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Uttale - offentlig ettersyn plan-ID 5111 kraftanlegg Spanne, Karmøy
kommune
Vi viser til oversendelse fra kommunen datert 24.06.21.
Karmøy kommune har lagt ut detaljregulering for kraftanlegg på Spanne på offentlig ettersyn.
Formålet med planen er å legge til rette for nytt hovedlager for Haugaland Kraft. Planforslaget
omfatter et areal på ca. 37,9 daa. Det lagres i dag materiale på både Spanne og Rossabø, og den
todelte løsningen har vist seg å ikke være gunstig for effektiv og rasjonell drift og feilsikring.
Vår vurdering
Tiltaket vil medføre omdisponering av terrengheving av et større myrområde. I vår uttale ved
oppstart av planarbeidet gav vi innspill om at i det videre arbeid med planen burde vurderes om
alternative forslag burde utredes, for å finne ut om det ville være vesentlige forskjeller i
klimagassutslipp ved ulike alternative utforminger. Vi kan ikke se at det er gjort en slik konkret
vurdering, eller at det er vurdert avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser.
Statsforvalteren har faglig råd om at det i planens bestemmelser sikres krav til tiltak som kan
forsegle underliggende myrmasser med tettere mineraljord/leirjord nederst. Disse massene bør
håndteres slik at lagrene av CO2/metan forsegles på best mulig måte.
Det er positivt at det skal anlegges fordrøynings- og infiltrasjonsgrøft i randsonen. Statsforvaltaren
har faglig råd om at det også vurderes å anlegge rensedam/sedimentasjonsbasseng ved utløpet av
grøftene til utenforliggende bekkedrag. Dette som beredskap for å håndtere uforutsette
vannmengder og spesielt akutte hendelser med utslipp av forurensning til vassdrag nedstrøms.
Forslaget er i tråd med kommuneplanen og er dermed vurdert til å ikke utløse krav om
konsekvensutredning. Vi minner om det jf. vedlegg 1 i forskrift om konsekvensutredning utløses krav
om konsekvensutredning for bebyggelse med bruksareal som overstiger 15,000 m².
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