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Høringsuttalelse til varsel om utvidet planprogram og revidert plangrense (Rekefjord øst)
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Rogaland viser til varslingsbrev om utvidet planprogram
og revidert plangrense for nytt deponi for Titanias avgangsmasser. Det framgår av
varslingsbrevet at utvidet planprogram og revidert plangrense kun gjelder for landdeponi
Rekefjord øst.
Bakgrunnen for varselet er at kommunestyret i Sokndal kommune 30.10.2017 fattet vedtak
om å ta ut Rekefjord Sør som ett av tre alternative sjødeponier og erstatte sjødeponiet
Rekefjord Sør med landdeponiet Rekefjord Øst. I vedtaket framgår det at dette landdeponiet
har liten kapasitet og må evt. ses i sammenheng med annet deponi. Kommunestyret peker på
at det vil ha stor samfunnsnytte at det tilrettelegges for næringsarealer ved sjøen.
Samlet skal dermed 4 alternativer på land konsekvensutredes i justert planprogram: Utvidelse
av dagens deponi, areal ca. 1,2 km2, Holmevatnet, areal ca. 1,1 km2, Steinslandsvatnet, areal
ca. 1,8 km2 og Rekefjord øst, areal ca. 0,15 km2 (alternativet som varselet omhandler). I sjø er
det fattet vedtak om at følgende 2 alternativer skal konsekvensutredes: Dyngadjupet, areal ca.
0,82 km2 og Dyngadjupet og Knubedalsrenna, areal ca. 1,0 km2.
FNF Rogaland sendte innspill til planprogrammet i 2017 20. august 2017. Organisasjonene som
gikk sammen om høringsuttalelsen bidrar her videre, og er som følger: Norsk Ornitologisk
Forening (NOF) avd. Rogaland, Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland (NJFF),
Naturvernforbundet i Rogaland, Stavanger Turistforening, Norges Speiderforbund Vesterlen
krets og Rogaland KFUK-KFUM speidere. Ståle Opedal i NOF Rogaland representerer FNF i
referansegruppen og er kontaktperson for organisasjonene.
Fastholder konklusjon i forrige høringsuttalelse til planprogrammet, datert 20.08.2017
Både sjøalternativene og de opprinnelige alternative landdeponiene til dagens deponi
(Holmevatnet og Steinslandsvatnet), vil ha betydelige konsekvenser for friluftsliv og
naturverdier i de berørte områdene.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
organisasjonene ca. 55 000 medlemskap og mer enn 550 årsverk frivillig arbeid. Disse er med: Stavanger Turistforening,
Haugesund Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUKKFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i Rogaland,
Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Nord-Jæren og Sør-Jæren, Rogaland Orienteringskrets,
Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Gandsfjord Seilforening, Stavanger Kiteklubb, Sola
Brettseilerforening og friluftsrådene. FNF Rogaland har og to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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Forum for Natur og friluftsliv mener at Titania AS bør foreta en fornyet vurdering av hvilke
alternativ som skal inngå i konsekvensutredning og utarbeidelse av reguleringsplan. Det bør
letes etter alternativ – eventuelt i kombinasjon med utvidet bruk av dagens deponi, som i
større grad konsentrerer inngrepene til allerede eksisterende anleggsområde.
En aktuell kombinasjonsløsning er fortsatt bruk av eksisterende deponi kombinert med
kommersiell bruk av mest mulig av avgangsmassene, eventuelt også at en del av de nye
avgangsmassene blir tilbakeført til selve bruddet. En slik kombinasjonsløsning kan bety en
mindre miljøbelastning og bedre økonomien i prosjektet.
Forum for Natur og friluftsliv er positive til det arbeidet Titania AS gjør for å avdekke nye
bruksområder for avgangsmassene, samt at det gjøres en vurdering av alternativet om
tilbakeføring av avgangsmasser i selve bruddet. Dette er et arbeid det er orientert grundig om
blant annet i ressursgruppa der FNF Rogaland er representert.
Merknader til utvidet planprogram - Rekefjord Øst
FNF Rogaland er tilfreds med at sjødeponiet Rekefjord Sør er tatt ut av planprogrammet.
Alternativet ville fått betydelige negative konsekvenser for det marine naturmangfoldet og for
fugl på trekk eller næringssøk i dette havområdet.
Rekefjord Øst dreier seg om i hovedsak om igjenfylling av et eksisterende steinbrudd.
Steinbruddet Rekefjord øst har tidligere blitt utredet i forbindelse med deponi for farlig avfall
(Multiconsult, 2016). Området er eid av Rekefjord Stone AS og det har vært drevet uttak av
stein her siden 1964. Steinbruddet er planlagt drevet ned til kote - 47 og det vil i første
omgang være mulig å lagre opp til avgrensningen eksisterende dagbrudd gir. For å øke
lagringskapasiteten til deponiet vil det kunne bygges en lav deponidam mot vest. Volumet er
grovt estimert, og i størrelsesorden 2.6 millioner m3.
Følgende tema må avklares i forbindelse med konsekvensutredning av Rekefjord Øst:
-

Tidspunkt. Det må avklares i planprosessen når det er realistisk at dagbruddet
Rekkefjord Øst er utdrevet og klar til å tas i bruk som deponi for avgangsmasser.

-

Transport. Rekefjord Øst ligger i et eksisterende steinbrudd for uttak av pukk og grus, i
en kjøreavstand på ca. 13 km fra Tellenes. Det må avklares hvordan avgangsmasser fra
Titania kan transporteres på en mest mulig miljøvennlig måte fra bruddet til deponiet.

-

Friluftsliv. Tiltaket ligger innenfor et eksisterende brudd, men ligger inntil Rekefjorden
og vil indirekte kunne påvirke rekreasjonsverdier i fjorden. Nærmeste hytte/hus ligger
ca. 400 m unna. Fjorden er smal i dette området, med ca. 60 m mellom steinbruddene
på hver side av fjorden. Konsekvenser for friluftsliv og beboere må inngå i
konsekvensutredningen.

-

Landskap. I tilfelle det skal bygges en ny deponidam i dette området, vil en lang
deponidam med høyde 25 m mot Rekefjorden bli et dominerende trekk i landskapet.
Konsekvenser for landskap bør derfor inngå i konsekvensutredningen av dette
deponialternativet.
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-

Eventuell utfylling i sjø. Det framgår ikke tydelig hvorvidt dette alternativet kun
omfatter igjenfylling av eksisterende brudd, eller om det også planlegges utfylling i sjø
som en del av tilrettelegging av nytt næringsområde. I tilfelle utfylling i sjø, må det
vurderes hvilke konsekvenser et slikt tiltak vil ha for marine naturverdier.

Med vennlig hilsen
for FNF Rogaland

Emily Halvorsen
Koordinator
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