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Til: Suldal kommune 

Fra: Peter Sonnenberg 

Dato 2020-11-17 

 Planinitiativ - Utvidelse med kaiområde og industriareal ved Berakvam 

for Norsk Stein 

1 FORMÅL MED PLANARBEIDET 

Norconsult AS skal på vegne av Norsk Stein AS fremme forslag til detaljreguleringsplan basert på dette 

planinitiativet. Planen skal omfatte deler av eiendommen gnr. 136, gnr. 1 hvor Suldal kommune er i dialog 

med grunneier om en avtale. I tillegg ervegarealet til fv 517 (Jelsavegen) medtatt. Foreløpig er plangrensen 

trukket øst for fylkesvegen på gnr. 136 bnr. 5. Det er foreløpig ingenting som tyder på at selve vegen skal 

endres. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av to nye kaier, ei tømmerkai og ei utskipningskai 

for stein, som tar utgangspunkt i nes/fylling sør i eksisterende reguleringsplan. Kaiene skal bygges på fylling 

på vest og sørvest på Tjørnanesgrunnen, ca. 120 m ut i sjøen. Videre er formålet å utvide eksisterende 

industriområde sørover slik at området på land bak de nye kaiene, blir industriområde. 

Den ene kaia er ei ny tømmerkai med dybde 8 m. Tømmerkaia er lagt slik for at Norsk Stein skal kunne 

etablere ei lastekai nr. 3 for utskiping av stein. Lastekaia må ha dybde 15 m og ha fri kailinje på ca. 300 m og 

kunne brukes for fartøy opp til minst 70.000 tonn. 

Masse fra utsprengningen av nytt industriområde bak kaiene skal brukes til utfylling for bygging av kaiene og 

av området bak kaiene.  

Det skal lages ny adkomstvei fra fv 517 og ned til ny tømmerkai i sørenden av nytt område.  

Det skal etableres en voll i en buffersone i sørenden av området for å dempe støy fra kaiene og 

industriområdet. 

Samlet areal som kan inngå i planen utgjør da ca. 35 daa på land og ca. 70 daa i sjø, basert på en foreløpig 

vurdering av tiltaket i sjøen. 

Det må utarbeides plankart for overflaten og mest sannsynlig også et separat kart eller kartutsnitt for bunnen 

i sjø. Foreslått plangrense går fram av figuren nedenfor. 
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Figur 1 Omtrentlig avgrensning av planområdet (hvit), uregulert del er vist rødt), Kilde Kommunekart.com. 

2 GJELDENDE PLANER 

2.1 Kommuneplanens arealdel 

Landarealene innenfor det foreslåtte planområdet er i Suldal sin kommuneplan (2015-2024) satt av til LNF-

område og sjøareal, samt at regulert areal til industri, kaier og trafikkområde i sjø er vist som del av 

eksisterende industriområde. (identisk framstilling). 

I kommuneplanens bestemmelser knyttet til omsynssone støy (H290) innenfor LNF-formålet, står det: 

8.7 6.2. Omsynssone støy H290 
Gjeld kring skytebanar, helikopterbase på Garaneset, Sand og steinbrot på Berakvam 
6.2.1. Føresegner: 
Det kan ikkje gjevast byggeløyve eller frådelast til bustad- eller fritidsbustadføremål i desse områda 
før det ligg føre reguleringsplan eller er dokumentert at tiltaket ikkje kjem i konflikt med statlege 
retningslinjer for støy.  

 
I tillegg er sjøarealet vist med omsynssone H560_10 (laksefjord/laksevassdrag). 
 
Kommuneplanen viser også 6 områder for framtidig råstoffutvinning av pukk, H510_1-6, og et mulig 
masseuttaksområde H510_1-7. – Området på Berakvam er et eksisterende område. 
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Figur 2 Utsnitt av kommunedelplanen. Kilde: Kommunekart.com og Suldal kommune (2015). 

2.2 Reguleringsplan 

Planområdet omfatter den sørlige delen av reguleringsplanen for bergverk på Berakvam, av 7.9.2010. Plan 

ID201011. Planendringen vil delvis overlappe gjeldende plan (område OH2, PH3 og I2), men kun så mye 

som nødvendig. 

Område I 2 er et utbygd industriområde og det er etablert privat havneområde PH3 i samsvar med planen. 

Regulert offentlig kai (OH2) er ikke realisert og vil med arealene som er avsatt, ikke kunne møte kravene 

som settes til en slik kai, jf. kapittel 1. Det er tillatt å etablere veger internt fram til kaiene. Regulert og 

opparbeidet kai innenfor OH1 er eksisterende tømmerkai. 
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Figur 3 Vestre del av reguleringsplan, Plan ID 201011 «Bergverk på Berakvam». Kilde: Suldal kommune 

2.3 Regional plan for byggeråstoff i Ryfylke (2013) 

Denne planen gir oversikt over forekomster av byggeråstoff i Ryfylke. Byggeråstoff er geologiske materialer 

som sand, grus og pukk (knust fjell). Ressursene blir brukt til veier, boliger, plattformer offshore og annen 

bygg- og anleggsvirksomhet. Planen består av et plandokument og et plankart. Alle ressurser er avmerket i 

plankartet, men kun et utvalg av ressursene blir vurdert i plandokumentet. 

Bakgrunnen er at sand og grus er en begrenset naturressurs, og deler av forekomstene ligger i områder med 

eksisterende bebyggelse. Planen vurderer virkningene som uttak av ressursene har på natur- og 

kulturgrunnlaget. Kommunal arealplanlegging bør skje i samsvar med anbefalte plankategorier. 

Planens mål er å gi oversikt over tilgjengelige og prioriterte byggeråstoff-ressurser i området, belyse hvordan 

ressursene kan forvaltes best mulig og sikre tilgang på byggeråstoff i et langt tidsperspektiv. 

https://www.rogfk.no/_f/p1/iee2bb812-442f-43f4-a665-208549252451/regionalplan-for-byggerastoff-i-

ryfylke.pdf 

I Suldal ligger seks pukkforekomster som er vurdert og Norsk Stein sitt område/anlegg på Berakvam er et av 

disse. Om forekomsten ble det opplyst i 2912/2013 at det ble startet prøvedrift i 1988 og at formålet var 

eksport av stein til Tyskland, England og Danmark. De første årene var produksjonen på årlig 400.000 tonn 

og var på 11,9 mill. tonn i 2019. Det er i dag Europas største pukkverk og eksportandelen er 99%.  

Konsekvensutredningen som ble gjennomført for denne lokaliteten viste gode egenskaper for ressursen, at 

den er nasjonalt viktig og at den har gunstig beliggenheten med kort avstand til sjø og vegnett. 

Konsekvenser for samfunnet er negativ for landskapsvirkningen, og litt negativ for nærmeste bebyggelse, 

naturområder og biologisk mangfold. For andre tema som friluftsliv, vassdrag, freda kulturminner, landbruk 

og vannressurser er det ikke negative konsekvenser, jf. tabell side 85). 

  

https://www.rogfk.no/_f/p1/iee2bb812-442f-43f4-a665-208549252451/regionalplan-for-byggerastoff-i-ryfylke.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/iee2bb812-442f-43f4-a665-208549252451/regionalplan-for-byggerastoff-i-ryfylke.pdf
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3 PLANLAGTE TILTAK 

3.1 Kaier og fylling i sjø 

Grunnlaget for planarbeidet er en skisse/konseptstudie utarbeidet av Multiconsult AS som har vurdert 

plassering av tømmerkai og en ny lastekai (nr.3 for Norsk Stein) ut fra krav til dybde og plass for den type 

fartøy som skal legge til.  

 

 
Figur 4 Situasjonsplan for tømmerkai med skråningsutslag. Kilde: Norsk Stein AS/Multiconsult AS. 

Tømmerkaien (rød linje i figuren over) er på ca. 50 m lengde og 14 m bredde, mens planlagt lastekai (fiolett 

linje) tenkes bygd som en betongkai med dykdalber på sidene slik at det blir mulig å legge til med båter på 

inntil 300 m lengde. Dimensjonerende lengde ved tømmerkaien er 180 m. Nødvendig dybde i sjø for 

tømmerkaien er 9 m, mens det er 15 på lastekaien. 

Bakgrunnen for ny tømmerkai er at dagens tømmerkai ønskes flyttet og erstattet. Kommunen har en avtale 

med AT Skog med en løpetid på 40 år som går ut om noen år. Suldal kommune arbeider med søknad om 

støtte til ny tømmerkai for framtidig nytte og transport av skogressursene i kommunen og regionen. 

Norsk Stein AS produserer 12 mill. tonn i året, og kaiene er begrensningen for økt produksjon. Derfor ønskes 

det tilrettelagt for ytterlige kai-kapasitet. Som figuren viser, ønskes det samtidig tilrettelagt for framtidig 

utfylling og utvidelse av industriareal mellom kaiene og land (ca. 26 daa). 

Dybden i sjøen er kun 2-5 m på det grunneste (Tjørnanesgrunnen), men har ellers dybder fra 13 meter og 

mer. Nord for lastekaien er sjøen 20 meter og dypere. Også på innsiden av planlagt tømmerkai inn mot land 

er det en dybde på 20 meter. Se også figur Figur 11. Etter en grundig vurdering av mulige steder for å 

plassere ei ny tømmerkai og ei lastekai nr. 3 ved Berakvam industriområde, har en kommet til at 

plasseringen som er lagt til grunn for planen her, i praksis er det eneste alternativ. 
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Fyllingen for å bygge de to kaiene utgjør ca. 50 daa (fotavtrykk), som illustrert i Figur 4. Det utfylte område 

og grunnlaget for de to kaiene har en bredde på ca. 25 m bredde på toppen (vil ligge på kote + 2,5 til +3,0). 

Det er Multiconsult som er engasjert til denne delen av arbeidet. 

Det understrekes at dette er foreløpige vurderinger og det arbeides videre parallelt med 

planprosessen fram til en endelig løsning det skal søkes om godkjenning i samsvar med gjeldende 

lover for slike anlegg.  

 

 
Figur 5 Typisk snitt for fylling og tømmerkai, skråning 1: 1,5 ned til noe under kote -9. Kilde: Norsk Stein/Multiconsult AS 

3.2 Etablering av industriareal på land og ny adkomst fra fv 517 

Som Figur 1 viser, planlegges det for at det etableres et flatt industriareal mot sørvest i tilknytning til dagens 

industriareal. Foreløpige anslag viser at massene her vil være nesten tilstrekkelige til etablering av 

fylling/molo i sjøen som tilkomst til tømmerkai og senere ny lastekai. 
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Figur 6 Skråfoto over vestre del av regulert område med planlagt utvidelse på land. Lilla markering viser nytt planert 
industriområde, gul markering viser areal for terrengbearbeiding i form av voller og øvrige grønne arealer. Kilde ortofoto: 
Norsk Googlemaps 

Arealet på land er på ca. 31 daa (brutto). Skråningen opp til fylkesvegen og ny adkomst langs sørvestre kant 

av arealet til tømmerkai vil komme som fratrekk. Vegen opp til fylkesveg skal dimensjoneres for lastebiler, 

med maks 8% stigning, og det skal lages en buffersone med voll som støyskjerming mot nærmeste boliger i 

sør. 

Uttaket av steinmassene på land skal skje av to grunner. Den ene er å få masse til utfylling for kaiene. Den 

andre er for å etablere større næringsareal.  
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG 

4.1 Beliggenhet, avgrensing og eiendomsforhold 

Planområdet ligger på Berakvam ved Sandsfjorden, ca. 4 km nord for Jelsa i Suldal kommune. Planområdet 

ligger i sørlig kant til et av de største områdene for steinuttak i Rogaland.  

Eiendommen som berøres av utvidelsen, er gnr. 136 bnr. 1, og størrelsen på foreslått planområdet for 

utvidelse med kaier og tilgrensende industriareal på land, er ca. 85 daa. 

 
Figur 7 Oversiktskart med beliggenheten på nordvest i Suldal ved Sandsfjorden 

4.2 Eksisterende tiltak 

Steinuttaksområde inklusive områder for transport, knusing, sortering og utskiping samt fylkesvegen som går 

gjennom er området, på i overkant av 1000 daa, se ortofoto over området i Figur 9. 

Ellers er det ingen andre virksomheter innenfor planområdet, men det foregår utskiping av tømmer fra 

kommunal tømmerkai, se Figur 8. Utskiping har foregått i 32 år. På grunn av utvidelser av bergverket med 

intern logistikk og at avtalen løper ut, ønskes denne kaien flyttet (nyetablert) utenfor Norsk Stein sitt område.  

Parkeringen til ansatte ligger på sørsiden av vegen på et avsluttet deponi for husholdningsavfall på regulert 

industriområde I3.  

Det er i dag ca. 250 personer som har sin arbeidsplass på Berakvam industriområde. 

Nærmeste bolig-/gårdshus ligger ca. 360 m sør for dagens område, men utvidelsen vil føre med seg at 

avstanden reduseres. Til de nærmeste bolig-/fritidsboligen på vestsiden av fjorden er det mer enn 2 km. 

 

Suldalslågen 

Berakvam 

Sand 

Jelsa 

Hogganvik/ 

Vindafjord 

Hebnes 
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Figur 8 Tømmerkai i midten (pil), småbåthavn i sør og utskipingskai ved Kvernakulten i nord, Kilde: Kommunekart.com 

4.3 Topografi, grunnforhold og grunnforhold i sjøen 

Terrenget på tilgrensende områder er sterkt påvirket av svært store terrengforandringer som følge av uttak 

av stein som har pågått i 32 år. Figur 10 viser at berggrunnen stort sett består av granodioritt og gneis og 

utgjør en av de viktigste og største ressursområdene for pukk, jf. kapittel 8 om mineralloven. Sør for 

Tjørnaneset er et tynn hav-/strandavsetning. Men denne ligger utenfor foreslått plangrense, jf. Figur 10. 

 
Figur 9 Ortofoto av Norsk Stein sitt uttaksområde på Berakvam, Kilde: Kommunekart.com 
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Figur 10 Berggrunnskart med avmerking av tynn hav-/strandavsetning (turkis linje). Kilde: NGU_berggrunsdatabase. 

 
Figur 11 Sjøkart, Norgeskart på Kystinfo. Kilde: Kystinfo.no. 

Sjøbunnen er kartlagt i detalj dvs. med en meter koter og det skal i nær framtid gjennomføres kartlegging av 

stabilitet (løsmasser) og forurensing av grunnen der kaiene og fyllingen skal etableres.  

 

Granitt til granodioritt, porfyrisk, rødlig 

grå, svakt til moderat deformert 

Uttaksområde 

Berakvam 
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4.4 Landskapsvirkning 

 
Figur 12 Skråfoto av hele masseuttaksområde (bergverk) med industriareal og kaier, Kilde: Norsk Stein 

 
Figur 13 Sjøfronten av anlegget sett fra sør hvor framtidige tiltak er tenkt, Kilde: Suldal Foto.no 
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4.5 Vegetasjon og markslag 

Størsteparten av området på land består av fjell med et tynt vegetasjonssjikt og skog/trær som ikke står tett. 

Andelen dyrka mark er svært liten og ligger mot sør, dvs. sørøst for Tjørnaneset. 

 
Figur 14 Ortofoto som viser utmark og tynn skog vest for FV 517, Kilde: Kommunekart.com 
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4.6 Naturmangfold 

Naturbasen viser tareskog og forekomsten er kalt for Giljaneset - Midtsund ((BM00102301) og definert som 

en større tareforekomst som er svært viktig (verdi). Innenfor planområdet ligger den på Tjørnanesgrunnen og 

langs den grunne strandsonen. Det er ikke kjent om tareskogen følges av skjellsand som det ofte gjør og 

hvilken biologisk diversitet som finnes. Områder med tareskog har en betydning som gyte- og 

oppvekstområde for fisk som det også er registrert i Sandsfjorden. 

 
Figur 15 Oversikt over registrert område for tareskog. Kilde: Naturbasen.no 2019-12-13. 
 

 
Figur 16 Registrerte områder for kaldtvannskoraller. Kilde: Undersøkelser av kaldtvannskoraller i Sandsfjorden, Rapp. 

2014-0703, av 2014-06-30; DNV-GL 

tareskog 
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I tillegg er det kartlagt kaldtvannskoraller nord og vest for Kjelsvikneset (hvor den nordligste utskipingskaien 

ligger). Det er kartlagt flere forekomster enda lenger nord i Midtsund og Straumbergsund. Disse er ikke 

registrert i Naturbase, men kjent gjennom undersøkelser som Norsk Stein har blitt pålagt i forbindelse med 

utslippstillatelse gitt av fylkesmannen i Rogaland 25.10.2012  

Kartleggingen ble utført av DNV-GL i 2014 som en undersøkelse (pålegg) i tråd med utslippstillatelsen. I 

tillegg har DNV-GL gjennomført ny oppfølgende undersøkelse og overvåking av korall-forekomsten i 2019. 

Det konkluderende sammendraget i rapporten fra 2014 er: 

«Det ble registrert rødlistede koraller på 4 av 10 lokaliteter som ble undersøkt. I Midtsundet besto 
funnene av små revformasjoner med Lophelia pertusa og Paragorgia arborea. På de tre andre 
lokasjonene dreide funnene seg om enkeltindivider av henholdsvis Lophelia pertusa, Paragorgia 
arborea og Swiftia pallida. 

- Korallene ble registrert på bergvegger ved 70-95 meters dyp og virket friske. 

- Mengdesedimentering bar preg av å være noe høyere i områder i nærheten av Norsk Stein sin 
virksomhet, uten at dette er kvantifisert. 

- Basert på helsetilstand til koraller observert i Sandsfjorden (generelt god), deres toleranse for 
nedslamming, deres avstand fra utslippspunkt samt utslippshistorikk virker det lite sannsynlig at 
overlevelse av de observerte korallene i særlig grad vil påvirkes av utslipp fra Norsk Stein.» 

I område 1 (sør av Tjørnanesgrunnen) og område 2 (nord av Tjørnanesgrunnen) ble det ikke funnet 

rødlistete koraller. Undersøkelsen viste noe nedslamming på område 2.  

Som del av overvåkingen av korall-forekomsten har DNV-GL gjennomført en ny visuell kartlegging av 

tidligere registrerte steder i 2019 ((Rapport nr. 2019-0652). Dette er også en oppfølgende undersøkelse 

(pålegg) i tråd med utslipps- og driftstillatelsen gitt av Fylkesmannen i Rogaland. 

Undersøkelsen omfattet områder fra sublittoralen (under tidevannssonen) ned til moderat hellende og 

flat sjøbunn. Det undersøkte substratet varierte fra grus/sand til blokker og fjellvegger og sjøbunn 

dominert av mudder. Det ble registrert et generelt rikt dyreliv på bunnen av Sandsfjorden. Fauna typer 

varierte fra sted til sted avhengig av dyp og strømeksponering samt tilgjengelig substrat. (s. 4 

resultater, generelt). 

….På bløtbunn i områdene, 2 og 3, hhv. Nord av Tjørnanesgrunnen (flyttet nord fra undersøkelsen i 

2014) og Nordvest av Kvernavika, ble det registrert ansamlinger av stor piperenser (Funiculina 

quadrangularis) og sjøfjær (Pennatula phosphorea)… 

Område 2 ligger vest for Kvernakulten (industrikai 2/sør) ca. 300 m nord for planlagt kai/fylling (industri-

/lastekai 3) og registreringen er beskrevet slik: 

«…Tilstanden på koralldyrene virket generelt god, med unntak av enkelte F. quadrangularis, som 
tilsynelatende manglet polypper på deler av stammen mot toppen. Begge artene er vurdert som 
livskraftig på Norsk Rødliste for arter (Artsdatabanken, 2015). De plassene med høyest tetthet av F. 
quadrangularis kan potensielt defineres som en særegen og sårbar havbunnsfauna og naturtype; hhv. 
«sjøfjær og gravende megafauna samfunn» (OSPAR, 2010) og «sjøfjærbunn» (MAREANO).» 

I 2019 ble det observert et tydelig lag av sedimentering (slam) i område 3, mens dette var mer diffust 

og flekkvis fordelt i område 2. Generelt var det problematisk å skille naturlig sediment lag, i farge og 

tekstur, fra et eventuelt lag av slam, ikke minst på bløtbunn. Det ble imidlertid ikke observert noe 

åpenbart påslag av slam på den sessile bløtbunnsfaunaen i nærområdet. 
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Figur 17 Bilder fra område 2 Nord av Tjørnanesgrunnen, flyttet mot nord ift. 2014, de to bildene under viser ‘piperenser’ 

og enkelte ‘sjøfjær’ Kilde: Visuell overvåking koraller Sandsfjorden, DNV-GL, 2019. 

Det er registrert én art av nasjonal særlig stor forvaltningsinteresse som heter stuvlav. Den er registrert øst 

for driftsbygningen og vil ligge utenfor planområde. Den ligger med avstand både 8-10 m horisontalt og 5 m 

vertikalt fra fv 517. Denne er vurdert ikke åkomme i berøring med frisiktsonen for en ny avkjørsel. 

Rød stuvlav (thelopsis rubella) ble kartlagt på stedet i 1993. 

 
Figur 18 Rød stuvlav, art av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse, registrert 1993 på utsiden av planområde, Kilde: 

Kart.naturbase.no 2020. 
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Hele Sandsfjorden er registrert som Nasjonal Laksefjord som i Naturbase følger sjølinjen gjennom 

planområdet og også gjennom regulert område for trafikkhavn i sjø. 

 
Figur 19 Sjøen er en del av Nasjonal Laksefjord, Kilde: Kart.naturbase.no 2020. 

Det er ikke registrert «hot spots» (begrep i kart.naturbase.no) av truete arter eller fremmede arter i 

planområdet eller i umiddelbar nærhet av det. 

4.7 Jordbruk 

Det er lite jordbruk på eiendommen (gnr. 136/1) som berøres. Det vises til sammensetningen av 

gårdsarealene fra «gardskart». Det er 743 daa produktiv skog og 17,8 daa fulldyrka jord (beige). Heller ikke 

den delen på ca. 5 daa jord som ligger mot Tjørnaneset vil bli berørt. 

 
Figur 20 Utklipp med tabell for gnr. 136 bnr. 1 i Suldal. Kilde: gardskart.no. 
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4.8 Kulturminner 

Kulturminnebasen forteller at det ligger to fornminner på vestsiden av fv 715 mot sjøen. Fornminnet som 

ligger lengst nord vil komme i konflikt med tiltaket og verdien samt søknad om frigiving må vurderes som en 

del av utredningen. Lenger sør ligger også et tun hvor flere bygninger er definert som SEFRAK-registrerte 

bygninger. I forbindelse med varsling av oppstart avklares det med Stavanger Sjøfartsmuseum om det kan 

finnes fornminner i sjøen. 

 
Figur 21 Registrerte fornminner 54676 og 72234 og SEFRAK-registrerte bygninger. Kilde: Temakart-Rogaland. 

4.9 Friområder/friluftsliv 

Junkervarden er et utsiktspunkt og turmål med turveger og soner fra vest (Ugrunn/Lauvåsen) og sør fra 

Jelsa hvor det også er forbindelse til Barkåsen. I tillegg er tilgjengeligheten av strandsonen kartlagt av 

fylkeskommunen med en datagenerert analyse av potensiell tilgjengelig strandsone på oversiktsnivå. Den tar 

ikke hensyn til konkrete forhold som regulert og etablert industriareal og regulert havn ved Berakvam. 
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Figur 22 Kartlagte friluftsområder og strandsone mellom Straumberg og Jelsa. Kilde: Kart.naturbase.no. 

4.10 Forurenset grunn 

I nærheten av planområdet (innenfor gjeldende reguleringsplan og industriområde 3) er det registrert 

forurenset grunn fordi det finnes et avsluttet deponi for husholdningsavfall. Lokaliteten har påvirkningsgrad 2. 

dvs. en akseptabel forurensing med dagens areal og resipientbruk, 

 
Figur 23 Forurenset grunn, tidligere deponi, Kilde: Kart.naturbase.no 2020. 
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4.11 Forurensing i sjø 

Det finnes god dokumentasjon av tilstanden for faunaen i sjøen.Fylkesmannen i Rogaland har pålagt Norsk 

Stein AS å utføre en resipientundersøkelse som ble utført av NIVA i 2013. NIVA utførte en oppfølgende 

undersøkelse av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden i tilknytning til eksisterende utslippstillatelse til sjø 

i 2019. Den siste undersøkelsen har som hovedmål å dokumentere om miljøtilstanden har endret seg siden 

forrige undersøkelse.  

«Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna, støtteparametere i sediment og CTD-profiler ble tatt på 

tre stasjoner i Sandsfjorden i 2019. Alle stasjonene ble klassifisert til svært god tilstand for 

bløtbunnsfauna og tilfredsstiller dermed vannforskriftens mål om minst god økologisk tilstand. 

Stasjonene hadde høy artsdiversitet og svært artsrik fauna med 93-112 arter per stasjon. Samtlige 

stasjoner viste svært god tilstand for organisk innhold i sediment. Sammenlignet med 2013 har det 

totale antallet arter økt på stasjon A2 og C4, noe som kan skyldes at det er tatt flere grabber i 2019, 

mens det har gått noe ned på F2.» 

 
Figur 24 Prøvetakingsstasjoner og resultat i 2019, Kilde: Repeterende overvåking av bunnfauna og sedimenter i 

Sandsfjorden, rapp. 7404-2019, NIVA. 

  
Figur 25 Grabben som brukes til prøvetaking av bløtbunnsfauna og arter som er funnet, Kilde: Repeterende overvåking 

av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden, rapp. 7404-2019, NIVA. 
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«Den økologiske tilstanden er imidlertid svært god ved begge undersøkelsene, og nEQR-verdiene er 

sammenlignbare, noe som tyder på at miljøtilstanden for bunnsedimentene ikke har endret seg vesentlig 

siden 2013. Den repeterende overvåkingen viser at utslippene fra Norsk Stein på Jelsa ikke har noen 

målbar negativ påvirkning på bunnfauna på de tre undersøkte lokalitetene.» (rapp. 7404-2019, NIVA). 

 

4.12 Støy 

Støykartlegging, vurdering og kontroll av støyforholdene er en vesentlig og omfattende del av tidligere gitte 

tillatelser. 

Norsk Stein har fått utarbeidet Støysonekart en rekke ganger, siste gang 11.06.2019. 

Det er behov for en oppdatert beregning og vurdering, fordi anleggsfasen vil vare i lengre tid, ligge lenger sør 

og fordi driften av kaiene representerer støykilder som ligger lenger sør enn dagens kilder. 

Det må utarbeides oppdatert støysonekart basert på forventet bruk av nytt industriområde og kaier der 

støybegrensningstiltak (voller) er tatt hensyn til. Det må vurderes i hvilken grad den samla støy-situasjonen 

vil bli påvirket. 

 

4.13 Veg og trafikkforhold 

Dagens fylkesveg 517 har en ÅDT på 500 og ca. 10 % tungtrafikk ifølge vegkart. Fartsgrensen er 60 km/t 

langs hele bergverket og sørover til Meland ca. 700 m sør for planlagt ny avkjørsel. Eneste registrerte ulykke 

i vegdatabasen er en MC-ulykke (påkjøring i venstre sving) i 1997, før fartsgrensen ble redusert. I media er 

det imidlertid omtalt en ulykke i april 2020 mellom personbil og hjullaster ved utkjørsel til Norsk Stein. 

Skadeomfang på sjåføren til personbilen går ikke fram av artikkelen i Suldalsposten. 

Norsk Stein AS tenker at tilkomstvegen kan ha stigning på inntil 8%. Det vil bli noe økt anleggstrafikk, men 

sammenliknet med øvrig trafikk til/fra Norsk Stein sitt område og på fylkesveg 517, vil økningen ikke få 

trafikksikkerhetsmessige, støymessige eller andre konsekvenser. 

Alle massene til kaien og fyllingen vil bli transportert lokalt på anleggsstedet eller internt fra Norsk Stein.. 
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5 VURDERING AV KRAVET OM KONSEKVENSUTREDNING 

5.1 Når skal forholdet til KU-forskriften avklares? 

Etter forskriften § 11 skal det besluttes om en plan omfattes av KU-forskriften før varsel om planoppstart.  

Forslagsstillere som har rett til å fremme forslag til detaljregulering etter pbl. § 3-7 tredje ledd eller § 12-3 

andre ledd, har et selvstendig ansvar for å vurdere og avgjøre om planen omfattes av KU-forskriften, 

jf. forskriften § 4 annet ledd. (KU-veileder av 26.02.2020, s.11). 

Det er kommunen som er ansvarlig myndighet og som skal avgjøre om planarbeidet omfatter tiltak som er 

konsekvensutredningspliktig. Dette gjelder også når en privat forslagsstiller utarbeider planen. 

«[I]midlertid [er] privat forslagsstiller pliktig til å legge fram sine egne vurderinger av om planen kan få 

vesentlige virkninger ut fra kriteriene i § 10, og gi en kortfattet beskrivelse av planen i tråd med § 9. … 

Beskrivelsen skal være basert på tilgjengelig kunnskap.» 

§ 9 

a)  planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 

rivningsarbeider 

b)  miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 

c)  planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 

produksjon av avfall 

d)  forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser 

Tiltaksbeskrivelsen med egenskaper og lokalisering går fram av kapittel 3.Miljøverdier som antas å bli 

vesentlig berørt og krever særskilt hensyn er beskrevet i kapittel 4. 

Planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger gjelder konsekvenser for tareskogen ved fylling i sjø, 

eventuelle forurensinger på sjøbunnen, fare for oppvirvling av sediment, landskap/synlighet og støy. 

I dette tilfellet er det litt vanskelig å være sikker på vesentlige virkninger. Tømmerkaien vil føre til videre 

(konfliktfri) utskiping av tømmer (skogressursen) og lastekai til utskiping av mineralressursen. – tap av 

naturressurs (utmark) og biologisk mangfold på land er minimalt. 

5.2 Hvilke reguleringsplaner skal konsekvensutredes? 

Plan- og bygningsloven §4-2 (2) slår fast at det skal utarbeides konsekvensutredning for alle 

reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger 

gir føringer for hvilke planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

Etter forskriftens § 6 skal det utarbeides konsekvensutredning for alle reguleringsplaner som 

inneholder tiltak i forskriftens vedlegg I.  

Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.  

Godkjent reguleringsplan viser et areal til offentlig kai, men arealet (OH 2) ligger kun på land. 
Gjeldende reguleringsplan fra 07.09.2010 er en plan der bare mindre endringer ble gjort i forhold til planen 
en omfattende plan som var vedtatt noen år tidligere (ca. 2003). Denne tidligere planen ble 
konsekvensutredet, jfr. KU fra Ambio AS, datert 15.08.2002. Videre bruk av lastekai 1og etablering av 
lastekai 2 er tiltak som ble konsekvensutredet da. 
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Kaianlegg ble riktig nok ikke utredet i 2009/2010, da gjeldende reguleringsplan ble laget. 

Samtidig er det slik at Fylkesmannen sin utslippstillatelse av 25.10.2012 iht. forurensingsloven gjelder hele 

Norsk Stein sin virksomhet på hele området, innbefattet driften av kai-anlegg som ligger innenfor 

planområde. (DIRMIN har gitt driftstillatelse etter Mineralloven for selve bergverksdriften. Denne er ikke 

relevant i denne saken.) 

Fylkesmannen har også medvirket og gitt sitt samtykke til reguleringsplanen fra 2010.  

I vedlegg I, punkt 8 a) ligger et krav for havner med trafikk med skip over 1.350 tonn. Ifølge tiltakshaver er 

det tale om vesentlig større fartøy på mer enn 70.000 tonn. Tiltaket i planforslaget ligger innenfor denne 

definisjonen og utløser krav om konsekvensutredning, når det dreier seg om en etablering. 

 

Vi forstår det imidlertid slik at etablering skal forstås som nyetablering av en havn. Det er ikke tilfelle her.  

Dette er en utvidelse av en privat havn fra 2 til 3 like store utskipingskaier for samme størrelse fartøy som i 

dag, og som er del av et industri- og råstoffutvinningsområde.  

I tillegg dreier det seg om flytting av en uhensiktsmessig plassert kommunal kai for utskiping av tømmer, 

basert på offentlig støtte for slike tiltak.  

 

Forskriftens § 8 gir videre krav om at reguleringsplaner med tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes (men 

ikke ha planprogram eller melding) dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10.  

Det vurderes at tiltakene i planforslaget kunne kommet inn under punkt 10. e) og k) i vedlegg II. Da 

tilhørende aktivitet «fylling i sjø» ikke er et selvstendig deponi, men en nødvendig del av tiltaket med 

etablering av havneanlegg for industriområde og bergverk, anses punkt 11 k) som ikke relevant:  

• «10. e), ii. (infrastrukturprosjekter) «Bygging av havner og havneanlegg, herunder fiskehavner og 

offshorerelaterte havner. […],» og 

• 10. k) «Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs som kan medføre 

endringer av kysten, f.eks. diker, moloer, sjeteer og andre bygg til vern mot havet, bortsett fra 

vedlikehold og gjenoppbygging av slike anlegg.», samt 

• 11. k) (andre prosjekter) «Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ 

masse. Planmyndigheten. Plan- og bygningsloven.» (sitat fra forskriften) 

Forskjellen er at tiltak på vedlegg I skal ha planprogram, mens tiltak på vedlegg II ikke må ha et 

planprogram. 

Konklusjonen er at utvidelsen av havneareal med to kaier dimensjonert for store fartøy/skip og skal 

konsekvensutredes basert på et utredningsprogram som klargjøres i planinitiativet. 

Myndigheten er planmyndigheten/kommunen for punkt 8 a) på vedlegg I og for de andre punktene i 

vedlegg II.  

8. a) Etablering av innlands vannveier og havner for trafikk på innlands vannveier der skip over 1 350 

tonn kan seile (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10f) 

b) Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip 

på over 1 350 tonn kan seile og anløpe. Ferjekaier inngår i 

punkt 7b, 7c eller 7e. 

Kommer ikke til anvendelse 
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Vi ber om at kommune tar kontakt med fylkesmannen for avklaring og veiledning, før endelig 

beslutning treffes, slik at Norsk Stein får en god forutsigbarhet for den videre 

myndighetsbehandlingen. 

Forskriftens § 9 krever opplysninger om planen/tiltaket, lokalisering, miljøverdier som krever særskilte 

hensyn, vesentlige forventet virkninger (avfall/utslipp etc.) og for bruken av naturressurser. 

Forskriftens § 10 gir kriterier for områder og tema som berører miljø og samfunn som skal legges til grunn for 

vurdering av tiltak på vedlegg II. 

Dersom tiltak defineres som et vedlegg II - tiltak, må reguleringsplanen konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger etter § 10, men konsekvensutredninger trenger ikke ha planprogram (eller melding), jf. 
§ 8. – Dermed faller krav i §13 til § 16i KU-forskrift om utarbeidelse og fastsetting av planprogram bort. 
 
§ 17 til § 20 gir generelle opplysninger om innholdet i en konsekvensutredning og § 21 (se under) gir en liste 

med tema som skal legges til grunn for vurderingen på hva som er relevant å utrede. 

En første gjennomgang har resultert i at følgende tema foreslås vurdert: 

• Naturmangfold i sjø og på land, 

• kulturminner/kulturmiljø,  

• landskap,  

• forurensing (til luft, grunn og vann, samt støy) 

• jord- og mineralressurser.  

 

• Beredskap og ulykkesrisiko samt naturfarer vurderes som del av en selvstendig ROS-analyse. 

 

Med utgangspunkt i vurderingene ovenfor, blir det foreslått at det utarbeides en utvidet versjon av 

planinitiativet som del av varsling om oppstart. I et eget kapittel foreslås det et utredningsprogram 

som ikke trenger mer enn en administrativ godkjenning. 

  



Notat 

Oppdragsgiver: Norsk Stein AS 

Oppdragsnr.: 2020-8602-035   Dokumentnr.: 00 

2020-11-172020-11-17  |  Side 

24 av 27 

n:\520\86\5208699\5 arbeidsdokumenter\52 planinitiativ\n01_planinitiativ - tømmerkai_berakvam_norsk 
stein_rev01_2020-11-17.docx 

 

6 VURDERING KNYTTET TIL HAVNE- OG FARVANNSLOVEN 

Forvaltningsansvar og myndighet etter loven mv. 

Kommunen/planmyndigheten utøver myndigheten etter denne loven i samsvar med § 9 i havne- og 

farvannsloven: 

Kommunen har forvaltningsansvar og myndighet etter denne loven innenfor området hvor kommunen 

har planmyndighet etter plan- og bygningsloven, med mindre noe annet følger av bestemmelser gitt i 

eller i medhold av denne loven. 

Kommunen skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i havner og i kommunens sjøområde. 

Departementet kan gi forskrift og treffe vedtak om kommunens forvaltningsansvar og myndighet etter 

denne loven, herunder gjøre unntak fra eller utvidelse av kommunens forvaltningsansvar og 

myndighet. (§ 9 hfl). 

 
Figur 26 Hovedled og ankringsområde (nødhavn) Berkvam/Reiohammargrunnen, Kilde: Temakart-Rogaland.no. 

6.1 Adgang til å benytte havn (§ 39 hvfl.) 

«Eiere og operatører av havner og havneterminaler har plikt til å motta fartøy i det omfang 

plassforholdene tillater det, og fartøyet ikke er til urimelig fortrengsel for eierens behov for egen bruk av 

havnen eller andre som er sikret rett til å bruke havnen. Eiere og operatører av havner og 

havneterminaler kan fastsette begrensninger i adgangen til å anløpe havn, av hensyn til sikkerhet, miljø 

og fiskerinæringen. 

Plikten til å motta fartøy etter første ledd gjelder likevel ikke for private havner som ikke tilbyr 

anløp og tjenester til andre enn eierne av havnen. Departementet kan likevel i særlige tilfeller ved 

enkeltvedtak eller i forskrift fastsette at slike havner skal kunne benyttes av andre brukere med et 

tungveiende behov for de havne- og transporttjenestene som havnen kan tilby, forutsatt at bruken ikke 

vil være til urimelig fortrengsel for eierens behov for egen bruk av havnen eller andre som er sikret rett 

til å bruke havnen. 



Notat 

Oppdragsgiver: Norsk Stein AS 

Oppdragsnr.: 2020-8602-035   Dokumentnr.: 00 

2020-11-172020-11-17  |  Side 

25 av 27 

n:\520\86\5208699\5 arbeidsdokumenter\52 planinitiativ\n01_planinitiativ - tømmerkai_berakvam_norsk 
stein_rev01_2020-11-17.docx 

 

Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift gi nærmere regler om plikten til å motta fartøy etter 

første ledd.» 

Etter at Havne- og farvannsloven kom i 2009, er ansvaret mellom stat og kommune delt. Staten involverer 

seg kun hvis leder/sikkerhet for skipstrafikk berøres. Kystverket varsles i en oppstartfase og det vil komme 

fram om Kystverket anser sine interesser berørt. 

7 VURDERING KNYTTET TIL FORURENSINGSLOVEN 

Det skal arbeides parallelt med søknad i samsvar med forurensingsloven. Utredninger knyttet til 

naturmangfold vil inngå her. 

8 VURDERING KNYTTET TIL MINERALLOVEN 

Loven har relevans for tiltaket siden deler av tiltaket, landarealene opp til fylkesvegen og lia bak også ligger 

innenfor et ressursområde kartlagt av NGU, se rød ring i figuren under. 

Som en del av utredningen bør det avklares om Direktoratet for mineralforvaltning har synspunkter til at 

disse massene benyttes til etablering av molo/fundament for to kaier. 

 
Figur 27 Ressursområde for pukk med registrerte pukkverk, samt avgrensing av utvidelsen (rød sirkel), Kilde: NGU.no 

9 SAMFUNNSSIKKERHET INKL. ISPS-STATUS 

Vurderinger knyttet til samfunnssikkerhet gjennomføres som en del av ROS-analysen til planforslaget. Norsk 

Stein AS sitt havneanlegg har status som ISPS-havn ift. internasjonal forskrift om sikkerhet i havner 
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(International Security Port System). Det dreier seg om kaien på Kvernakulten, merket med blå punkt i 

figuren under. 

 

 
Figur 28 Sjøtransport med stykkgods (oransje) og bulk (blå) mai 2019, samt avmerking av ISPS-havn, Kilde: Temakart-

Rogaland.no. 

Havne- og farvannslovens § 43 omhandler terrorberedskap i havner og havneterminaler (i samsvar med 

internasjonalt regelverk, ISPS) og gir bl.a. adgang til etablering av forbudssoner mot bruk av farvann 

(sikkerhetssone) redskap i havner og havneterminaler. 

10 PLANPROSESS OG FREMDRIFT 

Det er utarbeidet forslag til framdriftsplan, med tentative tidsbruk og milepæler for de enkelte 

aktivitetene/fasene. Planen vil måtte bli justert underveis, dersom enkelte faser skulle kreve mer tid. Det er 

ikke avdekket behov for medvirkning blant allmennheten ut over lovens minimumskrav. 

Tabell 10-1 Utkast framdriftsplan 

Aktivitet/fase Periode/ tidspunkt Kommentar 

Internt oppstartmøte 11.11.2020 Norsk Stein AS/Norconsult AS 

Foreløpige avklaringer med 

Fylkesmannen og Suldal Kommune ang. 

forurensings- og plan- og bygningsloven 

18.11.2020 Avklaring saksgang, Norconsult har 

ikke hatt kontakt med 

fylkesmannen, men ber om at 

kommunen vurderer det. 

Kontakt med Suldal kommune, LMT-

avdelingen 

16.11.2020 Gjennomgang foreløpig planinitiativ 
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Utarbeidelse av planinitiativ og 

anmodning om oppstartsmøte. 

17.11.2020  

Oppstartmøte med Suldal kommune  Uke 48/2020 -23-27. Inkludert kommunens tid til intern 

forbered. 

Bekreftelse/ endelig referat og grunnlag 

for oppstart av planarbeid 

Uke 50/2020 2-ukers frist på kommentarer til 

oppstartsmøtereferatet. 

Varsling oppstart  Uke 51/ 2020 Frist 6 uker, 1.2. eller uke 5-2021 

Mulig informasjonsmøte for allmenheten. Fastsettes eventuelt 

nærmere. 

Med forbehold om begrensninger 

som følge av COVID-19 

Utarbeidelse av planforslag Jan. - mars 2021 Første foreløpige utkast,  

Aktuelt??  Parallelt arbeid med 

utslippssøknad til Fylkesmannen? 

Arbeid med KU-tema, feltarbeid: 

Marin kartlegging, grunnforhold/ 

sedimenter, jordbruk/fornminner, landskap 

og ROS 

Febr. -mars 2021 Underveis-tilbakemelding uke 

8/2021, Fagrapport uke 11-2021 

Utarbeidelse og levering av komplett 

planforslag 

Uke 12-13/2021 Ca. 6.april dvs. etter påske 2021 

Ev. arbeid med andre søknader? 

Forurens. loven, havne- og farvannslov? 

  

Førstegangs behandling planforslag med 

KU 

April/mai 2021 Siste avklaringer 3 uker før 

Høring planforslag, ev. med infomøte 

undervegs 

Ca. mai/juni 2021 Min. 6 uker iht. PBL. 

Bearbeiding planforslag etter høring Juli/august 2021 Saksbehandling 2 ? uker 

Annen gangs behandling LMT Sept. 2021 Første møte etter sommerferien. 

Godkjenning Suldal kommunestyre Sept./okt. 2021 Dvs. ca. 10-11 måneder fra intern 

oppstart 
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