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Tilbakemelding på høring av planforslag - Detaljregulering 4089 Ny
landfallstunnel Statpipe Kalstø , gnr77 bnr15 m.fl. - Karmøy kommune
Rogaland
Vi viser til brev datert 7.9.2021 om høring av ovennevnte detaljreguleringsplanforslag
samt til Fiskeridirektoratet region Sørs innspill til oppstart av samme plan i brev datert
9.4.2019.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny landfallstunnel for
Statpiperørledningene med tilhørende anlegg. Dette innebærer:
• bygging av ny tunnel/tunnelportal nord for ventilstasjonen hvor Statpiperørledningene knyttes til ventilstasjonen
• adkomsttunnel fra eksisterende tunnelportal ut til hovedtunnelen/rørtunnelen,
• midlertidige og varige anleggs- og driftsveger, samt anleggsområder
• kartfesting av restriksjonssoner langs trasé for gassrørledninger
Det vil utover anleggsfasen være få tiltak som kan berøre interesser i sjø, og planlegger
skriver: «Vi har forstått det slik at tiltak i sjøen omsøkes separat i samsvar med havne- og
farvannsloven samt forurensingsloven.».
I plandokumentene framgår det videre at: Som tiltaksbeskrivelsen viser, vil sprengningen
foregå i en lang periode fra januar til desember 2022 (antageligvis). Sprenging skjer bare i tunnel
og rystelsene vil være begrenset, bortsett fra den siste salven som fører til åpning av tunnelen mot
havet i vest på ca.
Virkningen av anleggsarbeidet for fiskeriet og biologisk mangfold er vurdert i kapittel Error!
Reference source not found..
Utover dette vises det til bestemmelsene (§ 3.1) som henviser til forurensingsloven og at
Statsforvalteren har krevd søknad etter denne loven, selv om det ikke er gitt at det er nødvendig
med en tillatelse etter loven.»
Planbeskrivelsen kap. 5.9 inneholder en vurdering av virkningen for fiskeri og biologisk
mangfold i sjøen, og: «Det konkluderes med at tiltakene slik de foreligger i dag, antas å ikke
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medføre betydelige negative konsekvenser på fiskeri i området. I tillegg vil de være midlertidige og
kortvarige.»
Tiltak i sjøen skal for øvrig ofte behandles etter annet regelverk enn plan- og
bygningsloven, slik som havne- og farvannsloven og forurensningsloven. Før det kan
fattes vedtak etter disse lovverkene, eller vurderes eventuell dispensasjon etter plan- og
bygningsloven kap. 19, skal aktuelle sektormyndigheter høres i saken.
Fiskeridirektoratet bidrar da gjerne med sin kompetanse og kunnskap om fiskeri- og
havbruksinteresser, deriblant viktige fiskeområder og ressursområder og om mulige
avbøtende tiltak mv.
På ovennevnte bakgrunn har vi ingen ytterligere innspill til planarbeidene. Vi ber om
kopi av planvedtak.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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