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Høring - søknad fra PDS Arkitekt AS, om tillatelse etter forurensningsloven til 
arbeid i sjø - gnr./bnr. 137/4, Tysvær kommune 
 
Fylkesmannen ber om opplysninger om spesielle forhold 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 10 uker. 
 
Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra PDS Arkitekt AS på vegne av Jan Oscar Wiklund 
om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. Søknaden omfatter utfylling i sjø i forbindelse 
med bygging av molo ved eiendommen gnr./bnr 137/4 i Tysvær kommune. 
 
Kort redegjørelse av omsøkt tiltak:  
 
Type virksomhet: arbeider i sjø 
Søknaden gjelder: 
Planlagt oppstart: 
 

utfylling i sjø 
snarest 

 

Beregnet utfylling volum: ca. 400 m3 
Beregnet berørt areal: ca. 240 m2 
Estimert varighet: 6 måneder 
Planlagte avbøtende tiltak Vurderes etter behov 

 
Det er gitt dispensasjon fra kommuneplanen til utviding av eksisterende molo Liarvåg i brev fra 
Tysvær kommune av 21.06.2018.  
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Bakgrunn/søknad 
 
Det søkes om å fylle ut med stein i forbindelse med bygging av molo. Det vil bli murt naturstein på 
yttersiden av tiltaket og på innsiden kan det bli brukt betongblokker som kles med treverk. Formålet med 
tiltaket er å bedre forholdene for yrkesfiskere ved å blant annet hindre is på vinterstid. Moloen kan 
også bedre forholdene for noen fritidsbåter lenger inne i området.  
 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Ifølge Temakart-Rogaland1 er det en viktig forekomst av naturtypen ålegras, klassifisert som verdi 
B, mindre enn 20 meter fra tiltaksområdet. Bunnen i tiltaksområdet har blitt undersøkt av Akva 
Marine Service, som kun fant en mindre forekomst av arten og søker viser til at ingen naturverdier 
vil gå tapt ved bygging av moloen. Vi kan ikke se at det er dokumentert at arbeidene ikke vil ha effekt 
på nærliggende naturverdier, da det registrerte ålegrasområdet ikke er omfattet av undersøkelsene 
som Akva Group Marine Services har utført. Undersøkelsene dekker kun området i direkte 
tilknytning til moloen og ikke ålegrasengen i sin helhet. Det er ikke foretatt sedimentundersøkelser i 
tiltaksområdet og partikkelspredning fra arbeidet kan føre til nedslamming av den registrerte 
ålegrasengen.  
 
Tiltakshaver har ikke foreslått bruk av en siltgardin eller andre avbøtende tiltak for å hindre spredning 
av sedimenter, men vil gjennomføre tiltak dersom dette blir et krav. 
 
Søker viser til at Stavanger maritime museum har gjennomført registrering i området uten funn.  
 
Fylkesmannen kan i en eventuell tillatelse blant annet sette krav om internkontroll, støykontroll og 
beredskapsplan. Ut i fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kan det også bli aktuelt å stille 
ytterliggere 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.  
 
Offentlig kunngjøring  
Fylkesmannen sørger for kunngjøring av søknaden i Haugesunds avis. Kunngjøringskostnadene skal 
dekkes av tiltakshaver. Kunngjøringsteksten følger vedlagt. 
 
Utlegging til offentlig ettersyn 
Søknaden vil bli lagt ut til høring i Tysvær kommune, Rådhusvegen 9, 5575 Aksdal, og på 
Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima» og 
«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 10 uker fra kunngjøringsdato. Kommunen bes innen samme 
tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organ så langt en finner dette nødvendig.  
 
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.  
 

 
1 www.temakart-rogaland.no  
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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 
 
 
May Britt Jensen  Linn Berge Vormedal 
fylkesmiljøvernsjef rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Saksbehandler: Linn Berge Vormedal 
Saksbehandler telefon: 51568740 
E-post: fmrolbv@fylkesmannen.no 
 
 
Vedlegg:  
Kunngjøringstekst 
Søknad om tiltak i sjø 
 
 
 

Kopi til: 
Jan Oscar Wiklund Liarvågvegen 165 5560 NEDSTRAND 

PDS ARKITEKT AS Kvalamarka 6 5514 HAUGESUND 
 



Tysvær kommune – PDS Arkitekt AS søker om løyve etter forureiningslova til arbeidi sjø ved 
Liarvågen – utlegging til offentleg ettersyn 

Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå PDS Arkitekt AS om løyve etter 
forureiningslova § 11, jf. § 16. Søknaden gjeld setting av ein utfylling på ca. 400 m3 
med reine steinmassar. Tiltaket vil røra ved eit sjøbotnareal på ca. 240 m2. Målet med tiltaket er å 
utvide eksisterande molo. Det er registrert eit viktig ålegrassamfunn like ved tiltaksområdet 
klassifisert som verdi B.  
 
Søknadsdokumenta vil bli lagd ut til offentleg ettersyn i Tysvær kommune, Rådhusveien 9, og på 
Fylkesmannen i Rogaland sine internettsider www.fylkesmannen.no/rogaland  under «Miljø og 
klima» og «Høyringar». 
 
Uttale frå interesserte kan sendast Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller 
fmropost@fylkesmannen.no , innan 6 veker frå utleggingstidspunkt.
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