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Geir Nesse, kommunalsjef kultur og samfunn



Hammerfest LNG



Snøhvit Tog 1

• 51,3 mrd. Kr.

• Ca. 150 mill. kr i eiendomskatt

• Første LNG – produksjonsanlegg i Europa og

verdens nordligste

• 143 km ledning inn til Melkøya.

• Co2 lagring tilsvarende 280.000 biler pr. år.

• Første store utbygging på norsk sokkel uten

installasjon på havoverflaten



Snøhvit Tog 1 – Direkte effekter

• 333 ansatte i Statoil på Melkøya.
- Ca 250 av disse bosatt i Hammerfest

• Leveranser for 3,3 milliarder fra nordnorske  

bedrifter i utbyggingsfasen

• 55 bedrifter i Finnmark leverte for kr 1,54 milliarder 

i 2010

• Hammerfest har hatt en befolkningsvekst på

ca 1000 personer fra sommeren 2002 (ca 10%)

• Kr 156 mill i eiendomsskatt i 2010
- Kulturhus
- Oppussing av skoler



Snøhvit Tog 1

Konsesjonsvilkår:

• Legges til rette for lokal/regional virksomhet 

basert på Naturgass.

- Barents Naturgass

• Legges til rette for lokal utnyttelse av spillvarme

- Prosjekt: Oppdrett (ikke realisert)



Våre erfaringer

• Ting tar tid (tålmodighet: +/- 15 år fra funn til drift)

• Når toget går ruller det fort

• Sørg for god plankapasitet

• Løpende informasjon til lokalsamfunnet er viktig

• Presiser konsesjonsbetingelser

• Fravær av sentrale myndigheter (infrastruktur)

• Planlegg logistikkløsninger

• Vær forberedt på stor grad av innpendling i utbyggingsfasen

• Press på boligmarkedet (spesielt utleieboliger)

• Tilgjengelige sjørettede næringsarealer

• Vertskommuneforpliktelser (informasjon)



Snøhvit Tog 2

• Ny fabrikk – betydelige investeringer.

• Statoil utreder tekniske løsninger i forhold til om det

er økonomisk gjennomførbart.

• Investeringsbeslutning tidligst i 4. kvartal

2013, med produksjonsstart tidligst 2018.

• Fremskynde produksjon av gass som er funnet

og intensivere leting etter mer gass.

• Gir økte inntekter fra eiendomskatt og større 

handlingsrom.



Goliat



Goliat

• 28,6 mrd. kr i investeringer.

• Kan åpne for tilknytning av nye felt

• Regionkontor og ulike driftstøttefunksjoner i 

Hammerfest

• 150 – 200 direkte nye arbeidsplasser.

• Lokal/regional rekruttering.

• Hovedkontraktører for drift og vedlikehold

kommer i tillegg.

• Innkjøp av varer og tjenester lokalt/regionalt

for minst 300 mill. kr. pr. år



LetevirksomhetSkrugard

, men 

kan vise seg å

være dobbelt så

stort 

• Volum på ca 250

millioner fat

• Øker sannsynlighet

for funn i nær –

liggende geologiske 

strukturer

• Allerede gjort funn  

ved Lundins Skalle, 

25 km fra Snøhvit

• Verdi på ca 165 mrd 

kroner



Hammerfest – Industrikluster i nord



• Geonor – rapporten peker på Hammerfest som 

et senter for en gassbasert industriklynge.

• Vår egen rapport fra Sintef peker på de samme 

mulighetene – mer konkret.

Hammerfest – Industrikluster i nord



Hammerfest – Industrikluster i nord

• Landfall for gass som det eneste i Nord Norge.

• Vertskommune for feltutbygging nr. 2 i

Barentshavet – Goliat.

• En rekke etablerte aktører som følge av Snøhvit.

• Helikopterbase som betjener

feltene/aktivitetene.

• Sterk baseorganisasjon eier, driver og utvikler

Polarbase – større utbyggingsplaner.

• Ungt og innovativt næringsmiljø.



Hammerfest – Industrikluster i nord



Hammerfest – Industrikluster i nord

Utfordringer:

• Tilgang til gass

• Hvilke muligheter åpnes ved tilgang til gass, 

lokalt og regionalt?  

Strategi:

• Konsesjonskrav mot Snøhvit tog 2

• Nærmere kartlegging av hvordan man best 

kan utnytte gass lokalt og regionalt



Takk for 

oppmerksomheten!


