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Uttale - offentlig ettersyn av plan 4087 for skjerming av landfallkulvert i
sjøen på Kalstø, Karmøy
Vi viser til brev datert 03.07.2020.
Bakgrunn
Saken gjelder offentlig ettersyn av plan 4087 for skjerming av landfallskulvert i sjøen på Kalstø.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for beskyttelsestiltak rundt gassrørledninger med kulvert
ved Kalstø.
Målsetningene ved planarbeidet er å:
-

Beskytte betongkulverten mot miljølaster, samt oppnå mindre behov for vedlikehold.
Ivareta eksisterende naturverdier både i anleggsfasen og etter ferdigstilling av
tiltaket/omfyllingen.

Planområdet er på ca. 11,8 daa, hvor selve tiltaket på sjøbunnen utgjør ca. 5 daa.
Vår vurdering
Ved varsel om oppstart ble det varslet at planen innebar etablering av en molo. Vi er positive til at
fotavtrykket er redusert, og at det er valgt enn annen løsning enn bruk av molo.
Planen berører et område med en svært viktig forekomst av den marine naturtypen større
tareforekomster. I denne saken vil konsekvensene av å ikke gjennomføre tiltaket være større enn
konsekvensene av å gjøre tiltaket. Dersom gassrørledningen ikke sikres tilstrekkelig, kan dette få
store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Det er derfor viktig at det legges vekt på avbøtende tiltak
for å redusere de negative effektene på naturmiljøet så mye som mulig.
Følgende avbøtende tiltak foreslås:
-

Vasking av steinmassene før utlegging for å hindre eller redusere skadelig sedimentasjon av
viktige leveområder for marint liv.
Legge stein med jack-teknikk for å hindre unødig marin støy og oppvirvling av sedimenter.
Unngå anleggsarbeid i hekkeperioden fra 15. april – 1. august.
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Fylkesmannen har faglig råd om at de avbøtende tiltakene innarbeides i bestemmelsene.
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