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HØRING OM KONSEKVENSUTREDNING - AVSLUTNINGSPLAN FOR FROSTPIPE

Havforskningsinstituttet har gjennomgått konsekvensutredningen og finner denne i hovedsak
tilfredsstillende. Forslaget om å etterIate rørledningen etter tiltak på nedgraving i områder med
tobisfiske og med steindumping på andre deler av traseen finner vi miljmnessig akseptabelt. Vi
forventer at Fiskeridirektoratet uttaler som om betydningen tiltaket vil kunne ha for utøvelse av
fiske i området.

Rørledningen som blir liggende er svtert solid og vil brytes ned langsomt over svært lang tid. Av
denne grunn så utgjør den ikke noen vesentlig fare for forurensning og negative effelder pa marine
organismer. På svært lang sikt viI den etter hvert kunne påføres skader og brytes ned, noe som vil
kunne skape et problem med skrot/søppel. Vi vurdere at dette ikke vil utgjøre noc stort problem
siden nedbrytningen vil gå over svært lang tid og utgjør begrensete mengder.

Utredningen inneholder informasjon om at rørledningen er beskyttet mot korrosjon med offeranoder
av zink med sporstoffer av blant annet kadmium og bly. Totalt ca. 110 tonn anodemateriale er
fortsatt koblet til rørledningen. Siden utslipp av zink, kadmium og bly til miljøet i utgangspunktet er
noe som søkes minimert, så savner vi i utredningen en kort vurdering av mulighetene og
konsekvensene av å fjerne offeranodene for gjenbruk.

Havforskningsinstituttel har ingen ytterligere merknader til forslaget til tiltak.
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