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Anmodning om uttalelse - Mudring og peling i sjø ved eiendom 111/1203, 
253 i Sandnes kommune 

Fylkesmannen i Rogaland mottok 09.04.2019 søknad fra Multiconsult AS på vegne 
av Sandnes kommune vest om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. Det 
omsøkte tiltaket gjelder mudring og peling i sjø ved Indre Vågen i Sandnes sentrum.  
 
Søknaden vil bli kunngjort i Stavanger Aftenblad og legges ut til høring i offentlig 
høring i Sandnes kommune, servicekontoret, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes, og på 
Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider www.fylkesmannen.no/rogaland under 
«Høyringar».  
 
Vi viser ellers til vedlagte høringsbrev til Sandnes 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 
 

  
 
Vegard T. Våge 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: 
Høringsbrev til 
kommunen (uten 
vedlegg) 

   

 
 
Adresseliste: 
Fiskeridirektoratet, region sør Postboks 185 sentrum 5804 Bergen 
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger 
Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund 
Museum Stavanger Muségata 16 4010 STAVANGER 
Fiskarlaget Vest Slottsgt. 3 5003 BERGEN 



       
       
E-postadresse: 
fmropost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 59 
4001 Stavanger 

 Besøksadresse: 
Lagårdsveien 44 
 

 Telefon: 51 56 87 00 
www.fylkesmannen.no/ro 
 
Org.nr. 974 763 230 

  Vår dato:  Vår ref: 

  30.04.2019  2019/3984 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Kontakt saksbehandler 

 Vegard T. Våge, 51568820 
  
 
 
  

Sandnes kommune 
Postboks 583 
4305 Sandnes 
 
 

  
 

Sandnes kommune - søknad om mudring og peling i sjø - 111/1203,253 i 
Sandnes kommune 

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 Sandnes kommune om tillatelse etter 
forurensningsloven § 11, jf. § 16 og forurensningsforskriften § 22. Søknaden omfatter mudring og 
peiling i sjø for utbedring av båthavn ved eiendom 111/1203,253 i Sandnes kommune.  
 
Kort redegjørelse av omsøkt tiltak:  
 

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

Mudring og peling i sjø 
2019 

 

Beregnet utfyllings volum: 750 m3 
Beregnet berørt areal: 500 m2 
Estimert varighet: 2 måneder 
Planlagte avbøtende tiltak Siltgardin under mudring 

 
Utfyllingsområdet i sjø er regulert til havneområde og «Mindre justeringer av havnelinje tillates i 
henhold til godkjent bebyggelsesplan», i gjeldende reguleringsplan for gjestehavn i Indre Vågen1. 
 
 
 
Bakgrunn/søknad 

 
1 Endret regulering og bebyggelsesplan for gjestehavn i Indre Vågen. Plan ID: 94 307. Sandnes kommune. 
Ikrafttredelsesdato: 25.05.1999.  

Figur 1: Viser tiltak der rødt område viser ny pelet kai, og 
grønt område viser areal som skal mudres. Kilde: søknad.
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Sandnes kommune søker om utbedringer på gjestehavna i Sandnes sentrum. Arbeidet som skal 
utføres er delt inn i flere faser. Den første fasen er riving av eksisterende kai. Deretter skal det 
grunneste området mot kaia mudres slik at pelingen kan bli gjennomført fra lekter. Den dypeste 
mudringen av sedimentene er estimert til kote -3. I søknaden er det også nevnt at det skal fylles ut en 
1:2 skråning med grov stein. Den siste fasen er utskiftning av betongfundamentet til kaien.  
 
 
 
Fylkesmannens merknader 
Ifølge Temakart-Rogaland2 er den innerste delen av Gandsfjorden en viktig lokalitet for faunaen. 
Storåna er et anadromt vassdrag som renner ut i ca. 100 meter fra tiltaket. Tiltaksområdet er av denne 
grunn en lovregulert fredningssone for fiske3. Elvemunninger er viktige lokaliteter for anadrome fisk 
(som laks og ørret). Spesielt for sjøørret som gjerne oppholder seg i nærheten av utløpet over lengre 
perioder som ungfisk (smolt).  
 
Gandsfjorden er også et lokalt viktig gyteområde for kysttorsk. Kysttorsken er på nasjonalt nivå under 
press, i hovedsak som følge av fritidsfiske4. For både torsken og for anadrome fisk er det en fordel at 
tiltaket er planlagt utført på høstparten. Tiltaket vil da ikke forstyrre vårens gyteperiode til kysttorsken 
og den mest sensitive perioden sjøvandringen til anadrome fisk. Det er også registrert mange truede 
sjøfugler i umiddelbar nærhet av tiltaket. Fuglene blir sannsynligvis ikke nevneverdig påvirket av 
tiltaket på grunn av sin mobilitet.     
 
Ifølge Vann-nett5 tilhører tiltaksområdet vannforekomsten «Gandsfjorden-indre» som er klassifisert 
som «moderat» økologisk tilstand og «dårlig» kjemisk tilstand. Vannforekomsten er registrert som 
påvirket i middels grad av kjemisk forurensning fra diffus avrenning fra industrier og urbane områder. 
 
Havneområdet innerst i Gandsfjorden har høy tetthet av fritidsbåter, i tillegg er det et område med 
høy befolkningstetthet samt næringsvirksomhet tett opp mot sjøen. Det er derfor forventet at 
sedimentene er betydelig forurenset. Ettersom det ikke foreligger nyere data som kartlegger 
forurensningen i sedimentene, har Fylkesmannen etterspurt dette før tiltaket iverksettes.   
 
Fylkesmannen vil i en eventuell tillatelse blant annet sette krav om internkontroll, støykontroll og 
beredskapsplan. Ut ifra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kan det eventuelt bli aktuelt å 
stille ytterligere 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.  
 
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  

 
2 https://www.temakart-rogaland.no/ 
3 Forskrift om fredingssoner og nedsenking av garn i sjø, Rogaland. FOR-2004-04-29-694 
4 Oppdatert kunnskapsstatus om kystnær torsk i Sør Norge. Havforskningsinstituttet. 4-2016. 
5 https://vann-nett.no/portal/ 
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Fylkesmannen sørger for kunngjøring av søknaden i Stavanger Aftenblad. Kunngjøringskostnadene 
skal dekkes av tiltakshaver. Kunngjøringsteksten følger vedlagt. 
 
Utlegging til offentlig ettersyn 
Søknaden blir lagt ut til høring i Sandnes kommune - servicekontoret, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes, 
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.  
 
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 

  
 
Vegard T. Våge 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 
1 Kunngjøringstekst 
2 Søknadsdokumentasjon 

 
 
Kopi til: 
MULTICONSULT NORGE AS Nedre Skøyen vei 2 0276 OSLO 
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