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Hei, vedlagt søknad for tiltak i sjø. Jeg har sendt en søknad tidligere, da med referanse Vår ref 2019/10374.
 
Vedlagt ligger:
 
Søknad om tiltak i sjø

Vedleggs liste:
 
1: Vedtak fra Strand Kommune
2: Saksframlegg
3: D1 – Situasjonsplan
4: E1 – Oversikt og snitt‐tegninger
5: Søknad om tillatelse til tiltak
6: B1‐ Dispensasjonssøknad
7: C1 – C11 Nabovarsling og merknader/Svar
8: G1 – G3 Gjennomføringsplan, ansvarsrett og samsvarserklæring
 
Er det spørsmål så tar dere kontakt.
 
 
Med vennlig hilsen

Bjørn Madland Steine
Prosjektleder
Mobil 99207428
E-post: bjorn.steine@tsmaskin.no

Stangeland Maskin AS
Sandnesvegen

80 4051 Sola
www.tsmaskin.no
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Q1: 

Oppsummering: 

 

Det søkes nå om dispensasjon til å fylle ut et område på 860 m2 for Tau Båtforening samt ny 
båtutslipps rampe. Vi søker samtidig tillatelse til tiltak i samme saksgang.  

Dagens situasjon er en annen en den var ved forrige utbygging i båthavna. Det er i dag mer båter 
samt er størrelsen i dag større på fritidsbåter. Tiltaket som det her søkes om vil utvikle dagens 
situasjon i tråd med utvikling Tau/Strand er i. Tiltaket vil også være i tråd med tilgrensede 
reguleringsplan. Ut fra en samlet vurdering kan ikke vi se at det er forhold som taler imot 
dispensasjonen/tiltaket som det her søkes om. 

 

Det er kommet inn 2 merknader fra nabovarslingen, disse er svart ut i samråd med Båtforeningen.  
Disse ligger som C8 – C11 i vedleggene.  

 
Gjennomføringsplan er vedlagt, alle ansvarsretter for tiltaket er svart ut med godkjente foretak for 
sine arbeidsoperasjoner.  

 

 

Vi har lagt med en prosedyre for utførelse av våre arbeider samt prosjekteringsgrunnlag for.  

 

Det er lagt ved 2 stk «søknad om tillatelse til tiltak» dette på grunn av ferieavvikling hos leder i 
båtforeningen, den ene er signert og sendt som bilde til ansvarlig søker. Den andre er bedre lesbar og 
blir derfor liggende ved.  

 

Bjørn Steine 

Stangeland Maskin AS 

 



           
 

Tau Båtforening: 

Arbeidsprosedyre for sjøfylling Tau Båtforening.  

 

Oppdragsgiver: Tau Båtforening 

Utarbeidet av Stangeland Maskin AS v Bjørn Steine.  

 

1: Prosjektering 

 

1.1 - Før fyllingen legges ut skal naturlig sjøbunn tildekkes med sand som tidligere beskrevet.  

1.2 - Fyllingen skal bestå av sams sprengstein av god og mekanisk levedyktig kvalitet. 
Sprengstein skal være velgradert og egnet. 

1.3 - Fyllingen skal ha maks helling 1:1.5.  

1.4 - Fyllingen skal plasters/løs med stein lagt i to lag. Masser for fylles inntil 
løstein/plastring, leggesonen skal være utsortert sprengstein, uten særlig innhold av 
finstoff(0 stoffer). Dette for å forhindre utvasking av masser ved et senere tidspunkt.  

1.5 - Masser over vann skal komprimeres med egnet komprimeringsutstyr tilsvarende 
normal komprimering etter NS3420. Det må vises forsiktighet mot skråningskant.  

 

2: Utførelse 

 

2.1 – Fylkesmannen varsles ved oppstart.  

2.2 - Utfyllingen skal gjøres på en slik måte at det ikke oppstår stabilitetsproblemer verken 
på ny fylling eller eksiterende kai.  

2.3 - Legge ut et sandlag på 0,5 meter fra land før en starter fylling i aktuelt område. Dette 
for å forhindre spredning av den naturlige sjøbunnen som er potensielt forurenset. 
Sandlaget vil blir fylt ut gradvis etter hvert som fyllingsarbeidene går fremover. 

2.4 - Sprengsteinen legges ut fra land med egnet utstyr.  



2.5 - Komprimering ihht NS 3420, starter med komprimering når vi passerer kote 0 og får en 
flate.  

 

3: Kontroll 

3.1 - Kontroll av sandlag vil være med GPS målinger foretatt med gravemaskin, der en får 
målt inn ytterkant på sandlaget.  

3.2 - Kontroll av plastring/løing vil bli med GPS målinger foretatt med gravemaskin, der en 
måler topp og bunn av denne. En får da en kontroll av både skråningen og arealbruk.  

3.3 - Sjekklister for komprimering i henhold til NS3420. 

 
 















Vedleggs liste: 

 

Vedtaket: 

1: Vedtak fra Strand Kommune 

2: Saksframlegg 

Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon: 

3: D1 – Situasjonsplan 

4: E1 – Oversikt og snitt-tegninger 

5: Søknad om tillatelse til tiltak 

6: B1- Dispensasjonssøknad 

7: C1 – C11 Nabovarsling og merknader/Svar 

8: G1 – G3 Gjennomføringsplan, ansvarsrett og samsvarserklæring 





B1 – B2 

Dispensasjonssøknad for fylling i sjø for opparbeidelse av båtparkering 

og slipp for Tau Båtforening(org nummer 883866592) 

 

Presentasjon: 

Tau Båtforening AS har engasjert Stangeland Maskin for å få omsøkt og utført utfyllingsarbeider i 
båthavnen. Stangeland Maskin har fra før ansvar for utførelse av utfyllingsarbeider på nærliggende 
tomt for Vestlie AS som ble ferdigstilt i 2019. 

Tau Båtforening har i dag ca 330 båtplasser og 430 medlemmer. De har i dag tilholdssted i 
Kvernvegen 56 på Tau. (17/10). Det er pr i dag en enkel båtslipp til mindre båter ved siden av 
foreningshuset. 

Båtforeningen har nå et behov for å øke landarealene sine og samtidig får etablert en ny 
båtutslippsplass. Dette pga økende behov for å parkere båter på land og ny, tilpasset utslippsplass 
fordi den generelle båtstørrelsen de siste årene har økt. Man vil da også kunne ta seilbåter som i dag 
ikke kan benytte dette båtslippet. 

 

Utførelse: 

Fra tidligere nevnte prosjekt er vi klar over at det kan være forurensing i grunnen. Vi vil her beskrive 
hvordan vi benytter metode som ble godkjent av fylkesmannen tidligere. Også om hvordan vi vil 
forhindre unødvendig spredning av finstoff. 

Vi planlegger å bruke dagbruddmasser fra nærliggende prosjekt til utfyllinga, dette er sprengstein 
med lavt finstoffinnhold. Massene blir utfylt fra land, vi skal benytte gravemaskin til dette arbeidet. 
Før vi starter utfylling av dagbruddmasser legger vi ut et lag med dekksand på 0,5 meters tykkelse og 
som blir liggende 2,5 meter ut fra fyllingsfoten for plastringen. Dette er for å forhindre spredning av 
den antatt forurensede bunnen. Etter at sand og fjellmasser er lagt på plass vil vi plastre kanten som 
får direkte kontakt med sjø. Dette er for å forhindre senere utgliding/utvasking av 
sprengsteinsfyllinga. Når fyllinga er etablert vil vi pele for kaiskjørt, en bruker da 160 mm borrestål 
som egner seg for dette. Peler vil bli slått ned til de står i fast grunn.  

Dette er kjente metoder fra prosjekt på nabotomt.  

 

Søknad: 

Fordi det i gjeldende reguleringsplan ikke er regulert for landfylling på ønsket sted, søker man om 
dispensasjon fra gjeldende plan for å få lov til å fylle ut aktuelt område og bruke dette til båtlagring 
og ny båtslipp. Siden begge reguleringsplaner som enten blir berørt eller grenser helt inntil, er har 
formål båthavn, mener vi at man ikke strider imot hensikt og formål i planen ved å gi dispensasjon til 
tiltaket. Vi kan heller ikke se at der er vesentlige ulemper ved å få dispensasjon til tiltaket. Som over 
beskrevet vil det være en klar fordel med utfyllingen med å tilpasse til dagens båtstørrelser og 
lagringsbehov. 



Vi legger ved oversiktstegning samt snitt for planlagt utfylling/ tiltak. 

Man vil etter at dispensasjon ihht plan-og bygningsloven er omsøkt/ gitt, søke om tiltak i sjø til 
Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Der vil vi redegjøre for forberedende tiltak man vil gjøre for å 
hindre at forurenset sjøbunn og finstoff i bunnen spres. Man vil bygge på utførelse og erfaring fra 
naboprosjektet og tar utgangspunkt i at sjøbunnen er tilsvarende forurenset som utenfor Tau Mølle. 
Man vil i beskrivelse til Fylkesmannen ta med hvilke masser som planlegges benyttet og hvor de 
stammer fra, samt mer detaljert om utførelsesmetode og avslutning av fylling. Man planlegger så å 
pele utenfor fylling for å feste kaiskjørt på. 

 

 

Bjørn Steine 

Stangeland Maskin AS 

 

















C8: 

Svar på merknad til nabovarselet fra eier av eiendom 17/37 IVAR IKS – vedlagt. 

 

Det er avhold egen befaring mellom Tau Båtforening ved Arve Wathne og Vidar Hausken(driftssjef 
Strand og Hjelmeland for IVAR).  

Det er enighet mellom røreier(IVAR) og grunneier(Tau Båtforening) om at det etableres en løsning 
med 800mm delt betongrør som festes i et betongfundament for å unngå setninger i røren. 
Prinsippløsning under. Det vil da være plass til den eksisterende infrastrukturen og en vil ha en 
lettelig løsning for tilkomst til disse rørene ved vedlikehold/reparasjon.  

 

 

 

 

 

 

 



C9: 

Svar på merknad til nabovarselet fra eier av eiendom 17/3 – Jarle Johannesen - Vedlagt 

Merknader fra Jarle Johannesen  

1. Alt framtidig båt opptak i Tau båthavn gjøres på det ny etablerte området inkludert utfylling. 
 

Svar: 

Båter som er av en slik størrelse at det går med den nye slippen vil dette være det foretrekkende 
måte å ta opp båter på. Kan ikke garantere at all båt opptak blir tatt opp her.  

 

2. Av erfaring blir det en del støy ved aktiviteter tilknyttet båt opptak, noe som vil øke ved økt areal, 
det vil derfor være en forutsetning at det legges til rette for ro om kvelden samt søndager og 
helligdager hvor gjeldene støygrenser anses som et minimumskrav. 
 

Svar:  

Tau Båtforening er ikke fritatt for alminnelige støygrenser, så dette er gjeldene for all aktivitet som er 
på båthavna. Hovedaktivitet vil være som i dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C10: 

Merknad til nabovarsel fra IVAR IKS 

Hei 

Vidar Hausken kan dere kontakte, han er driftssjef på Strand og Hjelmeland. 

Vidar.Hausken@ivar.no / +47 476 19 698 

John Larsen 

IVAR IKS 

Mobil : 934 88 585 

 

Fra: Bjørn Madland Steine <bjorn.steine@tsmaskin.no>  
Sendt: mandag 18. mai 2020 13:51 
Til: Larsen, John <John.Larsen@ivar.no> 
Emne: SV: Utbedre/etablere båthavn/opptrekk 

Hei,  

Dette pratet vi faktisk om i dag.  

Har du en kontaktperson i IVAR lokalt som kunne vært med dialogen rundt en løsning for dette ? 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Madland Steine 
Prosjektleder 
Mobil 99207428 
E-post: bjorn.steine@tsmaskin.no 

 

Stangeland Maskin AS

Sandnesvegen 80 
4051 Sola 

www.tsmaskin.no 

 

Fra: Larsen, John <John.Larsen@ivar.no>  
Sendt: mandag 18. mai 2020 08:32 
Til: Bjørn Madland Steine <bjorn.steine@tsmaskin.no> 
Kopi: Hausken, Vidar <Vidar.Hausken@ivar.no>; Knut Flaten <knut.flaten@strand.kommune.no> 
Emne: Utbedre/etablere båthavn/opptrekk 

 

Hei 

Viser til mottatt nabovarsel vedrørende utbedre/etablere båthavn/opptrekk på Tau. 

Forutsetning for at IVAR kan godkjenne båtlagringsplassen innenfor hensynssonen er at 
båtlagringsplassen ikke har en funksjon eller utforming som hindrer atkomst, vedlikeholdsarbeid og 
reparasjon av ledningen, vi dere om at dere utarbeider ett tegnings sett som viser hvordan vi i 
fremtiden kan drifte vann- og avløpsledningene som ligger i kanten av moloen.  



  

 

  

Med vennlig hilsen 

John Larsen 

Disiplinleder kart/dokumentasjon 

M: +47 934 88 585 I T: + 47 51 90 85 85 I www.ivar.no 

 

 

 

 

 

 



C11: 

Merknad til nabovarsel fra Jarle Johannessen 

 

Mottok nabovarsel 12.05.20 i rekommandert sending RR080398473NO 
 
Merknader til nabovarsel: 
 
I utgangspunktet er jeg i mot dispensasjoner i forhold til gjeldene reguleringsplaner. 
 
Når det gjelder varslet tiltak er jeg forøvrig enig i dispensasjonen med to merknader. 
 
1. Alt framtidig båt opptak i Tau båthavn gjøres på det ny etablerte området inkludert utfylling. 
 
2. Av erfaring blir det en del støy ved aktiviteter tilknyttet båt opptak, noe som vil øke ved økt areal, 
det vil derfor være en forutsetning at det legges til rette for ro om kvelden samt søndager og 
helligdager hvor gjeldene støygrenser anses som et minimumskrav. 
 
Det ønskes lykke til med tiltaket. 
 
 
Jarle Johannessen 
Kvernvegen 52 
4120 Tau 
 



Saksframlegg 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Hans Erik Schultz 17/10 
 

20/1317 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

078/20 
 

Forvaltningsutvalget PS 16.09.2020 
 

17/10 Dispensasjon - båtslipp - Kvernevegen 56 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Under forutsetning av at det ikke i ettertid kommer negativ uttalelse fra Rogaland 
fylkeskommune og Museum Stavanger gir Strand kommune dispensasjon fra 
reguleringsplanen for å utvide landarealet av småbåtanlegget med omsøkt areal.  

Dette arealet er regulert til småbåthavn i plan 1130199402 reguleringsplan for Del av Tau, fra 
båthavnen til Erikstranden. 

Dispensasjonen vurderes ikke å tilsidesette vesentlige hensyn i planen, og anses for å være 
til betydelig fordel for bruken av Tau båthavn. 

 

 
 
 
Jørpeland  04.09.2020 
 
Ketil Reed Aasgaard 
rådmann 
 
 
 
 
 
Forvaltningsutvalget - 078/20 
 
FVA - behandling: 
Det ble gjennomført befaring i saken 
------------------------------------------------------------- 
Leif Nieuwejaar (Ap) ønsket å få sin habilitet vurdert da han sitter i styret i Tau Båtforening.  
Votering: 
Leif Nieuwejaar (Ap) ble enstemmig inhabil i saken. Inn som vara kom Karl Stokka (Ap) 
---------------------------------------------------------- 
Før realitetsbehandling av saken, informerte rådmannen om at innstillingen var endret til:  
Strand kommune gir dispensasjon fra reguleringsplanen for å utvide landarealet av 
småbåtanlegget med omsøkt areal.  



Dette arealet er regulert til småbåthavn i plan 1130199402 reguleringsplan for Del av Tau, fra 
båthavnen til Erikstranden. 
Dispensasjonen vurderes ikke å tilsidesette vesentlige hensyn i planen, og anses for å være 
til betydelig fordel for bruken av Tau båthavn. 
---------------------------------------------------------- 
Votering:  
Det ble ikke lagt fram andre forslag til vedtak. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FVA - vedtak: 
Strand kommune gir dispensasjon fra reguleringsplanen for å utvide landarealet av 
småbåtanlegget med omsøkt areal.  
Dette arealet er regulert til småbåthavn i plan 1130199402 reguleringsplan for Del av Tau, fra 
båthavnen til Erikstranden. 
Dispensasjonen vurderes ikke å tilsidesette vesentlige hensyn i planen, og anses for å være 
til betydelig fordel for bruken av Tau båthavn. 
 
 

Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
17/37 Søknad om dispensasjon - fylling i sjø - båtslipp - Kvernevegen 56 - Tau Båtforening 
E Tegning oversikt og snitt-tegning 
17/10 Uttale - dispensasjon for utfylling i sjø og båtslipp 
17/10 Uttale til søknad om dispensasjon fra kommuneplan - båtslipp- Kvernevegen 56 
C Merknader nabovarsel og svar 
Sammendrag 
Tau båtforening ønsker å utvide landarealet for opplag av båter mm på bekostning av 
regulert småbåtanlegg i sjø. Rådmannen finner å kunne anbefale en slik dispensasjon under 
forutsetning av at det ikke kommer negative uttalelser fra Rogaland fylkeskommune eller 
Museum Stavanger som foreløpig ikke her kommet med endelig uttalelse til tiltaket. 
 
Fakta 
Stangeland maskin as søker om dispensasjon fra reguleringsplan for utvidelse av landareal 
og slipp i Tau båthavn. 
 
Lover, forskrifter, rundskriv 
Plan- og bygningsloven § 19-2 (Dispensasjon). 
 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
Gjeldende reguleringsplan for sjøarealet er plan 1130199402 reguleringsplan for Del av Tau, 
fra båthavnen til Erikstranden fra 1994. Sjøarealet er regulert til småbåthavn. 

 

Gjeldende reguleringsplan for landarealet er plan 1130201009 reguleringsplan for 
industriområde i Tauvågen, Lerøy vest. Landarealet er regulert til småbåtanlegg. 
 
Innkomne uttalelser 

Søknaden er nabovarslet og har vært sendt på høring til bl.a. Fylkesmannen, 
fylkeskommunen og Kystverket. 



 

IVAR iks og båtforeningen er enig om en teknisk løsning som sikrer eksisterende 
infrastruktur ved utfylling. 

 

Nabo mot sør (gn 17/3) ønsker at all fremtidig båtopptrekk i Tau båthavn etableres på det 
utvidete arealet, og forventer at det legges til rette for ro om kvelden samt søn- og 
helligdager hvor gjeldende støygrenser anses for minimumskrav (se siste avsnitt av 
vedlegget Merknader nabovarsel og svar). 

 

Fylkesmannen har ingen merknader til dispensasjon fra reguleringsplanen, og minner om at 
tiltak i sjø krever en avklaring etter forurensningsloven. 

 

Rogaland fylkeskommune har oversendt søknaden til Museum Stavanger as som rette fag- 
og forvaltningsmyndighet for kulturminner i sjø og vassdrag. 04.09.2020 foreligger det ennå 
ikke svar fra museet. 

 

Kystverket har ingen merknader til dispensasjon, og minner om at tiltak i sjø også må 
behandles etter havne- og farvannsloven. 
 
Barn og unge 
Utvidelse av opplagsplass vurderes ikke å ha betydning for barn og unge. 
 
Naturmangfaldlova § 8-12 
Kommunen kjenner ikke til at det er registrert spesielle naturforekomster i området. 
 
Alternative løsninger med konsekvenser 
Alt. 1: Strand kommune gir dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette krever at dispensasjon 
ikke vil tilsidesette vesentlige hensyn i planen eller berøre regionale eller nasjonale 
interesser. Det vil være en forutsetning at det ikke i ettertid kommer negative uttalelser fra 
fylkeskommunen eller museet. 

 

Alt. 2: Strand kommune gir ikke dispensasjon. I praksis vil dette bety at eventuelle endringer i 
reguleringsplanen må inngå i den varslede, nye reguleringsplan for et større område i 
Tauvågen. 

 

I begge tilfeller kan vedtaket påklages. 
 
Vurdering og konklusjon 
Det aktuelle areal inngår i området hvor kommunen har varslet oppstart av reguleringsplan. 



Det kan dermed ikke utelukkes at det innen overskuelig tid vil bli endringer i 
reguleringsplanen, men en dispensasjon vil formelt ikke binde kommunestyret til å videreføre 
reguleringsformålet i fremtidig plan.  

Rådmannen er ikke prinsipielt imot at landarealet utvides gjennom en dispensasjon fra 
reguleringsplanen dersom det ikke foreligger vesentlige innvendinger fra eksterne 
myndigheter da det aktuelle sjøareal er regulert til småbåthavn (i sjø), og det tilgrensende 
landareal er regulert til småbåtanlegg (på land). Området skal anvendes til utvidelse av 
båtopplag og ny slipp; begge deler anses å inngå i reguleringsformålet småbåtanlegg. En 
utvidelse av regulert båtanlegg på land på bekostning av regulert båthavn i sjø vurderes ikke 
å tilsidesette vesentlig hensyn i reguleringsplanene. Det skal bemerkes at en dispensasjon i 
utgangspunktet ikke setter spesielle vilkår for bruken av den regulert småbåthavn på land og 
i sjø vest for gn 17/3, eller endrer gjeldende bestemmelser om utslipp av støy. Dersom 
kommunen ønsker slike vilkår, må de medtas i vedtak om dispensasjon. Rådmannen vil ikke 
foreslå slike vilkår. Eventuelle begrensninger for bruk av det øvrige arealet i båthavnen bør 
vurderes i den varslede reguleringsplan for et større område i Tauvågen. 

 

Rogaland fylkeskommune har 04.08.2020 videresendt saken til Museum Stavanger as som 
rette forvaltningsmyndighet for kulturminner i sjø. Det foreligger til nå ikke svar fra museet. 
Av hensyn til fremdriften vil rådmannen foreslå at en dispensasjon gis på vilkår av at den 
kommende uttalelse fra museet ikke har motforestillinger til dispensasjonen. I motsatt fall vil 
saken komme tilbake til utvalget på et senere tidspunkt. 

 
 
 



 

STRAND KOMMUNE  

 
 
 
 
Stangeland Maskin AS 
Sandnesvegen 80 
4051 SOLA 
 
 
Deres ref. Vår ref. JournalpostID: Arkivkode Dato 
 20/1317 - 8 20/31072 17/10, L42 22.09.2020 
 
17/37 Søknad om dispensasjon - fylling i sjø - båtslipp - 
Kvernevegen 56 - Tau Båtforening 
 
Forvaltningsutvalget - 078/20: 
Det er fattet følgende vedtak i saken: 
 
Strand kommune gir dispensasjon fra reguleringsplanen for å utvide landarealet av 
småbåtanlegget med omsøkt areal.  
Dette arealet er regulert til småbåthavn i plan 1130199402 reguleringsplan for Del av Tau, fra 
båthavnen til Erikstranden. 
Dispensasjonen vurderes ikke å tilsidesette vesentlige hensyn i planen, og anses for å være 
til betydelig fordel for bruken av Tau båthavn. 
 
 
Klagerett: 
Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kommer frem. Klagen 
sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller på e-post: 
postmottak@strand.kommune.no  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hans Erik Schultz 
saksbehandler 
 
 
 
Kopi til: 

Jarle Johannessen 
 
Vedlegg: 
Acos.Møte.Application.Document.ContentInformation.VedtaksbrevContentInformation 
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