
Fra: Einar Johan Berge[ejb@prima.as]
Dato: 05.02.2019 08:28:44
Til: Rødland, Johan Tore
Tittel: Prima Seafood As

God morgen!
 
Som du sikkert har fått med deg skal Prima Seafood As leie lokalene som Global Egersund tidligere var i fra Fonn.
Vi overtar 01.05.19. Så fra den datoen må alt overføres til oss. Jeg skal være daglig leder.
 
 
Best Regards
Einar Johan Berge
Managing Director
Mobile +47 40149950
PRIMA SEAFOOD AS
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Prima Seafood AS, Eigersund kommune - Vedrørende forespørsel om 
overføring av tillatelse 

 
Fylkesmannen tar til etterretning at Prima Seafood AS har inngått avtale med Fonn Egersund 
AS om leieproduksjon for mottak og bearbeiding av pelagisk fisk ved Fonns anlegg i Lindøyveien 
92 i Eigersund med virkning fra 01.05.2019. 
 
Avtalen erstatter tidligere avtale mellom Fonn Egersund AS og daværende Global Egersund AS. 
Fylkesmannen overførte i 2015 utslippstillatelse gitt til Fonn Egersund AS til Global Egersund 
AS uten endring av ordlyden.  
 
Tillatelsen vil i mai være 10 år gammel, og det er behov for å oppdatere denne i henhold til 
endringer i regelverket og bringe den i samsvar med nyere tillatelser gitt til fiskerirelaterte 
virksomheter i Egersund havn.  
 
Vi ber Prima Seafood AS om å fylle ut søknadsskjema med nødvendige vedlegg, slik at 
Fylkesmannen har tilstrekkelig informasjon til å utforme ny tillatelse. Nåværende tillatelse vil 
bli overført fra 01.05.2019 i påvente av at søknad om endring av tillatelsen blir ferdigbehandlet. 
_________________________________________________________________________________________________________________     
   
Bakgrunn og nåværende status for anlegget. 
Fylkesmannen har 05.02.2019 mottatt forespørsel fra Prima Protein AS om overføring av tillatelse 
etter forurensningsloven for drift av fiskeforedlingsanlegg på gnr.47 bnr. 35 i Eigersund kommune, 
gateadresse Lindøyveien 92, 4374 Egersund. 
 
Den aktuelle tillatelse 2009.0063.T ble opprinnelig gitt Fonn Egersund AS 06.05.2009. Da Fonn 
Egersund AS inngikk leieavtale med Global Egersund AS ble tillatelsen overført til sistnevnte selskap 
med virkning fra 14.4.2015 uten endringer i tillatelsens ordlyd.  
  
Global Egersund AS sa i 2018 opp leieavtalen med Fonn Egersund AS med virkning fra 01.05.2019, 
men mottak og produksjon av pelagisk råstoff opphørte første halvår 2018. 
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Produksjonsutstyr inkludert filetmaskiner ble demontert, og virksomheten flyttet til Florø under 
navnet Global Florø AS. 
 
Fonn Egersund AS selv har i dag kun mottak av hvitfisk og reker, samt oppdrettskveite fra Hjelmeland. 
I tillegg har Fonn røykeri og eget kjøkken for produksjon av fiskekaker og annen fiskemat. Denne 
driften har ubetydelige utslipp, og reguleres av forurensningsforskriften kapittel 26. Fonn Egersund 
AS tar ikke lenger selv imot pelagisk fisk for matjesproduksjon eller filetering, som var grunnlaget for 
at virksomheten måtte ha tillatelse etter forurensningsloven.  
 
Produksjonskapasiteten både når Fonn Egersund AS selv driftet anlegget og under leieproduksjonen 
til Global Egersund AS oversteg 75 tonn per døgn, hvilket medførte at driften ble omfattet av vedlegg 
1 i forurensningsforskriften kapittel 36 (IPPC/IED-virksomhet). 
 
Alle virksomheten som omfattes av vedlegg 1 skal ha særskilt tillatelse etter forurensningsloven § 11. 
Anleggets lokalisering i indre havn i Egersund tilsier etter Fylkesmannens vurdering at mottak og 
bearbeiding av feit pelagisk fisk (hovedsakelig sild og makrell) i alle tilfelle krevet tillatelse etter 
forurensningsloven § 11, jf. forurensningsforskriften § 26-2 annet avsnitt.  
 
Behov for endring av vilkår i tillatelsen 
Den opprinnelige tillatelsen vil i mai 2019, samtidig med at Prima Seafood AS overtar leieavtalen, være 
10 år gammel, og kan følgelig tilbakekalles eller endres med hjemmel forurensningsloven § 18 tredje 
ledd. 
 
Fylkesmannen har de siste 3 årene oppdatert tillatelsene til Pelagia Egersund Seafood og Pelagia 
Egersund Sildoljefabrikk, samt gitt ny tillatelse til Prima Protein AS. Vi ser behov for også å oppdatere 
den aktuelle tillatelsen i samsvar med senere endringer i miljøregelverket samt med vilkår i de øvrige 
fiskerirelaterte tillatelsene i Egersund havn. 
 
Fylkesmannen er ikke kjent med omfanget av planlagt produksjonskapasitet (filet og/eller matjes) ved 
Prima Seafood AS, som avgjør hvorvidt driften omfattes av kravene for IED-virksomheter. 
 
Dersom virksomheten omfattes av IED, vil vilkårene i tillatelsen til Pelagia Egersund Seafood så langt 
mulig bli til grunn også for tillatelsen til Prima Seafood AS. I motsatt fall vil tillatelsen få et noe redusert 
omfang. 
 
Videre saksgang     
Fylkesmannen tar sikte på å revidere tillatelsen i sin helhet og gi nytt tillatelsesnummer stilet til Prima 
Seafood AS., 
 
Vi ber derfor Prima Seafood AS om å søke om endring av tillatelsen ved å fylle ut søknadsskjema, se 
lenke https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Skjema/Skjema-for-miljovern/, vedlagt nødvendige 
opplysninger om planlagt drift, 
 
Fylkesmannen vil på bakgrunn av opplysningene vurdere hvorvidt det er påkrevet å legge ut søknaden 
til offentlig ettersyn, eller om det er tilstrekkelig å kunngjøre tillatelsen i etterkant.   
        
Vi gjør oppmerksom på at endringen av tillatelsen vil være gebyrbelagt, jf. forurensningsforskriften 
kapittel 39. Valg av gebyrsats vil være avhengig av Fylkesmannens ressursbruk, og vil bli varslet før 
vedtak om gebyr blir fattet. 
 

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Skjema/Skjema-for-miljovern/
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Dersom saksbehandlingen ikke er sluttført innen planlagt oppstart, vil gjeldende tillatelse bli overført 
uendret i påvente av vårt vedtak om endret tillatelse. 
 
Vi ber om at søknad om endring av tillatelsen sendes til fmropost@fylkesmannen.no  så snart som 
mulig.   
 
  
 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Sundsvik Bendixen 
ass. fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Johan Tore Rødland 
senioringeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
FONN EGERSUND AS Lindøyveien 92 4373 EGERSUND 
GLOBAL FLORØ AS Postboks 97 6001 ÅLESUND 
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Prima Seafood AS - Vedrørende overføring av tillatelse fra Global Egersund 
AS til Prima Seafood AS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fylkesmannen har, for å sikre at Prima Seafood AS sitt mottak av pelagisk fisk ved Fonn 
Egersund AS sitt anlegg i Eigersund er lovlig i henhold til forurensningsloven, overført tillatelse 
opprinnelig gitt til Fonn Egersund AS 06.05.2009 uten endring av ordlyden i tillatelsen. 
 
Vi varsler samtidig at vi med hjemmel i forurensningsloven § 18 tredje ledd vil endre tillatelsen, 
slik at denne samsvarer med nyere regelverk og tillatelsen til Pelagia Egersund Seafood. 
Tillatelsen vil bli endret selv om vi ikke mottar søknad om dette. 
 
Dersom ikke Fylkesmannen innen 1 juli 2019 har mottatt søknad fra bedriften om endring av 
utslippstillatelsen, vil vi da likevel påbegynne saksbehandling med sikte på å utarbeide en ny 
tillatelse stilet til Prima Seafood AS. 
 
I den grad det er behov for nye opplysninger for å kunne gjennomføre saksbehandlingen, vil vi 
med hjemmel i forurensningsloven § 49 (opplysningsplikt) fatte vedtak om å pålegge Prima 
Seafood AS å framskaffe de opplysninger som vi anser påkrevet for saksbehandlingen.   
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn  
Vi viser til forespørsel fra Prima Seafood AS datert 05.02.2019, der virksomheten opplyser om at den 
fra 01.05.2019 vil overta tidligere Global Egersund AS sitt leieforhold hos Fonn Egersund AS. Global 
Egersund fikk 15.04.2015 overført tillatelse etter forurensningsloven gitt til Fonn Egersund AS 
06.05.2009 uten endring av ordlyden i tillatelsen. 
 
I sin henvendelse ber virksomheten om at om at tillatelsen av 06.05.2019 blir overført fra Global 
Egersund AS til Prima Seafood AS med virkning fra 01.05.2019.  
 
Fylkesmannen skal vurdere hvorvidt tillatelser etter forurensningsloven som er eldre enn 10 år skal 
endres, jf. forurensningsloven § 18 (endring og omgjøring av tillatelse) tredje ledd og 
forurensningsforskriften § 36-19 Periodisk vurdering av tillatelsen. 
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Av konkurransehensyn vil det være urimelig at to anlegg for mottak og videreforedling av pelagisk fisk 
i samme havn har ulike grenseverdier for utslipp av prosessavløpsvann. 
 
Vi bekreftet på denne bakgrunn i vår tilbakemelding av 06.02.2019 (vedlegg 1) at vi ville overføre 
gjeldende tillatelse fra 01.05.2019, men gjorde samtidig oppmerksom på at tillatelsen nå er 10 år 
gammel og har behov for å bli oppdatert i samsvar med nyere regelverk og oppdatert tillatelse til 
Pelagia Egersund Seafood datert 07.11.2017. 
 
Vi ba følgelig Prima Seafood AS om å fylle ut søknad om endring av tillatelsen så snart som mulig. Ny 
tillatelse til Prima Seafood AS vil, når denne er vedtatt, få eget tillatelsesnummer og i sin helhet erstatte 
tillatelsen gitt til Fonn Egersund AS 06.05.2009. 
 
Fylkesmannen har per 16.05.2019 verken mottatt søknadsskjema eller fått henvendelser knyttet til 
søknadsprosessen. 
 
Fylkesmannens videre oppfølging – Varsel om vedtak 
For å få fortgang i prosessen ser vi det nødvendig å varsle at dersom vi ikke har mottatt søknadsskjema 
med tilhørende vedlegg innen 1.juli 2019, vil vi uansett starte saksbehandling med tanke på å fatte 
vedtak om ny tillatelse.  
 
For å sikre at Fylkesmannen har tilstrekkelig grunnlagstall til saksbehandlingen, vil vi i så fall fatte 
vedtak om å pålegge Prima Seafood AS å oversende tilstrekkelige opplysninger til å kunne fatte vedtak 
i saken. Dette vil blant annet omfatte hvilke produkttyper og -mengder som er planlagt produsert, og 
opplysninger knyttet til virksomhetens utslippskontroll.  
 
Et eventuelt vedtak vil bli fattet med hjemmel i forurensningsloven § 49 (opplysningsplikt). 
 
Gebyr 
Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannens saksbehandling knyttet til tillatelser og endring av tillatelser 
er gebyrbelagt i henhold til forurensningsforskriften kapittel 39, jf. §§ 39-3 og 39.4. 
 
Valg av gebyrsats avhenger av Fylkesmannens ressursbruk i saken, og vil bli formelt varslet i henhold 
til forvaltningsloven når vi har oversikt over forventet ressursbruk.  
 
I utgangspunktet forventer vi at en saksbehandlingsprosess uten foreliggende søknad vil være mer 
ressurskrevende, og derved medføre høyere gebyrsats enn ellers.  
 
Mulighet til å gi merknader til varselet: 
I følge § 36-3 i forurensningsforskriften har alle parter i en sak rett til å uttale seg om innholdet i et 
varsel før vedtak blir fattet, jf. forvaltningsloven § 16. Vi ber om at eventuelle merknader til varslet blir 
sendt til Fylkesmannen innen to (2) uker etter at varselet er mottatt. 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Sundsvik Bendixen 
ass. fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Johan Tore Rødland 
senioringeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 
1 Prima Seafood AS, Eigersund kommune - Vedrørende overføring av 

tillatelse 
 
 
Kopi til: 
Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund 
FONN EGERSUND AS Lindøyveien 92 4373 EGERSUND 
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