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Forespørsel om uttalelse til søknaden om utfylling i sjø ved gnr./bnr. 5/4 i 
Farsund og legging av to sjøledninger – Baring Farsund AS  
 
Statsforvalterens miljøvernavdeling har mottatt søknad om utfylling i sjø ved gnr./bnr. 5/4 i 
Farsund kommune og legging av to sjøledninger.   
 
Vi ber om at uttalelser til søknaden sendes oss innen 14.09.2021.  
 
Vi viser til vedlagt søknad av 13.07.2021 om utfylling av ca. 100 000 m3 masser i sjø ved gnr./bnr. 5/4 
i Farsund kommune og legging av to sjøledninger, samt vedlegg til søknaden. 
 

Sakens bakgrunn 
Baring Farsund AS planlegger å etablere landbasert oppdrettsanlegg i Lundevågen i Farsund 
kommune. I forbindelse med det søker Rambøll Norge AS på vegne av Baring Farsund AS om 
tillatelse til å fylle ut 100 000 m3 masser i sjø ved gnr./bnr. 5/4 i Farsund kommune. Tiltakshaver 
søker samtidig om å legge ut en inntaksledning og en utslippsledning i sjø. Søknaden er kort 
oppsummert under.   
 
Utfylling   
Formålet med utfyllingen er å etablere nytt landareal, og utfyllingen vil heves til samme nivå som 
dagens tilgrensende landområde. Det er i søknaden anslått at sjøbunnsareal som den omsøkte 
utfyllingen vil berøre, er ca. 10 000 m2. Det skal benyttes utsprengte masser fra eiendommen 
tilgrensende tiltaksområdet i sjø (gnr./bnr. 5/4 i Farsund kommune). Sprengningen er planlagt i 
forbindelse med etablering av oppdrettsanlegget. Ifølge søknaden kan det også være aktuelt å 
benytte stedegne løsmasser fra samme eiendom, hovedsakelig sand og grus.  
 
For å imøtekomme krav stilt til planlagt utfylling i sjø i gjeldende plan for området (planid 04015, 
«Reguleringsplan landbasert fiskeoppdrett Lundevågen») om å ikke etablere fyllingsskråning i sjø vil 
det i første omgang bli montert spunter for å holde utfylte masser på plass. Spuntene skal plasseres 
ut fra lekter. Massene på innsiden av spuntene vil legges ut ved hjelp av gravemaskiner på land.   
 
Tiltakshaver planlegger å gjennomføre utfyllingsarbeidene mot slutten av 2021.   
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Sjøledninger 
Ledningene skal legges i samme trasé bortsett fra der hvor utslipp og inntak må skilles lenger ute i 
sjøen. Ledningene vil være av plast og være 1 400 mm i diameter, men diameteren kan reduseres til 
800 mm. Selve traséen har en lengde på ca. 7-9 km. Etter samråd med havnefogden i kommunen er 
det konkludert med at ledningene skal legges ut fra Danevika. Det vil benyttes betonglodd for å 
senke ledningene. Det er per nå ikke avklart hvilken metode tiltakshaver vil velge for å grave ned 
ledningene der de skal krysse Lundevågen ved Naudodden.  
 
Arbeidene med ledningene vil ta ca. to måneder. Tiltakshaver planlegger å gjennomføre arbeidene 
vår/sommer 2022. 
 

Forespørsel om uttalelse  
Statsforvalterens miljøvernavdeling behandler søknaden om utfylling i sjø ved gnr./bnr. 5/4 i Farsund 
kommune og utlegging av sjøledninger etter forurensningsloven § 11, jf. § 7. Det kan settes vilkår til 
en tillatelse, jf. forurensningsloven § 16. Statsforvalteren plikter også å legge prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8–12 til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelse etter 
forurensningsloven. Vurderingsgrunnlaget suppleres i tillegg av kravene i vannforskriften §§ 4–6. 
 
Vi ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om forhold som kan være av relevans 
i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om 
naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.  
 
Som en del av Statsforvalterens 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 14.09.2021. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i 
Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Saksnummeret er 
2021/6676.    
 
 
Med hilsen 
 
Lena Helvik (e.f.) 
rådgiver 
Miljøvernavdelingen 

  
 
Liudmila Pechinkina 
rådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Søknad 
2 Søknadsskjema 
3 Oversiktskart  
4 Miljøtekniske sedimentundersøkelser 

 
Mottakere: 
Fiskeridirektoratet  Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
MARIN ELEKTRO EIENDOM AS  Lundevågveien 2 4550 FARSUND 
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Kjell Tore Skretting  Skrettingsvegen 77 4360 Varhaug 
NORSK ALCOA AS  Postboks 750 8654 MOSJØEN 
Kystverket  Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
FFS LUNDEVÅGEN AS  Strandgaten 10 4550 FARSUND 
Torvik Arnt Vetland  Sessvollvegen 23 2072 Dal 
ALCOA NORWAY ANS  Postboks 750 8651 MOSJØEN 
ANDERSEN HOLDING AS  Svegeskogen 2 4400 FLEKKEFJORD 
Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Naturvernforbundet i Agder  Postboks 718 4666 KRISTIANSAND S 
Norsk maritimt museum  Postboks 720 Skøyen 0214 OSLO 
Farsund kommune  Postboks 100 4552 FARSUND 
Helga Mæland Landro  Sildenestangen 64 4625 Flekkerøy 
Gerd Hanna Sandal  Nikkelveien 7 4629 Kristiansand S 

 
 
 
 
 
 


