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Avslutningsplan for Frostpipe - høring av konsekvensutredning 

Vi viser til tilsendt KU som også er sendt på haring til våre underliggende etater. For å 
samordne fiskeriforvaltningens merknader har vi bedt etatene sende sine eventuelle 
merknader til oss. 

Kystverket bemerker at de forutsetter at eventuelt arbeid med Frostpipe skjer under 
hensyntagen til sjøsikkerhet og skipstrafikken. 

Fiskeridirektoratet minner om at fiskeriene ikke er statiske så selv om 
satellittsporingskartene over fiskeriaktiviteten, vist i konsekvensutredningen, gir en 
god beskrivelse av fisket i 2008, så kan fiskemønstret endre seg vesentlig. Mange 
faktorer spiller inn, for eksempel klimatiske endringer som kan føre til andre 
fordelinger av fisk, redskapsutvikling med bruk av redskap som kan nyttes i andre 
områder enn dagens redskap osv, og endringer i forvaltningssystemet. 

Av de alternative løsningene mener Fiskeridirektoratet at fierning av hele rørledningen, 
alternativ 5, er den beste løsningen. De har også vurdert alternativene 1 og 3 som 
muligheter dersom det kan godtgjøres at ledningen skal brukes en gang i fremtiden. 
De fraråder alternativene 2 og 4, henholdsvis steindumping på hele rørledningen eller 
nedgraving i viktige fiskeriområder. Når det gjelder alternativ 3 der rørledningen 
etterlates og det foretas en kombinasjon av nedgraving og steindumping anser 
Fiskeridirektoratet dette for en fiffredssfillende løsning under visse forutsetninger, 
blant annet ingen steindumping på tobisfelt og steinfyllinger må ufformes slik at 
helningsvinkelen er minst mulig. Direktoratet forutsetter at de ansvarlige for 
rørledningen overvåker denne ved jevnlige inspeksjoner og sørger for at eventuelle frie 
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spenn som måtte ha oppstått eller skader på ledningen blir tatt hånd om slik at ikke 
fiskeriaktiviteten blir skadelidende på grunn av dårlig ettersyn og vedlikehold. 

Fiskeri- og kystdepartementet er kjent med merknadene fra Norges fiskarlag til OED. 

Avslutningsplanen for Frostpipe reiser et prinsipielt spørsmål når det gjelder 
håndtering av utrangerte petroleumsinstallasjoner. Det er en forutsetning at 
petroleumsinstallasjoner i norske farvann skal fiernes etter bruk. Dette betyr etter vår 
oppfatning at også rørledninger skal fiernes. 

I fiskeri- og ressurssammenheng er petroleumsindustrien bare på et relativt sett "kort 
besøk" i norske farvann. Med en bærekraftig forvaltning av de levende marine 
ressursene slik dette er nedfelt i havressursloven forventer vi at det fortsatt skal drives 
fiske når petroleumsressursene en gang tar slutt. Det er derfor viktig at 
petroleumsindustrien sørger for at de områdene som har vært beslaglagt til 
petroleumsvirksomhet bringes tilbake til den tilstand de var i før 
petroleumsvirksomheten tok til. 

Fiskeri- og kystdepartementet mener derfor at beste løsning er å fierne hele 
rørledningen, alternativ 5, eller grave den ned så dypt i bunnen at tramtidig erosjon osv 
ikke bringer deler av rørledningen opp til bunnoverfiaten. 

Med hilsen 

Kirsten Ha melbo 
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