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Offentlig ettersyn søknad om tiltak i sjø, ved Lindøygapet 13/1857,1854, 
47/30 i Eigersund kommune  

Fylkesmannen ber om opplysninger om spesielle forhold mv. 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 Eigersund Næring og Havn KF om tillatelse etter 
forurensningsloven § 11, jf. § 16. Søknaden omfatter mudring og sprenging i sjø i Lindøygapet – ved 
13/1857,1854, 47/30 i Eigersund kommune.  
 
Kort redegjørelse av omsøkt tiltak:  
 

Type virksomhet: arbeider i sjø 
Søknaden gjelder: 
Planlagt oppstart: 

mudring og sprenging i sjø 
Høst 2019 

 

Beregnet mudringsvolum: 250 m3 ± 50 m3 
Beregnet sprengingsvolum:  
Beregnet berørt areal: 

70 m3 ± 10 m3 
30 m2 ± 10 m2 

Estimert varighet: 3 måneder 
Planlagte avbøtende tiltak Siltgardin, skremmeladninger før sprengladninger 

 
Tiltaksområdet er i kommuneplan1 regulert til marin ferdsel, og tilgrensende landområder er regulert 
til næringsvirksomhet.  
 

 

 

Bakgrunn/søknad 
 

1 Kommuneplan for sentrumsdel 2011-2022 Eigersund kommune (21.06.2013) 
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Eigersund kommune ble bevilget statlige tilskudd til å fjerne en grunne i Lindøygapet, ved innløpet til 
indre havn i Eigersund kommune. Bunnen skal senkes fra kote -6,8 til kote -8,5 i henhold til sjøkartnull, 
med den hensikt å bedre innseilingen til indre havn, samt bedre fiskeflåtens adkomst til kommunal 
liggekai.  

Først skal ca. 250 m3 sedimenter fjernes ved mudring fra land, før selve skjæret på ca. 20 m3 sprenges 
vekk. Tiltakshaver planlegger å gjøre sprengingen mer skånsom for marint liv ved at en liten 
sprengladning skremmer vekk fisk før den faktiske sprengladningen går av. I tillegg så er det planlagt 
å bruke siltgardin for å forhindre spredning av forurensede sedimenter og plast fra sprengingen. 
Entreprenøren skal også ha et system for oppsamling av eventuell flytende plast fra sprengningen.  

 

   
Figur 1: Det omsøkte tiltaket markert i rødt på oversiktskart (venstre) og luftfoto med detaljert markering 
av grunne som skal fjernes (høyre). Kilde: Søknad.  

 

Fylkesmannens merknader 

Tiltaksområdet er plassert i en nasjonal laksefjord tilhørende området Kysten Jæren-Dalane2. 
Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er et hovedtiltak for å gi særlig beskyttelse til villaksen, som 
skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i de nærliggende fjord- og kystområdene3.  
 
Ifølge sammenfattede opplysninger fra Bjerkreim Elveeigarlag SA4, Miljødirektoratet5 og modellerte 
studier6 så skjer mesteparten av utvandringen av laksesmolt mellom midten av april og midten av juni. 
Laksens hovedrute mellom vassdrag og sjø er gjennom søre sundet, altså forbi det omsøkte tiltaket4. 
 
Det har blitt observert flere truede sjøfugler innenfor en radius på 400 meter fra tiltaket. Blant artene 
som er observert i området er lomvi (kritisk truet), alke (sterkt truet), krykkje (sterkt truet), horndykker 
(sårbar), bergand (sårbar), hettemåke (sårbar) og sothøne (sårbar).  
 

 
2 Temakart-Rogaland  
3 St. prp. Nr. 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. 
Miljøverndepartementet. 15.12.2006. 
4 Uttalelse fra Bjerkreim Elveeigarlag SA om smoltutvandring fra Bjerkreimsvassdrag. 14.02.2017. 
5 Ugedal, O., Kroglund, F., Barlaup, B. og Lamberg, A. 2014. Smolt – en kunnskapsoppsummering. M126-214.  
6 Ugedal, O., Barlaup, B., Finstad, B., Skaala, Ø., Sægrov, H. og Vollset, K.W. 2017. Appendiks 2b: 
Utvandringstidspunkt for lakselusindusert dødelighet på smolt av villaks 
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Ifølge Vann-nett7 tilhører tiltaksområdet vannforekomsten Egersund som er klassifisert som moderat 
økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Vannforekomsten er registrert som påvirket i stor grad av 
punktutslipp fra industri og renseanlegg. 

Sedimentprøver tatt i mai 2019 viser at sedimentene i tiltaksområdet er sterkt forurenset med 
polyaromatiske hydrokarboner (PAH-forbindelser), metaller (spesielt kobber) og tributyltinn (TBT)8. 
PAH-forbindelsene antracen og fluoranten, totalt PAH-forbindelser og TBT var alle i den mest kritiske 
tilstandsklassen; V – svært dårlig. Nivåer av miljøgifter i tilstandsklasse V er beskrevet til å gi omfattende 
akutt-toksiske effekter ifølge klassifiseringsveileder9.  
 
I tillegg til de planlagte avbøtende tiltak beskrevet tidligere, kan det bli aktuelt for Fylkesmannen å 
sette ytterligere krav for å redusere negative miljøkonsekvenser i området. Som for eksempel 
tidsbegrensning på utførelsen tiltaket. Videre vil Fylkesmannen i en eventuell tillatelse sette krav om 
internkontroll, støykontroll og avfallshåndtering. Forurensede masser må leveres til godkjent mottak.  
 
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.  
 
Andre høringsinstanser 
Fylkesmannen sender en kopi av dette brevet sammen med anmodning om uttalelse til andre 
høringsinstanser. Kommunen får kopi av det brevet. 
 
Offentlig kunngjøring  
Fylkesmannen sørger for kunngjøring av søknaden i Dalane Tidene. Kunngjøringskostnadene skal 
dekkes av tiltakshaver. Kunngjøringsteksten følger vedlagt. 
 
Utlegging til offentlig ettersyn 
Søknaden blir lagt ut til høring i Eigersund kommune, Bøckmans gate 2, 4370 Eigersund, og på 
Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider www.fylkesmannen.no/rogaland under «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 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 Fylkesmannen.  
 

 
7 https://vann-nett.no 
8 Notat Multiconsult – Utdyping ved Lindøygapet – nr 0203840-RIGm-NOT-001 – 04.06.2019 
9 Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann - Direktoratsgruppen for 
gjennomføringen av vannforskriften (inkl. Miljødirektoratet). 01.06.2018. 

http://www.fylkesmannen.no/rogaland
https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Hoyringar/
mailto:fmropost@fylkesmannen.no
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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 
 
Mariann Størksen 
fung. seksjonsleder 
 

  
 
Vegard T. Våge 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 
1 Søknadsdokumentasjon 
2 Kunngjøringstekst 

 
 
Kopi til: 
EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF Postboks 580 4379 EGERSUND 
MULTICONSULT NORGE AS Nedre Skøyen vei 2 0276 OSLO 

 
 


