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PLAN 4087 – skjerming av landfallkulvert i sjøen på Kalstø – 77/15 detaljregulering
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1 Planens hensikt : Hensikten med planen er å tilrettelegge for beskyttelsestiltak rundt
gassrørledninger med kulvert ved Kalstø. Planforslaget omfatter areal på sjøbunnen og på sjøens
overflate.
1.1 Området reguleres til følgende formål:

1.1.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl § 12-5, nr. 6)
•
•

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001) - vertikalnivå 2
Bruk og vern av sjø og vassdrag og annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (6900) vertikalnivå 4 (omfylling av kulvert for gassrørledninger)

1.1.2 Bestemmelsesområde (pbl. § 12-7)
• Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1) – vertikalnivå 2

2 Felles bestemmelser for hele planområdet
2.1 Søknad i samsvar med forurensingsloven
2.1.1. Det skal søkes om tillates for omfylling av gassrørledningskulvert inn mot land i samsvar med
forurensingslovens § 32, før tiltak innenfor områdes kan igangsettes.
2.2 Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser
Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av Kystverket og
havnemyndigheten. Terrengendring på sjøbunnen meldes til Kystverket etter at tiltaket er
gjennomført for oppdatering av sjøkartet.
2.3 Naturmangfold
All virksomhet innenfor planområdet skal ta hensyn til naturverdier i og rundt planområdet, i
samsvar med den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven av 2009 § 6.
2.4 Krav samfunnssikkerhet og risikoanalyser
Innenfor hele planområdet gjelder de krav som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) og Petroleumstilsynet til enhver tid stiller. Kravene er basert på Lov om vern mot brann,
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (av 14.juni 1992 nr. 20),
Rådsdirektiv 96/82/EC av 9. desember 1996.
3 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, jf. PBL § 12-5, nr. 6
3.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001)
Området o_V er åpen for allmenn ferdsel med de begrensninger som går fram av sjøkartverket.

3.2 Kombinert formål – bruk og vern i sjø og vassdrag (6001) og annen særskilt angitt bebyggelse
og anlegg (1590) – jfr. (6900) - vertikalnivå 4
Området VAA skal benyttes til sikring av kulverten med gassrørledninger basert på omfylling med
steinmasser og steinblokker. Fyllingen på sjøbunn og rundt kulverten skal etableres i samsvar med
tillatelser fra Fylkesmannen, jf. punkt 2.1.
Toppnivå til deponi (omfyllingen) skal være ca. 0,5 meter over toppen av kulverten og bredden av
fyllingen på sjøbunnen er definert ut fra prosjektert helning og basert på beregninger og
modelleringer for havstrømmer og bølger.
4 Bestemmelsesområde #1 (§ 12-7)
Innenfor området tillates det utført midlertidig anleggsarbeid fra sjø/ i sjø knyttet til omfylling av
kulverten. Anleggsarbeidet skal helst være avsluttet før hekkeperioden, fra 15.april til 1. august
2021. Steinmassene skal vaskes før utlegging for å hindre eller redusere skadelig sedimentasjon av
viktige leveområder for marint liv. Steinblokkene skal legges ut med kran og heist ned til sjøbunnen
for å hindre unødig støy og oppvirvling av sedimenter.

