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Offentlig ettersyn - Stangeland Maskin As, søknad om utslippstillatelse for 
Dalen pukkverk, Strand kommune 

Stangeland Maskin AS søker om utslippstillatelse for Dalen pukkverk i Strand kommune. Det 
søkes om utslipp av overvann fra steinbrudd og sandtak til Dalavatnet, utslipp av 
prosessvann til Dalavatnet samt utslipp av støv og støy. 
  
Statsforvalteren ber om opplysninger om spesielle lokale forhold, naboer m.v. som det bør 
tas hensyn til ved saksbehandling av søknaden. Frist for kommunens og Rogaland 
fylkeskommune sine uttalelser er 01.02.2022. Vi ber om at saksdokumentene og ett 
eksemplar av kunngjøringen blir lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen.  
 
Stangeland Maskin As søkte 08.11.2021 om utslippstillatelse til Dalen pukkverk i Strand kommune.  
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Plassering: Gnr./bnr. 50/84, 50/3, 49/161 og 49/190 i Strand kommune.  
 
Det søkes om: utslipp av overvann fra steinbrudd og sandtak til Dalavatnet, utslipp av prosessvann 
til Dalavatnet samt utslipp av støv og støy. 
 
Bakgrunn 
Stangeland Maskin As driver i dag pukkverk og sandtak i Dalen, Strand kommune. Driften er i dag 
regulert etter forurensningsforskriften kapittel 30 Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og 
singel. Det produseres pukk, singel og grus i steinbruddet og produksjon av betongtilslag og solla 
jord i sandtaket. Produksjonen omfatter boring og sprengning av stein, transport av masser lokalt, 
uttransport av masser, knusing av stein, vasking av naturmasser, sedimentering av vaskevann og 
overvann, mottak og tipp av rene gravemasser, mellomlagring og gjenvinning av returasfalt.  
 
Dalevatnet ligger sørøst for driftsområdet og er resipient for alt overvann som kommer fra anlegget. 
Dalavatnet går over til Jørpelandsåna i sørøstre ende som munner ut i Idsefjorden. Det går flere små 
bekker fra driftsområdet og ned til Dalavatnet i tillegg til et myrområde øst for driftsområdet. 
 
Søknad 
Stangeland Maskin As søker Statsforvalteren i Rogaland om utslippstillatelse til Dalen pukkverk i 
Strand kommune. Dette omfatter knusing av stein, vasking av naturmasser, sedimentering av 
vaskevann og overvann, mottak og tipp av rene gravemasser, mellomlagring og gjenvinning av 
returasfalt og utslipp av prosessvann og overvann til Dalevatnet.  
 
Utslipp til vann 
Pr. i dag går avrenning fra Dalen pukkverk til Dalavatnet og myrområde øst for driftsområdet. Dette 
vurderes til og være den største miljøutfordringen til Dalen pukkverk grunnet tidvis store 
ukontrollerte utslipp av suspendert stoff til Dalavatnet og myrområde. 
  
Stangeland Maskin As har de siste måneder overvåket utslipp av suspendert stoff til Dalavatnet, og 
har gjort flere tiltak på driftsområdet for å få kontroll på avrenningen ved mye nedbør.  
 
Dalavatnet er en del av Ryfylke vannområde og en av vannveiene fra bruddet går gjennom en myr 
med et lite tjern og inngår som en del av resipienten. Dalavatnet er klassifisert som moderat 
økologisk tilstand.  
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Statsforvalterens merknader 
Søknaden vil bli behandler etter forurensningsloven § 11, jv. 16 og 29. 
 
Utlegging til offentlig ettersyn 
Søknaden vil bli lagt ut til høring på Statsforvalteren i Rogaland sine nettsider 
https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/ under «Miljø og klima» og «høyringar». Uttalelser fra 
interesserte sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller 
fmropost@statsforvalteren.no innen 4 uker fra kunngjøringsdato. 
 
Uttalelse – kommunal og fylkeskommunal sluttbehandling 
Frist for kommunale uttalelser settes til 8 uker fra kunngjøringsdato. I samme tidsrom ber vi 
kommunen om å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer, så langt en finner dette 
nødvendig. Videre må det gis opplysninger om det omsøkte arbeidet 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. 
 
Det anbefales at kommunen foretar kommunal sluttbehandling i organ som kan foreta en 
helhetsvurdering i saken. Uttalelser fra den kommunale saksbehandlingen sendes Statsforvalteren. 
 
Spesielle spørsmål vi ønsker svar på 
Vi ønsker tilbakemelding fra Mattilsynet knyttet til søknad om produksjon av solla jord i sandtaket. 
 
Vi sender kopi av brevet til berørte naboer i området slik at de skal være orientert om 
høringsbrevene som nå sendes ut.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Mariann Størksen  
fung. seksjonsleder 

  
 
Julie Jacobi Jonstrup 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad utslippstillatelse pukkverk og sandtak Dalen 

Jørpeland 
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Kopi til: 
DIREKTORATET FOR 
MINERALFORVALTNING MED 
BERGMESTEREN FOR SVALBARD 

Ladebekken 50 7066 TRONDHEIM 

Gitte Hansen Dalavegen 483 4105 JØRPELAND 
MATTILSYNET Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Mette Dalen Dalavegen 487 4105 JØRPELAND 
Inger Marie Eriksen Dalavegen 500 4105 JØRPELAND 
Egil Tjensvold Tunglandsvegen 21 F 4100 JØRPELAND 
ROGALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 
Tom Dalen Dalavegen 487 4105 JØRPELAND 
Leif Magne Dalen Dalavegen 493 4105 Jørpeland 
Marit Helene Sygnestveit Dalavegen 498 4105 Jørpeland 
NATURVERNFORBUNDET I STRAND Tunglandsvegen 21F 4100 JØRPELAND 
Tor Harald Dalen Dalavegen 498 4105 Jørpeland 
Rune Folkvord Østvollvegen 8 A 4100 JØRPELAND 
Solveig Tove Dalen Dalavegen 493 4105 Jørpeland 
Laila Ravndal Dalavegen 510 4105 JØRPELAND 
Kåre Morten Eriksen Dalavegen 500 4105 JØRPELAND 
Ragnar Halvard Oftedal Postboks 112, 4126 Jørpeland, 

Dalavegen 463 
4105 JØRPELAND 

STANGELAND MASKIN AS Sandnesvegen 80 4051 SOLA 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


