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Høring - søknad om å heve støygrensen i forurensningsforskriften kap. 30 - 
Velde Fjellboring AS 

Fylkesmannen i Agder har mottatt søknad fra Velde Fjellboring AS om å heve støygrensen i 
forurensningsforskriften kapittel 30 på søndag/helligdager. Vi ber om at innspill til søknaden 
sendes Fylkesmannen innen 6. desember 2019. 
 
Fylkesmannen viser til vedlagt søknad datert 31.10.2019 fra Velde Fjellboring AS. Virksomheten søker 
om å heve støygrensen i forurensningsforskriften kap. 30 med 7-10 db for 30 søndager/helligdager 
per år i 3 år. Bakgrunnen for søknaden er en kontrakt mellom Velde Fjellboring AS/Velde Pukk AS og 
Van Oord om levering av 1,4 millioner tonn stein til bygging av diker i Nederland. Kontrakten går 
over 2,5 år. Til sammenligning produserer Velde Fjellboring AS 400 000 - 500 000 tonn stein per år 
ved vanlig drift i dag. Støygrensen på søndager er i dag 45 Lden (døgnmiddel), jf. 
forurensningsforskriften § 30-7. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, 
inkludert intern transport samt lasting og lossing på båt. Gitt at søknaden innvilges, vil støygrensen 
på søndag/helligdager tilsvare den for hverdager mellom kl. 07:00 og 19:00. Virksomheten har ikke 
søkt om å heve støygrensen på kveld (19:00-23:00) og natt (23:00-07:00) eller lørdag. 
 
Vedlagt til søknaden ligger det bl.a. et kart over uttaksområdet, leveringsplan for stein til Van Oord 
for 2020-2022 og en støyrapport for Hausvik industriområde datert 11.10.2019. 
    
Om lovverket 
I henhold til forurensningsforskriften § 41-4, jf. § 30-13, kan Fylkesmannen gjøre unntak fra 
forurensningsforskriftens § 30-7 grenseverdier for støy. Videre kan Fylkesmannen gi tillatelse til 
virksomhet etter forurensningsloven § 11, jf. § 7. Det kan også settes vilkår til en tillatelse med 
hjemmel i forurensningsloven § 16. Fylkesmannen plikter også å legge prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12 til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelse etter 
forurensningsloven. 
 
Innspill til søknaden  
Vi ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om forhold som kan være av relevans 
i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Fylkesmannen oppfordrer 
høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om en midlertidig økning av 
støygrensen bør gis eller ikke. Dersom høringsinstansene er kjent med forhold som ikke er 
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tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi informasjon om det. Videre ønsker vi opplysninger om 
naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket. Vi ber tiltakshaver varsle eventuelle 
grunneiere/rettighetshavere som berøres av omsøkte tiltak og samtidig informere om fristen for 
uttalelse. 
 
Som en del av Fylkesmannens behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående 
brev. Dersom uttalelsen er lang er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes 
til dette. Av samme grunn er det ønskelig å få teksten elektronisk. 
 
Frist for kommentarer til søknaden er 6. desember 2019. Eventuelle merknader sendes til 
Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmavpost@fylkesmannen.no. 
 
 
Med hilsen 
 
Veronica Skjævestad (e.f.) 
faggruppeleder forurensning 

  
 
Martin Eie 
rådgiver 
Miljøvernavdelingen 
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