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Anmodning om uttale - søknad om tiltak i sjø i forbindelse med å utvinne 

nytt areal Eidsknappen, Husøy, 88/251 Karmøy kommune 

Statsforvalteren ber om opplysninger om spesielle forhold mv. som bør tas hensyn til ved 

behandling av søknaden.  

 

Uttalefrist er satt til 05.11.2021.  Kommunen får utvidet frist satt til 03.12.2021.  

 

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad den 10.05.2021 fra Petter J. Rasmussen AS på vegne 

av tiltakshaver Husøyveien 31 AS om tillatelse etter forurensingsloven § 11, jf. § 16. Søknaden gjelder 

utfylling i sjø fra land.  

 

Kort redegjørelse av omsøkt tiltak: 

 

Søknaden gjelder:  Utfylling fra land og sjø 

Utfylling  

Beregnet volum:  1100 m3 ± 200 m3  
 

Beregnet berørt areal: 1250 m2 ± 200 m2 

 

Planlagt varighet: < 2 mnd 

 

 

Planforhold  

Tiltakshaver har fått rammetillatelse til utfylling fra Karmøy kommune datert 14.09.2021.   

Bakgrunn/søknad  

Tiltakshaver har behov for ytterligere areal på sin eiendom og planlegger å benytte rene 

sprengsteinsmasser til å utfylle utenfor eksisterende kai. Sprengsteinsmassene ligger allerede lagret 

på tomten, og ved å benytte disse massene til utfyllingen vil tiltakshaver også frigjør tomteareal. 

Tiltakshaver opplyser om at varigheten på arbeidet vil være rundt 2 måneder og at arbeidet, av hensyn 
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til sjøfugl, vil bli utført i perioden september 2021 – mai 2022.  Massene som allerede er plassert på 

tomten skal skyves ut med gravemaskin/doser. Under arbeidet skal det utføres kontroll av helning på 

fyllingen. Dersom arbeidet ikke kan utføres forsvarlig fra land, vil tiltakshaver benytte lekter. Øst for 

tiltaket er et båtslip som har eksistert over lengre tid. Søker opplyser om at det skal benyttes siltgardin 

utenfor tiltaksområdet. For å isolere forurensede masser skal disse tildekkes med et 30-40 cm tett sjikt 

før utlegging av sprengstein.  

Figur 2. Snitt 3 fra det planlagte tiltaket 

 
Statsforvalterens merknader  

Forurensing 

Det er utført sedimentundersøkelser i tiltaksområdet. Disse viser at området er svært forurenset. Av 

tungmetaller er kobber og kvikksølv registrert i tilstandsklasse V (svært dårlig). Antracen, Fluoranten, 

benzo(ghi)perylen, sum PAH-16 og TBT er også registret i tilstandsklasse V. Denne tilstandsklassen 

tilsvarer omfattende toksiske effekter. 

 

Figur 1. tiltaksområdet med planlagt utfylling (venstre figur). Figur til høyre viser en omtrentlig plassering av tiltaket. 
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Naturmangfold 

Det er modellert ålegras øst for tiltaksområdet1. Denne modelleringen er unøyaktig og brukes som en 

pekepinn for å identifisere områder der ålegras kan finnes. Av truede fuglearter er det observert 

ærfugl (NT), vipe (EN) og svarthalespove (EN) i nærheten av tiltaksområdet2. I 2018 ble det observert 

en grindhval i området.  

Vannforskriften 

Tiltaksområdet ligger i vannforekomsten Karmsundet-Kopervik og er av typen beskyttet kyst/fjord3. 

Vannforekomsten har en moderat økologisk tilstand basert på moderat til dårlig tilstand i bunnfauna. 

Den kjemiske tilstanden er dårlig basert på innhold av kvikksølv, naftalen, antracen, 

benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(b)fluoranten, fluoranten og benzo(a)perylen. 

Vannforekomsten er i stor grad påvirket av diffus avrenning fra industri, i middels grad av avrenning 

fra annen kilde og i liten grad fra fulldyrket mark. 

Forhåndsvarsel og uttale 

Etter forurensingsforskriften § 36-7 skal berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner 

som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt (f.eks. 

naboer), forhåndsvarsles direkte før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg innen en nærmere 

angitt frist. 

jf. § 36-7, legges nå søknaden med alle aktuelle vedlegg ut på Statsforvalteren i Rogaland sine sider: 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Hoyringar/2021/11/soknad-om-utfylling-i-sjo----

eidsknappen-i-karmoy-kommune/. Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 

sentrum, 4001 Stavanger, eller fmropost@statsforvalteren.no.  

Uttalefrist: 05.11.2021 

Frist for kommunens uttalelse er satt til 03.12.2021 

Utvidet uttalefrist for kommunen 

Kommunen får en utvidet frist på 8 uker slik at kommunen kan 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 Statsforvalteren.  

Det anbefales at kommunen foretar kommunal sluttbehandling i organ som kan foreta en helhets-

vurdering i saken. Uttalelser fra den kommunale saksbehandlingen sendes Statsforvalteren. 

  

 

Med hilsen 

 

Mariann Størksen 

fung. seksjonsleder 

  

 

Anne Stensland 

rådgiver 

 
1 Temakart-rogaland.no 
2 Artsdatabanken.no 
3 Vann-nett.no 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Hoyringar/2021/11/soknad-om-utfylling-i-sjo----eidsknappen-i-karmoy-kommune/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Hoyringar/2021/11/soknad-om-utfylling-i-sjo----eidsknappen-i-karmoy-kommune/
mailto:fmropost@statsforvalteren.no
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Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg 

1 søknad tiltak i sjø 

 

 

Kopi til: 

HUSØYVEIEN 31 AS c/o Westcon Eiendom AS Jektevikvegen 45 5582 ØLENSVÅG 

PETTER J. RASMUSSEN AS Diktervegen 8 5538 HAUGESUND 

 

 

Adresseliste: 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger 

Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund 

RAUMA BYGG AS c/o Veidekke Entreprenør as Postboks 

6005, Postterminalen 

5892 BERGEN 

Eivind Birkeland Skaffevegen 34 4262 AVALDSNES 

Karmøy kommune Postboks 167 4291 KOPERVIK 

Astrid Olava Birkeland C/O Reidar Birkeland, Skaffeveien 34 4262 Avaldsnes 

UMOE EIENDOM VEST AS Postboks 60 1324 LYSAKER 

Fiskeridirektoratet, region sør Postboks 185 sentrum 5804 Bergen 

Fiskarlaget Vest Slottsgt. 3 5003 BERGEN 

Museum Stavanger Muségata 16 4010 STAVANGER 

AS GRØNNEVIK EIENDOM Gamle Forusveien 49 4031 STAVANGER 

    

 


