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Inspill til varsel om planarbeid ved Fiskåvatnet

Varsel om planarbeid, detaljregulering for Søndre Våge – gnr 89/2,3 og 84/5, Karmøy
Kommentarer fra Norsk Hydro ASA v/Hydro Aluminium Karmøy Metallverk
Fiskåvatnet er en viktig kilde til ferskvannsforsyning (industrivann) til vår produksjon. Vi opplever fra tid til annen en
del partikkelforurensning i vannforsyningen, både i form av organiske og uorganiske partikler. Dette fører til tette filtrer
i vannforsyningen, og kan i verste fall føre til produksjonsstopp. Det varslede planområdet har naturlig avrenning til
Fiskåvatnet, og pågående massetak i området kan derfor være en mulig kilde til denne forurensningen. Vi må
forvente at det planlagte tiltaket med økt massetak vil forsterke partikkeltilsig til Fiskåvatnet dersom det ikke
gjennomføres tiltak for å redusere dette.
Vi ber derfor om at det i det videre planarbeidet tas med følgende krav:
 Det må ikke anlegges løsmassedeponi med direkte avrenning til Fiskåvatnet uten noen form for filtrering av
organiske og uorganiske partikler. Alternativt må avrenning fra slikt deponi midlertidig ledes til avrenning
nedstrøms ut fra Fiskåvatnet.
 Avrenning fra arealene som skal bearbeides må ha tilsvarende filtrering eller midlertidig avrenning nedstrøms
Fiskåvatnet i anleggsperioden.
 Ved avslutning av tiltaket må det tilrettelegges slik at avrenning fra nytt landbruksareal har naturlig filtrering
av overflatevannet før det renner ned i Fiskåvatnet.
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