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Offentlig høring - søknad om utfylling, mudring og peling i sjø - 42/2, 42/8 i
Strand kommune
Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad den 01.05.2021 fra BBE Consulting AS på vegne av Geir
Hiim, om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. Søknaden gjelder utfylling i sjø fra land.

Kort redegjørelse av omsøkt tiltak:
Søknaden gjelder:
Utfylling
Beregnet volum:
Beregnet berørt areal:
Dybde i tiltaksområdet:

Utfylling fra land og peling

Planlagt oppstart:
Estimert varighet:

høst 2021
4 uker

2 000 m3 ± 200 m3
600 m2 ± 60 m2
kote ca. 0 til ca. -0,5 m

Planforhold
Tiltaksområdet er regulert
reguleringsplan for Barka1.

til

fritidsbebyggelse

og

småbåtanlegg/småbåthavn

i

gjeldene

Bakgrunn/søknad
Geir Hiim har søkt om tillatelse til utfylling i sjø hvor formålet er å oppnå landareal for bygging av 3 stk
fritidsboliger i Ytra Barkaviga (figur 1). Det er planlagt at tiltaket utføres fra land, og det er beregnet at
ca. 2000 m3 (± 200 m3) masser. For hindre utvasking eller setninger i utfyllingen har søker planlagt å
grave den første rekke med stein ca. 0,5 m ned i sjøbunnen. Massene som graves opp plasseres på

1
Omreguleringsplan for Barka. Plan nummer: 09-8. Strand kommune. Vedtatt 10.06.2009.
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sjøbunnen innenfor utfyllingsområde. Det skal også peles med ca. 30 peler som rammes 2-3 meter
ned i grunnen og kles med tre. Dette arbeidet gjennomføres fra land. Søker oppgir at ca.
600 m2 ± 60 m2 sjøbunnsareal blir berørt av tiltaket. BBE Consulting AS har forklart at massene som
brukes til utfyllingsarbeidene kommer fra steinbrudd og skal ikke inneholde forurensning. Det er ikke
gjennomført sediment undersøkelser i tiltaksområde.

Figur 1: Oversikt over tiltaksområde i Ytra Barkaviga i Strand kommune

Statsforvalterens merknader
Det er ikke gjennomført sedimentundersøkelser i tiltaksområdet. Det er oppgitt i søknad at sjøbunnen
består av sand. Tiltaksområdet ligger i vannforekomsten Idsefjorden (beskyttet kyst/fjord)2.
Vannforekomsten er klassifisert med god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand, og er registrert
som påvirket i liten grad av diffus avrenning fra byer/tettsteder. Det er målinger av kvikksølv og nikkel
som bidra til at vannforekomstens kjemiske tilstand er satt til dårlig.
Ifølge Temakart Rogaland3, er det ikke registrert viktige naturtyper i Ytra Barkaviga, men det er
modellert ålegras. Det er lite sannsynlig at det finnes ålegras i selve tiltaksområde, der modellering
foreligger. Dette er fordi område er tidvis tørrlagt, og ålegras må leve neddykket gjennom hele
tidevannssyklusen. Øst for tiltaket, i Indra Barkaviga, er det registrert to mindre ålegrasenger med
verdi B (viktig). Det er lite sannsynlig at disse vil bli påvirket av arbeidene, da de ligger skjermet av
Barkaneset.
Tiltaksområde ligger i et gytefelt for torsk, og det er registrert rekefelt ca. 1 km sørvest i
Fiskeridirektoratets kartdatabase 4. Det er også registrert låssettingsplass og rekefelt i Indra Barkaviga.
Det er i Artsobservasjoner5 registrert observasjoner av flere truet og sårbare fuglearter på Barkaneset,
blant annet ærfugl, sjøorre og teist. De registrerte observasjoner er gjort i januar. Nærliggende
ålegrasenger og grunne områder kan også være viktig næringssøk områder for fuglene.
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.

2

https://www.vann-nett.no/portal/

3

https://www.temakart-rogaland.no/

4

Fiskeridirektoratets kartdatabase Yggdrasil

5

https://www.artsobservasjoner.no/
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Andre høringsinstanser
Statsforvalteren sender en kopi av dette brevet sammen med anmodning om uttalelse til andre
høringsinstanser. Kommunen får en kopi av det brevet.
Offentlig kunngjøring
Statsforvalteren sørger for kunngjøring av søknaden i Strandbuen. Kunngjøringskostnadene skal
dekkes av tiltakshaver. Kunngjøringsteksten følger vedlagt.
Utlegging til offentlig ettersyn
Søknaden blir lagt ut til høring hos Strand kommune, Rådhuset, Rådhusgaten 2, 4100 Jørpeland, og på
Statsforvalteren i Rogaland sine nettsider www.statsforvalteren.no/rogaland under «Høyringar».
Uttalelser fra interesserte sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger,
eller fmropost@statsforvalteren.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 mv. 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.
Dersom det er ønskelig med ettersending av andre saksdokument enn de som er vedlagt, ber vi
kommunen ta kontakt med Statsforvalteren.
Det anbefales at kommunen foretar kommunal sluttbehandling i organ som kan foreta en helhetsvurdering i saken. Uttalelser fra den kommunale saksbehandlingen sendes Statsforvalteren.

Med hilsen
Mariann Størksen
fung. seksjonsleder

Kirsten Redmond Kristiansen
seniorrådgiver
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