber målrettet for å redusere våre klimautslipp og kan for 

eksempel nevne et banebrytende samarbeid med vår konkurrent 

Skretting om transport av fôr fra fabrikker og ut til kunder i Norge der 

målet er å redusere vårt miljøavtrykk.  Logistikksamarbeidet er unikt i 

næringen og har fått stor oppmerksomhet i bransjemedier verden over.  

  

Bærekraft er helt sentralt for oss og vi kan ikke på den ene siden legge 

ned store ressurser for å redusere klimapåvirkning på fôrtransporten, og 

samtidig begynne med mer miljøbelastende kjøring av råvarer og 

dermed høyere CO2-utslipp i  Florø. Det er hverken lokalsamfunnet, 

klimaet eller næringen tjent med.  
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Effektive logistikkløsninger nevnes også i havneplanen. En flytting av 

containerterminalen vil for EWOS sin del bli både mer komplisert med 

mer kjøring gjennom byen, mer kostbar, mindre effektiv og mer 

miljøbelastende.  

 

Gunhildvågen peker seg ut som det klart beste alternativet for 

plassering av containerterminal. Gunhildvågen er allerede 

tyngdepunktet for containertrafikk i Florø. Utfordringene som 

kommunen nevner rundt vær- og vindforhold er overkommelige. Vi har 

allerede store bulk- og oljeskip som anløper fabrikken i dag, og dette er 

problemfritt. 

 

Kommunen trekker frem god samhandling mellom offentlige og private 

aktører i planen. Cargill må sies å være en helt vesentlig aktør. Vi 

skiper anslagsvis 700 containere til Florø, med en slik stor andel 

containertrafikk til Florø forventer vi at våre innspill tas på alvor i 

denne saken.    

 

Når kommunen snakker om å legge til rette for aktivitet som trenger 

containertrafikk i Gunhildvågen, kommer det ikke tydelig frem konkret 

hva som menes med dette.  

 

Kommunen nevner videre en lokal feederrute som  i fremtiden kan 

erstatte trailerkjøringer og autonom lekterløsning. Vi stiller oss 

spørrende til hvem som skal finansiere dette. Kommunen nevner at de 

ikke har økonomi til å drive frem de beste løsningene for havnen. Vi 

kan ikke finansiere dette. 

 

Florø kan være et alternativ som logistikk-hub for oss, men da vil 

løsningen og kostnaden være avgjørende. En god terminal i 

Gunhildvågen vil åpne mulighetene for økt aktivitet som Florø og Flora 
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hamn kan tjene på. Dette vil komme samfunnet til gode gjennom økt 

aktivitet og arbeidsplasser. 

 

Oppsummert: Cargill er sterkt kritiske til havneplanen både av 

trafikkhensyn, miljøhensyn, logistikkhensyn og kostnadshensyn. Fra 

vårt ståsted er Gunhildvågen det klart beste alternativet. 

 

 

 

Om innspelsrunden: 

02.05.18 til 29.06.18 har Flora hamn KF hatt open innspelsrunde til ny hamneplan. Arbeidet er annonsert på heimesida til hamna, facebooksida 

til hamna, heimesida til Flora kommune, e-post til alle som har vert på brukarmøter dei siste åra i tillegg til at Firdaposten har laga ei sak på 

arbeidet. Den eksisterande planen frå 2006 var publisert og låg til grunn, og vi gjekk ut og ønskje innspel på korleis vi skal utvikle hamneområda 

i Floraområdet 1 15-20 år framover. Innspel kunne leverast via innspelsskjema på heimesida vår, e-post, facebook, brev og fysisk møte. 

 

Innmeldar Innmeldt 

når 

Innmeldt 

korleis 

Tilbakemeldingar før 

høyring 2019 

Innspel 

Evoy v/Leif 

Stavøystrand 

07.05.2018 E-post Innspelet er bakt inn i punktet 

om "Miljøperspektiv" 

Evoy AS skal levere elektrisk fremdrift til båt og vil bruke Florø 

som testareana for systmer, produkter og kunder. Dermed er det 

særs viktig for Evoy at Florø Havn legg til rette for at det er nok 

kapasitet for strøm fram til båtplasser både til nærings- og 

privatebåter. På sikt vil det også være behov for hurtigladestasjoner 

for båter som er i transit opp eller ned langs kysten. Det er viktig at 

det tas hensyn til dette også. Der kan de også være behov for 

påfylling av hydrogen. 

 

Dersom det er behov for utfyllende informasjon så ta kontakt. 
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Global Fish v/ 

Geir Robin 

Hoddevik 

03.05.2018 E-post/ 

møte 

Innspelet er delvis tatt omsyn 

til. Botnastranda er peika på 

det føretrekte valet, men det 

må leggjast til rette for 

containertrafikk i 

Gunhildvågen også. Dette er 

omtalt i punktet om 

"Næringsutviklingsperspektiv". 

Ønskjer ikkje at containertrafikken vert flytta til Botnastranda. 

Ønskjer fortrinnsvis Gunhildvågen, alternativt Fugleskjærskaia. 

INC v/ Dag 

Eikeland og Jim 

Haugland 

09.05.2018 E-post Innspelet er delvis tatt omsyn 

til. Denne planen er mykje 

kortare med mindre detaljer og 

faktaopplysninger enn den 

førre, difor er miljøvenlege 

energiformer nemnt meir 

generelt som ei god løysing for 

heile hamneområdet 

(miljøperspektiv).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon til kapittel om Næringsliv 

Ved kai D på Fjord Base kan fartøy bunkre LNG. Kan informasjon 

om dette gå inn i planen?  

Saga Fjordbase har spisskompetanse på bunkring av gass, en 

tjeneste vi har utført siden 2009. Vi gir rådgiving til skip som 

ønsker å bunkre. Vi tilbyr en hurtigkobling som er miljøvennlig og 

hindrer utslipp av gass ved bunkring. Hurtigkobling har vi har 

brukt siden april 2016. 

Vi planlegger å tilrettelegge for fylling av komprimert hydrogen 

som er 100% miljøvelig drivstoff både ved produksjon og bruk for 

å imøtekomme fremtidens miljøkrav. 

Saga Fjordbase har tilegna seg mye kunnskap om direktivet for 

storulykker og vi følger regelverket for omtapping av farlig stoff.  

Det er 300 ansatte i INC Gruppen (Noen av dem arbeider ikke på 

Fjord Base). Det er 550 ansatte på Fjord Base, fordelt på 60 

bedrifter. (Tall fra 15.12.2017) 

Under private havneanlegg i havneplanen fra 2006 har dere notert 

meter kaifront, anløp og tonn over kai. Vi kan på kort tid sende 

dere oppdaterte tall når det er ønskelig.  

Våre kaier utgjør i dag 440m (kai A - F) pluss roro. Kai G 

(kommunal) er 150m og kommer i tillegg. Samtidig har vi under 

bygging L kai på 144m i vest. Skipslengde 200m og 10m LAT er 

ok for egne kaier. Dersom vi tar inn Kai G, er tallet 250m og 12,3m 

LAT.  
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Innspelet er tatt med i ein 

omarbeida versjon, sjå punkt 

om næringsutvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspelet er ikkje tatt med i 

hamneplanen, men er absolutt 

noko som kan jobbast vidare 

med på eit meir organisatorisk 

plan. Då som digitaliserings-

/logistikkoppgåve. 

 

Ønsker om fremtidig utvikling 

Det som er viktig for oss er at kai-fasilitetene i øst utbygges slik at 

kaia kan romme 2 containerskip samtidig. Dette gjelder en 

utvidelse på 200 meter med kai og ei ro-ro kai. Vi estimerer 500-

600 flere anløp i 2018 enn i 2017 og en økning i årene som følger. 

Vi håper at byggingen kommer i gang i løpet av 2019. 

På side 42 i havneplanen fra 2006 under strategier, ber vi om at 

dere beholder punktene 5 og 6 slik at Botnaneset blir trukket frem 

som viktig godshavn og hovedekspansjonsområde for industri og 

havneformål.  

Fremdriftsplan på utbyggingsprosjekter med prioritert rekkefølge 

bør settes inn i havneplanen. 

Fokus på å flytte aktivitet fra land til sjø og gjøre Florø til den 

naturlige innfallsporten i fylket. Florø Havn må være det naturlige 

knutepunktet for godstrafikk.  

Florø Havn flytter sin aktivitet inn på Fjord Base og at vi får en 

tettere samhandling.  

Utnytte potensiale med nytt areal i vest. God dialog med Florø 

Hamn for å sikre dette målet 

 

Muligheter 

Vi mener at vi kan redusere antall trafikksentraler fra tre til en? 

 

Jan Roar 

Hatlem/ 

Næringsflora 

29.06.18 E-post Innspelet er tatt med i 

hamneplanen som eit forkorta 

innspel 

(næringsutviklingsperspektiv), 

det er likevel Botnastranda 

som er peikt på det primære 

valet som godshamn. 

Noen stikkord om mine tanker om fremtidig container/godshamn i 

Gunhildvågen 

  

Fremtidens container- og godshamn bør, hvis mulig, etableres i 

Gunhildvågen. Jeg har under arbeid å komme med langt flere og 

mer detaljerte ideer, men så langt kommer dette i stikkordsform. 
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Understreker at dette kommer fra meg som privatperson / 

Facebook-siden Næringsflora  

 

Flytte Kyllarvegen lenger nord, iht det som skal være en tidligere 

reguleringsplan. Dette vil frigjøre areal på nordsiden av det største 

lagerbygget til Global Fish. De har så vidt meg bekjent signalisert 

behov for økt lagerkapasitet, og vil med dette få muligheten til det. 

Både nord for det eksisterende lageret, men også i både østlig og 

vestlig forlengelse av eksisterende bygningsmasse.   

 

Veien kan med fordel bygges i høyde med terrenget og i en videre 

høydeøkning jo lenger vest man kommer, ser for meg at den går 

nord for lageret til Ullaland og betongfabrikken, og deretter i en 

kurve/bro i sørlig retning slik at den kommer ned i området vest for 

bygningsmassen til SFE.  Hele området under og øst/vest for denne 

broen blir da et industriområde som ikke kommer i konflikt med 

offentlig vei, og det vil også være enkelt å lede veien ut i en egen 

port ut mot kaiområde som jeg kommer tilbake til i neste avsnitt, 

og som blir ISPS-område. Kjørevei for biltrafikk ut til kaiområdet 

da mulig uten å komme i konflikt med det jeg ser for meg som det 

fremtidige industriområdet. Fra dette området må det da legges til 

rette for en egen vei ut mot kaiområdet/ISPS. Merk at jeg har en 

tanke om å gjøre dette på annet vis også, men det vil jeg komme 

tilbake til senere. Trolig til en lavere pris, men som vil kreve andre 

tiltak i «konflikten» industri- og biltrafikk.   

 

Videre ser jeg for meg at Trolleskjærssundet fylles igjen, at 

Måsholmen blir kjøpt og flatet ut. Kai, som bla må benyttes til 

containertrafikken, må bygges på nordsiden av Måsholmen. Det vil 

evt også være mulig å bygge kai på vestsiden av Måsholmen. Og 

det bør bli mulig å sette opp et bygg for mellomlagring av gods, 
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samt kontorbygg for operatørene i dette området. Eventuelt kan 

dette bygges lenger øst.   

 

Bygges de to nevnte kaier på Måsholmen sammen så får man en 

naturlig «L» i det nordvestlige hjørnet, der man da får en fin 

mulighet til å bygge en ro-ro kai.   

 

Området nord, nordvest og nordøst for SFE må videre planeres ut 

og dimensjoneres for å tåle vektbelastningen containertrafikk 

inklusiv lagring av containere vil medføre. Om dette også blir gjort 

østover mot Global Fish, får man faktisk muligheten til å serve 

Global Fishs behov for containere med containertrucken.  I tillegg 

vil det hvis fremtidig behov trolig også være mulig å bygge en 

mindre gods/vente-kai i området nord/nordvest for der 

betongfabrikken i dag ligger. Eksisterende kai på sørsiden ligger jo 

også der, og kan benyttes både til lossing/lasting av mindre skip 

som i dag, samt som vente-kai. Der er det jo også muligheten for å 

sette opp et lager/kontorbygg om det skulle bli behov for det. Det 

blir altså mulighet for å kunne håndtere inntil fire skip samtidig 

hvis alt dette en gang i fremtiden realiseres, og det burde dekke 

behovet i overskuelig fremtid.   

 

Aktørene som pr dd ( eller fra høsten 2018 av ) står for en solid 

majoritet av import- og eksportcontainere ligger i Gunhildvågen. 

(Ewos og Global Fish )  

 

Noen opplagte fordeler med etablering av gods/containerhamn i 

Gunhildvågen kan jeg kort oppsummere med følgende:  

  

Kortere deviasjon for skipene  

Mindre trafikkbelastning gjennom sentrum/Havreneset  

Redusert miljøbelastning  
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Reduserte kostnader for rederiene og ikke minst aktørene i 

Gunhildvågen.   

 

Fugleskjærskaia kan frigjøres fra gods, og f.eks rendyrkes for 

passasjer/cruisetrafikk  

  

  

Dette ble veldig grovt  

Hvis det på noen måte synes interessant, vil jeg prøve å få til noen 

tegninger/skisser, og forklare mer i detalj hva jeg tenker.   

Malin Solheim 

Skorpeide 

06.05.18 E-post Innspelet er ikkje tatt med i 

hamneplanen, då den ikkje er 

så detaljert. Ein slik landgang 

kan vere ei god løysing, men 

vil sperre sjøtilgangen for 

mange grunneigarar, og vert 

difor ikkje jobba vidare med i 

denne omgangen. 

Ville bare sende inn en ide angående gjestebryggen. Kunne det 

vært en ide å langgangen inn ved Kolkaia eller med Haffen i stedet 

for ved Quality, slik at gjester kan gå direkte inn i den fineste delen 

av Strandgata og da vil Torget kanskje bli meir brukt til messer og 

andre aktiviteter? 

 

Stavøy 

Grendalag 

28.06.18 E-post Om det meinast tre 

ferjelemmer er dette forslaget 

utreia tidlegare, og det er ikkje 

plass for det slik 

Fugleskjærkaia er utforma. Det 

som er innarbeida i 

hamneplanen er 

Fugleskjærkaia som 

knutepunkt for reisande, med 

ein heilt anna utforming enn i 

dag når det gjeld omsyn til den 

mjuke trafikant. Dette er 

utarbeida mykje meir detaljert i 

prosjektetet med ny 

Der er tre lokalruter i Florabassenget. Ei nord, ei vest og ei sør. Der 

er behov for tre kaier ved Florø hamn, men i dag fins der kun to. 

Båtane kjem og går samtidig, då dei skal frakte skulebarn og 

ungdom.  I tillegg er det ein del pendlarar på båtane. Situasjonen på 

kaiane er uoversiktleg ved ankomst og avgang. Der er eit virrvarr 

av mjuke trafikanter, bilar og last. Det kan gi potensielle farlege 

situasjoner.  

Der er eit behov for tre kaiar, og meir oversiktleg kaiområde med 

eigne område for gåande. 

 

På Stavøya har vi tre kommuneale kaier; Veiesundet, Langøya samt 

Stongasundet. 

Veiesundet vert nytta som stopp på dei lokale rutene i 

Florabassenget, og er såleis viktig for kommunikasjonen på øya. 
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kollektivterminal, i tett dialog 

med fylkeskommunen som 

drivar av båtrutene.  

Kommunale rutekaier i øyane 

er ikkje omtalt i denne planen. 

Innspelet er vidareformidla til 

Flora kommune ved Audun 

Korneliussen, som er 

kontaktperson for kaier i 

øyane.   

Stongasundet er i dag viktig for å få levert last som kjem med båt. 

Det er ingen andre offentlege kaier i området som er eigna til store 

båtar. Sand, singel og skjellsand er døme på last som ofte kjem med 

båt til øya vår. I tillegg er det hensiktsmessig å ha ein offentleg kai 

i Stongasundet, om noko skulle skje med Stongasundet bru. 

Langøya ligg mellom Stongasundet og Veiesundet. Vegen til kaia 

samt sjølve kaia er kommunal. Kaia manglar idag «skjørt», og er 

såleis lite gunstig å bruke for båtar å legge til ved. 

Dei tilsette i 

Flora hamn KF 

29.06.18 E-

post/møte 

Innspelet er innarbeida. 1. Flora hamn er ganske utsatt for vêr og vind. Det gjelder 

både Flora hamn sine kaier og brygger, men også Slakteriet 

sin ventemerd, Felleskjøpet si kai og Westcon sine kaier. 

Sidan det er snakk om ny utdjuping av innseglinga til Flora 

så blir det mykje fyllmasse som kan brukast til å lage ei 

molo fra Langøy og ut til lykta som erstatta Florølykta.( ca 

367m) og fylt igjen Klubbesundet. Då ville Flora hamn bli 

ei trygg og vindstille hamn. Bak moloen kan man fint lage 

til opplagskaier for en billig penge. Staum kan enkelt førast 

over fra Nordnes i sjøkabel. Moloen vil og gjøre de mulig 

for å lage småbåthamn på Rota i framtida. 

 

2. Hestneset/Fiskerikaia kan det enkelt lagast til flytebrygge i 

vika mellom fiskerikaia og Felleskjøpet. Der kan man 

plassere Kystverket sin arbeidsbåt, Flora hamn sin båt og 

Statens naturoppsyn sin båt. Bak arealet på fiskerikaia 

skulle de då vert lager/verksted for både fiskarane, 

brønnbåtane, Kystverket, Flora hamn, Sno og ellers andre 

interesserte. 
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Innspel frå 

brukarmøtet 

11.06.18 

  Innspela frå brukarmøtet er 

omsyntatt og delvis innarbeida. 

Bord 1 

Treng langsiktig plan. Har vore mykje brannslokking siste åra, no 

må vi lage ein plan som skal vare. Båtane er i endring siste 20 år. 

Hamna må ta utgangspunkt i dette. Gunhildvågen dei båtane dei no 

ventar er ikkje det same som før. Må sjå kva som er i ferd med å 

skje rundt Nordsjøen. 

  

Fiskeri: ny ringnotbåt i Austevoll som er hybrid. Kor skal den 

ladast? Naturlig der han lossar. Kjem det fleire slike båtar? Og to 

båtar til som er hybrid i følgje Bjørn Ove Grønnevik. Brønnbåtar. 

Rask utvikling!  

 

Må ha kaier til fleire ting.  

 

Diskuterte brønnbåtar, det blir meir av det i hamna, dei vil ha 

tilgang på fasilitetane i byen. Vil ikkje til Botnastranda.  

 

Samle aktivitetar, f eks fiskeri ein stad og andre ting andre stader. 

Tenker service, ta resten byen med på laget for å finne løysingar. I 

Måløy er næringslivet mykje i lag om å levere til fiskarane. 

 

Bunkerstankar – må sjåast litt på –eiga kai, delast av? 

 

Vatn bør dei som bunkrar få levere. Gjør det enkelt.  

 

Vaskestasjon – finst ikkje her! F eks i lag med Bunker Oil (dei 

leverer såpa) 
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Avfall – miljøstasjon. (referanse til Sheeba Queen).  

 

Ang. regulering av bueiningar leger ute på Stranda: dei som skal 

regulere dette må tenke seg nøye om, må kombinerast med 

utvikling av Fugleskjærskaia. Må sjåast på dette heilskapeleg og 

langsiktig. Når ein utviklar slike område må tåle litt støy og å sjå 

båtar.  

Kva må på plass tidlig: 

Treng meir liggekai for fiskeflåte, og må vere sentrumsnært.  Ei 

større flytebrygge ved Haffenkaia kunne vere aktuelt. Planen for 

kai langs heile Hesteneset er ein god plan. Treng ikkje 

nødvendigvis kai med bakareal (men for hamna gjev utleige av 

bakareal inntekter til infrastruktur…).  

 

Bord 2 

Sikker adkomst, strøm, lagringskapasitet på land.  

 

Beredskap: etter at Stadt skipstunell har kome trur 

Redningsselskapet at dei vil vere meir her i Florø. Dei ligg der dei 

trur det trengs mest (i dag i Måløy pga nærheit til Stadthavet). I dag 

er det meir fritidsflåten det er flest oppdrag på. Når det blir mindre 

behov ved Stadt som følgje av tunnell er det naturlig å trekkje lenge 

sør (skal og dekke området nedover i Sogn).  

 

Hastighetsbegrensing: mykje fritidsbåtar og andre som køyrer 

veldig fort i havna her, inneber blant anna at båtar ikkje vil ligge på 

utsida av gjestehamna… i dag er et berre "sakte fart"-skilt  (før var 

det angitt 6 knop innafor Florølykta, vart det nemnt av nokon). 
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Korleis handheve det? Forslag: Todeling med "sakte fart" ved 

moloen og så skilt med "5 knop" ved Fugleskjærskaia.  

 

EWOS og Gunhildvågen: Burde vurdere Gunhildvågen den dagen 

containertrafikken flytter frå Fugleskjærskaia. Nytt sidan sist er at 

no blir trafikken blir vesentlig større som følgje av Global. For 

Ewos er kost viktig. Har jobba mykje med K. Jansen og det er 

mykje Ewos-varer der. Ewos er og lokalpatriotiske, Florø kunne 

vere ein minihub for container. Vi treng samarbeidspartar som 

handterer varene og det fungerer i dag. Viss conteinarane skal 

flyttast austover blir det meir trafikk gjennom byen. Dagens løysing 

gir god fleksibilitet.  Kan f eks vere mindre båtar som går inn i 

Gunhildvågen.  

 

Hamna som tilrettelegger for brukarane: kva vil dei ha. Strøm mv. 

Skille industri og privat.  

 

Infrasruktur for pengane: meir langtidsleige av kaier, er det mulig å 

få til? 

Molo utforbi rota i retning Nordnesmoloen, mindre bølgje inn på 

hamna. Ventehamn for båtar innafor. Dei kan få strøm når dei ligg 

der.  

 

Bord 3 

Dekker alle behov, turisme, fiskeri, petroleum, samarbeid mellom 

kommunane. Transport frå vei til sjø, dette blir regionshamn. Få 

inn moment om flyplassen. Få skreve inn prosjekt som ein seinare 
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ønskjer å søke støtte på. Når det står det er det lettare for at 

kommunen og andre hensyntar det.  

 

Hurtigruta og turisme. Widerøe sin flystrategi. Haster: miljøfokus, 

får på plass landstrøm fortast mulig. Sett inn kva som skal vere 

Flora hamn sitt kjerneområde, og ikkje. Tenker då om vi f eks skal 

bygge kontor.  

 

Frå innlevert notat:  

Draumehavna:  Mangfold – dekke alle behov. Får hurtigruta med 

vidare, 2023 – ikkje utslipp i verdensarv, kanskje store båter 

stopper her og andre skip går inn i fjorden. Turisme, 

fiskerinæringa, petroleum og Kinn samarbeid. Sog og Fjordane 

hamn i Florø. Alden vil samarbeide videre. Det som ikkje er nevnt 

blir glemt. Få støtte: da må det ligge i en plan. Havna sin interesse 

blir ivaretatt som andre planer blir lagt. Containertrafikk må over 

på sjø. Florø inngang til fylkes ellers. Regionhavn. Moment om 

flyplassen – større rullebane vil gi næringslivet meir. Næringslivet: 

kall inn de fem største og få forankring om de viktigste punkt. Sette 

dere inn i Widerøe sin strategi og legg til rette for det. Morgenfly – 

Måløy. Haster: miljøfokus, landstrøm -> må fort på plass. Haster: 

ladeplan hurtigruten. Kva skal være Flora hamn sitt kjerneområde?  

 

Bord 4 

Meir variasjon i havna. Satsing på cruise (mindre skip), gjere til ei 

merkevare og ikkje ta mot mest muleg. Tydegjere skille mellom 

aktiviter i havna. Tenkte på framtid i forhold til nordsida av Rota, f 
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eks ta imot større fartøy og tilrettelegg for aktivitet som ikkje 

berører nærområdet i havna. 

 

Involver los i bygging av kai, blir dyrt å endre i ettertid.  

 

Strøm, gass osv: legge til rette for dette.  

 

Containertrafikk: benytte feederar som forsyner større 

containerhamner, mange dårlege vegar frå f eks Kalvåg, Svelgen, 

Selje. Mindre båtar som kunne samle opp og frakte dit det er lett å 

komme til.   

 

Var også innom autonome skip.  

 

Skip med fossile drivstoff får om få år begrensingar inne i fjordane, 

kva det betyr det for oss for her ute?  
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K. Jansen 08.04.19 E-

post 

Innspelet er drøfta og vurdert 

følgjande: 

 

Hamneplanen legg føringar på 

et ein ønskjer ei 

regiongodshamn med større 

areal, og ikkje kun ei lokal 

containerhamn. I dag må alle 

henvendingar om større gods 

avvisast, då det ikkje er areal 

på Fugleskjærkaia. På 

Fugeskjærkaia har ein 8 mål 

tilgjengeleg bakareal, mens ein 

på Botnastranda vil ha 60 mål 

(område reservert til offentleg 

hamnedrift, der Flora hamn KF 

har tinglyste rettar). Ein kan 

enten velje å ha ei todelt 

løysing, med containere i 

Gunhildvågen og resten i 

Botnastranda, eller samla ein 

stad. Flora hamn KF 

anerkjenner utfordringane 

rundt vegløysinga, og har ikkje 

endelege løysingar på 

noverande tidspunkt, noko det 

også vert peika på i planen. 

Med ønskje om å satse på 

miljø er utfordringa med 

transport på veg mellom 

vareeigar og kaikant noko vi 

jobbar vidare med. 
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Hamneplanen peikar her på 

fleire retningar vidare.   

 

Losane ved losoldermannen 

fraråder å nytte Gunhildvågen 

som fast containerhamn på 

bakgrunn av vêrforholda i 

området, og meiner at det vil 

skape ei uforutsigbar hamn. 

Dette heng saman med 

utforminga av conteinarskipa, 

vindfanget, plassering av krana 

m.m. North-Sea Container 

Line peiker på regularitet som 

det absolutt viktigaste kriteriet, 

og rådar det til å vere det 

viktigaste kriteriet for faste 

containerruter der det 

eksisterer varestraum.  

 

Om ein ser vekk frå desse 

punkta, og likevel vel å legge 

alt i Gunhildvågen er det 

mogleg å få til (som til dømes 

det er peika på i planen ved å 

utvide vestover). Kostnadane 

vil bli betydelig større enn i 

Botnastranda, då området der 

ligg klar og er delvis starta på, 

men om brukarane er villige til 

å betale for det er det løyselig. 

Ved plassering av 
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hovudgodshamn i 

Gunhildvågen må ein også 

vurdere trafikken innover om 

ein ønskjer ei regionsatsing. 

Ein kan også velje løysingane 

som er i dag med 

containerhamn på 

Fugleskjærkaia, men det krev 

også noko investering på 

bakgrunn av tilstanden til 

Fugleskjærkaia, samt endring 

av sentrumsplanen vedteke av 

bystyret. 
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Visit 

Fjordkysten 

09.04.19 E-

post 

Innspelet er tatt til etteretning. Visit Fjordkysten stiller seg bak innhaldet i planen. Vi støtter opp under 

ambisjonane for hamna med hensyn til satsing på gjestehamna og 

bærekraftig turisme, og ser fram til eit fortsatt godt samarbeid for ei best 

mogleg gjesteoppleving i hamna og i sentrum av Florø by. 

Jan Roar 

Hatlem/ FB-

sida 

Næringsflora 

09.04.19 E-

post 

Innspelet er tatt med i 

hamneplanen som eit forkorta 

innspel 

(næringsutviklingsperspektiv), 

det er likevel Botnastranda 

som er peikt på det primære 

valet som godshamn. 

Noen stikkord om mine tanker om fremtidig container/godshamn i 

Gunhildvågen  

 

Fremtidens container- og godshamn bør, hvis mulig, etableres i 

Gunhildvågen.  Så langt kommer forslaget i stikkordsform, men flere 

detaljer foreligger og kan om ønskelig presenteres senere. Understreker 

at dette kommer fra meg som privatperson / Facebook-siden 

Næringsflora. 

   

Deler av forslagene hører sammen, men kan likevel eventuelt 

gjennomføres i flere byggetrinn da det ikke er noen tvil om at kostnadene 

blir høye. Kostnadene må likevel sees i sammenheng med at man skal 

bygge en terminal som skal dekke behovet i mange tiår fremover.   

 

Flytte Kyllarvegen lenger nord, iht det som skal være en tidligere 

reguleringsplan. Dette vil frigjøre areal på nordsiden av det største 

lagerbygget til Global Fish. De har så vidt meg bekjent signalisert behov 

for økt lagerkapasitet, og vil med dette få muligheten til det. Både nord 

for det eksisterende lageret, men også i både østlig og vestlig forlengelse 

av eksisterende bygningsmasse.   
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Veien kan med fordel bygges i høyde med terrenget og i en videre 

høyde-økning jo lenger vest man kommer, ser for meg at den går nord for 

lageret til Ullaland og betongfabrikken, og deretter i en kurve/bro i sørlig 

retning slik at den kommer ned i området vest for bygningsmassen til 

SFE.  Hele området under og øst/vest for denne broen blir da et 

industriområde som ikke kommer i konflikt med offentlig vei, og det vil 

også være enkelt å lede veien ut i en egen port ut mot kaiområde som jeg 

kommer tilbake til i neste avsnitt. ISPS-området blir da begrenset til 

selve kaiarealet. Kjørevei for biltrafikk ut til kaiområdet da mulig uten å 

komme i konflikt med det jeg ser for meg som det fremtidige 

industriområdet. Fra dette området må det da legges til rette for en egen 

vei ut mot kaiområdet/ISPS. Merk at jeg har en tanke om å gjøre dette på 

annet vis også, som kan presenteres hvis det skulle være ønske om noe 

mer detaljer fra min ide. Dette forslaget vil nok ha en betydelig lavere 

kostnad, men vil kreve andre tiltak i «konflikten» industri- og biltrafikk.   

 

Videre ser jeg for meg at Trolleskjærssundet fylles igjen, at Måsholmen 

blir kjøpt og flatet ut. Kai, som bla må benyttes til containertrafikken, må 

bygges på nordsiden av Måsholmen. Det vil evt også være mulig å bygge 

kai på vestsiden av Måsholmen. Og det bør bli mulig å sette opp et bygg 

for mellomlagring av gods, samt kontorbygg for operatørene i dette 

området. Eventuelt kan dette bygges lenger øst.   

 

Bygges de to nevnte kaier på Måsholmen sammen så får man en naturlig 

«L» i det nordvestlige hjørnet, der man da får en fin mulighet til å bygge 

en ro-ro kai.  

  

Området nord, nordvest og nordøst for SFE må videre planeres ut og 

dimensjoneres for å tåle vektbelastningen containertrafikk inklusiv 

lagring av containere vil medføre. Om dette også blir gjort østover mot 

Global Fish, får man faktisk muligheten til å serve deres behov for 
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containere med containertruck. Dette vil til en viss grad også gjelde for 

Ewos. For begge bedriftene, som pr dd står for en solid majoritet av den 

lokale importen og eksporten av varer i containere, vil dette medføre 

lavere kostnader og styrket konkurranseevne.  I tillegg vil det hvis 

fremtidig behov trolig også være mulig å bygge en mindre gods/vente-kai 

i  

området nord/nordvest for der betongfabrikken i dag ligger. Eksisterende 

kai på sørsiden ligger jo også der, og kan benyttes både til lossing/lasting 

av mindre skip som i dag, samt som vente-kai. Der er det jo også 

muligheten for å sette opp et lager/kontorbygg om det skulle bli behov 

for det. Det blir altså mulighet for å kunne håndtere inntil fire skip 

samtidig hvis alt dette en gang i fremtiden realiseres, og det burde dekke 

behovet i overskuelig fremtid. 

   

Om ny godshamn, inkludert containerterminal, legges til Botnastranda, 

så frykter jeg at det vil generere økte kostnader for de to store aktørene i 

Gunhildvågen. Signalene jeg har fått fra eierne av Global Fish er at de da 

raskt vil se på andre alternativer, som gjerne vil bli å skipe ferdigvarene 

med sideport-skip til Holland for stuffing i containere der.   

 

Ewos vil nok også se på alternativer for å kutte de ventede økte kostnader 

en gods/containerterminal i Botnastranda vil medføre. Mine 

forutsetninger for å vurdere hva det kan resultere i er selvsagt begrenset, 

men at Florø som «hub» for råvarer som etter hvert skal videre til andre 

Ewos-fabrikker fort vil opphøre er jeg rimelig sikker på. Trolig vil Ewos 

også i enda større grad enn nå ta inn råvarer med skip direkte til egne 

kaier. Begge deler vil medføre redusert aktivitet over offentlig kai, og 

med det svekke inntektsgrunnlaget til Flora Hamn.  

  

Noen opplagte fordeler med etablering av gods/containerhamn i 

Gunhildvågen kan jeg kort oppsummere med følgende:  
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Kortere deviasjon for skipene  

Mindre trafikkbelastning gjennom sentrum/Havreneset  

Redusert miljøbelastning  

Reduserte kostnader for rederiene og ikke minst aktørene i 

Gunhildvågen.   

 

Fugleskjærskaia kan frigjøres fra gods, og f.eks rendyrkes for 

passasjer/cruisetrafikk  

  

  

Dette ble veldig grovt Hvis det på noen måte synes interessant, vil jeg 

prøve å få til noen tegninger/skisser, og forklare mer i detalj hva jeg 

tenker.   

 

Jan Roar 

Hatlem på 

vegne av 

Global Fish 

09.04.19 E-

post 

Innspelet er delvis tatt omsyn 

til. Botnastranda er peika på 

det føretrekte valet, men det 

må leggjast til rette for 

containertrafikk i 

Gunhildvågen også. Dette er 

omtalt i punktet om 

"Næringsutviklingsperspektiv". 

Global Fish viser til brev sendt i 31.08.2017 til Flora kommune, og 

stadfester at synspunktet ikkje har endra seg: 
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