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Referat oppstartsmøte 

Reguleringsplan for undersjøisk CO2-rørledning i Kvitsøy kommune  
 
Møtedato: 21. februar 2023 
Deltakere fra forslagsstiller: Karianne Eidesen, Ingvild Anfinsen og Joar Kristensen  
Deltakere fra plankonsulent: Espen Eek, Multiconsult 
Deltakere fra kommunen: Helge Koll-Frafjord og Mona Svela, organisasjon og samfunn 
 
Kontaktinformasjon  
Saksbehandler Kvitsøy kommune:  

Helge Koll Frafjord  
helge.koll.frafjord@kvitsoy.kommune.no 
930 80 876 

Plankonsulent, Multiconsult: 
Espen Eek 
espen.eek@multiconsult.no  
951 32 234 

Forslagstiller, Horisont energi AS: 
 Karianne Eidesen 
 Karianne.eidesen@horisontenergi.com  
 952 04 024 
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger i sin helhet i sjø og strekker seg fra kommunegrensen mot Karmøy i nord til 1 nautisk 
mil utenfor grunnlinjen i sør. Det regulerte området vil ha en bredde på 200 meter.  
 
Beskrivelse av planidé  
Det skal legges til rette for en undersjøisk CO2-rørledning som inngår som en del av en større 
reguleringsplan som strekker seg fra Tysvær kommune i nord til Kvitsøy kommune i sør. Rørledningen vil 
ha en diameter på 18-20 tommer og en total lengde på 190 km. Det skal i tillegg legges ned 
kontrollkabler. Installasjonsperioden vil være 2-3 måneder.  
Ledningen skal transportere CO2 til permanent geologisk lagring offshore fra en terminal i Gismarvik.  
CO2 ankommer terminal med skip og blir mellomlagret der før kontinuerlig injisering i reservoaret via 
rørledningen.  
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Det planlegges med oppstart av CO2-lagring i anlegget fra 3. kvartal 2026. Kapasiteten vil være på 4 
millioner tonn årlig ved oppstart, dette skal økes til 8 millioner tonn i løpet av det fire første driftsårene.  
 
Planavgrensning  

 
 
Overordnede planer og føringer for planarbeidet 
Kommuneplan for Kvitsøy 2019-2030: 

• Arealformål – kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone. 
• Bestemmelse 4.1– Kombinert formål fiske og ferdsel: 

«Allmenn flerbruk er tillatt når dette ikke er til hinder for utøvelse av kommersielt fiske og 
ferdselen. Det tillates ikke tiltak som er til hinder for ferdselen og fiskerivirksomhet, inklusive 
fiske med lys. Det skal ikke være ankringsforbud i området.  
Fisk i låssettingsplass er sårbare for sprengningsarbeid, og eier av fisk skal kontaktes ved 
eventuelt sprengningsarbeid i nærheten.» 

Det er ingen andre kommunedelplaner, reguleringsplaner, temaplaner eller tilgrensende 
reguleringsplaner som er relevante for dette tiltaket pga. plasseringen. 
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Aktuelle problemstillinger 
Ifølge innsendt planinitiativ er tiltaket omfattet av Forskrift om konsekvensutredning § 6 Planer og tiltak 
som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. Det vil bli utarbeidet et felles 
planprogram for både landanlegget i Tysvær og rørledningstraseen gjennom alle de fire berørte 
kommunene.  
 
Det er flere temaer som vil bli utredet i planprogrammet, for Kvitsøy kommune vil særlig 
fiskeriinteresser, kulturminner i form av skipsvrak, naturmangfold og forurensning være relevant.  
Forslagstiller har allerede opprettet kontakt med relevante myndigheter og fagmiljø, bl.a. 
Statsforvalteren og Stavanger maritime museum.  
 
Videre prosess  
Det vil bli utarbeidet et felles planprogram for hele prosjektet og de fire berørte kommunene Tysvær, 
Karmøy, Bokn og Kvitsøy, men det vil følge prosessene i de ulike kommunene separat. Målet er å legge 
ut planprogrammet på høring og varsle oppstart så snart som mulig. Deretter vanlig planprosess med 
1.gangsbehandling etter sommeren.  
 
Forslagstiller har hatt oppstartsmøte med Tysvær kommune og Kvitsøy kommune bekrefter at de kan 
forvente tilsvarende prosess her. Det vil da bli aktuelt med 1.gangsbehandling i formannskapet 5. 
september, med intern skrivefrist for saksframlegg 18. august. Siste politiske møterunde i 2023 er 
formannskap 21. november og kommunestyre 5. desember, skrivefrist 3. november. 
 
Kvitsøy er en liten kommune med begrenset kapasitet, og det vil være bra om underlaget som sendes 
inn for politisk behandling er godt gjennomarbeidet slik at det krever minst mulig etterarbeid av 
saksbehandler i kommunen.  
 
Kommunen har ikke behov for å lese gjennom planprogrammet før det legges ut.  
 
Varsel om oppstart 
Må publiseres i Stavanger Aftenblad og Bygdebladet. Bygdebladet kommer bare ut torsdager og må ha 
annonser inn innen mandag samme uke, ønsker at det kommer i disse to omtrent samtidig.  
 
Vi kan selv legge/publisere varsel om oppstart på kommunens egen nettside, nødvendige dokumenter 
sendes til saksbehandler. 
 
Varslingsliste: 
Statsforvalteren i Rogaland 
Rogaland fylkeskommune 
Kystverket 
Fiskeridirektoratet 
Fiskarlaget Vest 
 
Det er planlagt et felles informasjonsmøte for alle kommuner, Kvitsøy kommune ønsker informasjon om 
når dette skal være slik at de som ønsker kan koble seg på her. Kommunen ønsker også å motta relevant 
informasjon og kommunikasjon. 
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Konklusjon 
Planarbeidet antas å kunne fremmes som reguleringsplan.  
Oppstart av reguleringsplanarbeid skal varsles i henhold til PBL § 12-8, dette er planlagt i løpet av våren 
2023. 
 
Det må betales gebyr for behandling av reguleringssaker i samsvar med enhver tids gjeldende 
gebyrregulativ når planen legges ut til offentlig ettersyn, Horisont energi AS er fakturamottaker. 
 
 
 
Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle vurderinger 
fra planavdelingen er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i senere 
saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske vedtak 
m.v. vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Helge Koll Frafjord 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Horisont Energi, Karianne Eidesen 
Horisont Energi, Ingvild Anfinsen 
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