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Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid sjø ved eiendom 81/1,
Rekejord i Søkndal kommune - Rekefjord Stone AS
Fylkesmannen ber om opplysninger om spesielle forhold m.v. som bør tas hensyn til ved
behandling av søknaden. Vi ber om at søknadsdokumentene og et eksemplar av kunngjøringen
blir lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen.
Frist for kommunens uttalelse er satt til 8 uker.
Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Multiconsult Norge AS Egersund på vegne av
Rekefjord Stone AS om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. Søknaden omfatter sprenging
og graving/mudring i sjø i forbindelse med utbedring av seilingsdybde ved eksisterende kaianlegg
ved eiendom 81/1, Rekefjord i Sokndal kommune.
Kort redegjørelse av omsøkt tiltak:
Type virksomhet:
Søknaden gjelder:
Planlagt oppstart:

arbeider i sjø
sprenging og graving/mudring
snarest

Beregnet mudret volum:
Beregnet berørt areal:
Estimert varighet:
Planlagte avbøtende tiltak

ca. 5000 ± 750 m3
ca. 950 ± 140 m2
1 måned
Siltgardin for å hindre spredning av partikler.

Området er regulert til industri og steinbrudd i gjeldende reguleringsplan1.
Bakgrunn/søknad
Rekefjord Stone AS ønsker å sikre tilstrekkelig seilingsdybde for skip som ankommer eksisterende
kaianlegget. Det er planlagt sprenging av fjell og mudring/graving i sedimentene på to lokasjoner ved
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Reguleringsplan for Industriområde Rekefjord – PlanID 1991001.

kaien til Rekefjord Stone, på østsiden av fjorden. Etter utbedring vil seilingsdybde ligger på minimum
8 m.
Det er ikke foretatt sedimentundersøkelser i tiltaksområdet og vi er heller ikke kjent med at det har
vært utført andre undersøkelser i dette området. Søker har oversendt bilder som viser at det er primært
fjell i tiltaksområdet. Søker har, på bakgrunn av industriell aktivitet i Rekefjord, antatt at eventuelle
finere sediment i tiltaksområdet er forurenset og foreslått avbøtende tiltak av hensyn til føre-var
prinsippet.
Det er planlagt å benytte gravemaskin fra land og lekter til mudringsarbeidene. Søker har planlagt å
holde de antatte forurenset sedimentene adskilt fra de antatte rene sprengsteinsmasser. Fjernet masse
legges på kaiområdet for videre disponering. Mudring, arbeidslekter og transport til kaien er planlagt
utført innenfor siltgardin slik at siltgardin ikke må åpnes under arbeidet.
Fylkesmannens merknader
Ifølge Temakart Rogaland2 er det registrert viktige naturtyper i nærhet av tiltaksområdet. Det er et
område med grunne strømmer inntil tiltaksområdet. Videre er det flere områder med tareskog sør fra
tiltaksområdet som er klassifisert som verdi A «svært viktig», samt en skjellsandforekomst som er
klassifisert som verdi B, «viktig». Ifølge Fiskeridirektoratets kartdatabase3 er det et fiskeområde for
sild i Rekefjord, i umiddelbar nærhet (50 m nord) av tiltaksområdet. Ifølge søker har Rekefjord
historisk sett hatt økonomisk betydning for sildefisket, makrellfiske og reketråling.
Fylkesmannen vil i en eventuell tillatelse blant annet sette krav om internkontroll, støykontroll og
beredskapsplan. Ut i fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kan det eventuelt bli aktuelt å
stille ytterliggere krav.
Søknaden vil bli behandlet iht. «forskrift om begrensning av forurensning» (forurensningsforskriften)
kapittel 36 om «behandling av tillatelser etter forurensningsloven». Fastsatt av Klima- og
miljødepartementet 01.06.2004.
Offentlig kunngjøring
Fylkesmannen sørger for kunngjøring av søknaden i Dalane Tidende. Kunngjøringskostnadene skal
dekkes av tiltakshaver. Kunngjøringsteksten følger vedlagt.
Utlegging til offentlig ettersyn
Søknaden vil bli lagt ut til høring i Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane, og på
Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima» og
«Høyringar». Uttalelser fra interesserte sendes Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001
Stavanger, eller fmropost@fylkesmannen.no, innen 4 uker fra utleggingstidspunktet.
Uttale – kommunal sluttbehandling
Frist for kommunale uttalelser er satt til 8 uker fra kunngjøringsdato. Kommunen bes innen samme
tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organ så langt en finner dette nødvendig. Videre
må det gis opplysninger om det omsøkte anleggsarbeidet er i samsvar med gjeldende plan- og
reguleringsbestemmelser m.v. for området.
Kommunens uttalelse bør gi opplysninger om lokale forhold som kommunen mener mangler eller er
utilstrekkelig beskrevet i søknaden, og som det bør tas hensyn til ved avgjørelsen.
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https://www.temakart-rogaland.no/
https://kart.fiskeridir.no/fiskeri
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Dersom det er ønskelig med ettersending av andre saksdokument enn de som er vedlagt, ber vi
kommunen ta kontakt med Fylkesmannen.
Det anbefales at kommunen foretar kommunal sluttbehandling i organ som kan foreta en
helhetsvurdering i saken. Uttalelser fra den kommunale saksbehandlingen sendes Fylkesmannen.

Med hilsen
Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Kirsten Redmond Kristiansen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Saksbehandler: Kirsten Redmond Kristiansen
Saksbehandler telefon: 51568777
E-post: fmrokrk@fylkesmannen.no
Vedlegg:
Søknadsdokumenter
Kopi av brev til andre høringsinstanser
Kunngjøringstekst
Kopi til:
Rekefjord Stone AS
Rekefjord
Multiconsult Norge AS Egersund Sandakergaten 4

4380
4370

HAUGE I DALANE
EGERSUND

Side 3 av 3

Sokndal kommune – Rekefjord Stone AS søker om løyve etter forureiningslova til arbeid
i sjø i Rekefjord – utlegging til offentleg høyring
Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå Rekefjord Stone AS om løyve etter forureiningslova
§ 11, jf. § 16. Søknaden gjeld sprenging i sjø og mudring av ca. 5000 m3 sedimenter og steinmassar.
Tiltaket vil røra eit sjøbotnareal på ca. 950 m2. Formålet med tiltaket er å sikre sjødjup og kaiens
funksjonalitet. Sedimenter i området er antatt forureina, og det er registrert fleire viktige naturtypar i
tiltaksområdet, blant anna tareskog og skjelsand.
Søknadsdokumenta vil bli lagd ut til høyring i Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane,
og på Fylkesmannen i Rogaland sine internettsider www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og
klima» og «Høyringar».
Uttale frå interesserte kan sendast Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller
fmropost@fylkesmannen.no, innan 4 veker frå utleggingstidspunkt.
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Rekefjord Stone AS - søknad om tillatelse etter forurensingsloven til arbeid i sjø
ved eiendom 81/1, Rekefjord i Sokndal kommune - anmodning om uttalelse
Fylkesmannen i Rogaland mottok 23.02.2018 søknad fra Multiconsult Norge AS Egersund på vegne
av Rekefjord Stone AS om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. Det omsøkte tiltaket
gjelder sprenging i sjø, samt mudring for å få tilstrekkelig sjøvannsdybde (minst 8 m), i forbindelse
med eksisterende kaianlegg ved eiendommene 81/1, Rekefjord i Sokndal kommune.
Søknaden vil bli kunngjort i Dalane Tidende og legges ut til høring i Sokndal kommune, Gamleveien
20, 4380 Hauge i Dalane, og på Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider
www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima» og «Høyringar».
Vi viser ellers til vedlagte høringsbrev til Sokndal kommune, og søknadsdokumentene på
Fylkesmannens internettsider.
Uttalelser fra interesserte sendes Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger,
eller fmropost@fylkesmannen.no, innen 4 uker fra utleggstidspunktet.

Med hilsen
Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Kirsten Redmond Kristiansen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Saksbehandler: Kirsten Redmond Kristiansen
Saksbehandler telefon: 51568777
E-post: fmrokrk@fylkesmannen.no

Vedlegg:
Kopi av brev til Sokndal kommune (uten vedlegg)
Adresseliste:
Fiskeridirektoratet, region sør
Kystverket Vest
Fiskarlaget Vest
Museum Stavanger
Rogaland fylkeskommune

Postboks 185 sentrum
pb. 1502
Slottsgt. 3
Muségata 16
Postboks 130

5804
6025
5003
4010
4001

Bergen
Ålesund
BERGEN
STAVANGER
Stavanger
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