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Søknad Prima Seafood AS om endring av tillatelse etter 
forurensningsloven - Utlegging offentlig ettersyn 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fylkesmannen ber Eigersund kommune legge søknaden ut til offentlig ettersyn. Vi kunngjør 
søknaden i avisene og på www.fylkesmannen.no/rogaland en av de nærmeste dagene 
 
Vi ber også om at kommunen uttaler seg i saken innen 8 uker etter at dere har mottatt brevet.  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Vi viser til vedlagte søknad fra Prima Seafood AS om endring av virksomhetens tillatelse etter 
forurensningsloven § 11. Virksomheten omfattes av forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 1 
(IED-direktivet). Søknaden er datert 25.7.2019.  
 
Historikk gjeldende tillatelse 
Fylkesmannen ga 06.05.2009 tillatelse etter forurensningsloven § 11 til Fonn Egersund AS, jf. 
tillatelsesnummer 2009.0063.T. Tillatelsen er basert på produksjon av et årlig råstoffmottak pelagisk 
fisk på 30.000 tonn. Produksjonen bestod da tillatelsen ble gitt kun av matjessild.  I tillegg mottok Fonn 
pelagisk fisk til rundpakking, men anlegget drev ikke filetproduksjon. 
 
På bakgrunn av at Global Egersund AS inngikk avtale med Fonn om leie av deres produksjonsanlegg 
og overtakelse av alt mottak og bearbeiding av pelagisk fisk ved anlegget, overførte Fylkesmannen 
14.05.2015 tillatelsen til Global uten endringer i vilkårene. 
 
Fonn sitt eget mottak av hvitfisk, reker og oppdrettskveite reguleres av forurensningsforskriftens 
kapittel 26, og trenger ikke særskilt tillatelse etter forurensningsloven § 11. 
 
Produksjonen ved Global omfattet etterhvert en betydelig filetproduksjon, noe som tilsa behov for å 
endre tillatelsen selv om produksjonen ikke var i strid med gjeldende tillatelse. Samtidig var tillatelsen   
yngre enn 10 år, og den frie omgjøringsretten hjemlet i forurensningsloven 18 § tredje ledd var 
dermed ikke oppfylt. 
 
 Da Global Egersund inngikk intensjonsavtale om å flytte sin produksjon til Kaupanes, vurderte vi det 
mest hensiktsmessig å avvente ny konsesjonsbehandling til etter flyttingen. 
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Da Global så i 2018 oppga sine flytteplaner til Kaupanes, og i stedet avviklet sin produksjon i Egersund 
for å starte mottak av pelagisk fisk i Florø, inngikk Fonn Egersund inngikk ny leieavtale med den 
nystartede bedriften Prima Seafood AS. Ny leieavtale trådte i kraft da avtalen med Global utløp 
01.05.2019. 
 
Prima Seafood AS søkte på denne bakgrunn 05.02.2019 Fylkesmannen om overføring av gjeldende 
tillatelse fra Global Egersund til Prima Seafood. Vi skrev i vår tilbakemelding 06.02.2019 følgende: 
«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 tillegg, slik at Fylkesmannen 
har tilstrekkelig informasjon til å utforme en ny tillatelse. Nåværende tillatelse vil bli overført fra 
01.05.2019 i påvente av at søknad om endring av tillatelsen blir ferdigbehandlet.»  
 
Fylkesmannen er innforstått med at det også for Prima Protein AS på sikt kan bli aktuelt å etablere seg 
på ny lokalitet. Vi er likevel ikke kjent med at det per dags dato foreligger avtaler eller tidfestede planer 
om slik flytting, og forholder oss derfor til at driften inntil videre vil skje ved Fonns anlegg i indre havn. 
 
En tillatelse etter forurensningsloven er knyttet til en bestemt lokalitet, og en eventuell senere flytting 
av anlegget vil da kreve ny tillatelse. 
            
Foreliggende søknad fra Prima Seafood AS datert 16.07.2019 legges til grunn for Fylkesmannens 
saksbehandling.  
 
Kort om søknaden 
Type virksomhet: Fiskeforedling 
Plassering:  Gnr 47, bnr 35, Lindøyveien 92, Eigersund kommune 
Produksjonskapasitet: Rundpakket fisk: 20 000 tonn 
 Filet: 12 000 tonn 

Matjes: 5 000 tonn 
Energikilde: Elektrisk kraft  
Driftstid: 24 timer pr. døgn / 200 dager pr. år 
 
Fylkesmannen ser det, både av konkurransemessige hensyn og for å kunne sammenstille utslippsdata 
fra virksomheten innen samme bransje som har utslipp til samme resipient, hensiktsmessig at 
virksomhetene har så like grenseverdier og krav som mulig. 
 
Vi vil derfor ved endring av tillatelsen, som vil bli revidert i sin helhet og få nytt tillatelsesnummer stilet 
til Prima Seafood AS, så langt mulig benytte tilsvarende utslippsparametere og vilkår som benyttet i 
siste versjon av tillatelsen til Pelagia Egersund Seafood. 
 
Sistnevnte tillatelse ble revidert 07.11.2017, jf. tillatelsesnummer 2017.0732.T, og er i samsvar med 
nyere endringer i miljøregelverket.  
 
Gjeldende tillatelse er basert på en produksjon av et årlig råstoffmottak på inntil 30.000 tonn. 
Rundpakking regnes ikke som produksjon i henhold til forurensningsforskriften kapittel 26, og 
søknaden innebærer følgelig ikke en formell økning av gjeldende rammevilkår.  
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Offentlig kunngjøring 
Vedlagte kunngjøring er sendt Dalane Tidende, der saken vil bli kunngjort en av de nærmeste dagene. 
Kunngjøringskostnadene skal dekkes avsøker. Saken legges også ut på vår nettside 
www.fylkesmannen.no/rogaland under ”Høyringar”. 
 
Vi ber kommunen legge kunngjøringen og søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Eigersund 
kommunens egen nettside. Saken skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i 4 uker. 
   
Uttalelser – kommunal sluttbehandling 
Fylkesmannen ber om at kommunen uttaler seg til søknaden.  
 
Frist for kommunens uttalelse blir satt til 8 uker fra kunngjøringsdato. Innen samme tidsrom ber vi 
kommunen å hente inn nødvendige uttalelser fra egne avdelinger og politiske utvalg så langt 
kommunen finner dette nødvendig. 
 
Kommunen sine uttalelser 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. 
 
Resultatet fra den kommunale sluttbehandlingen sendes deretter til Fylkesmannen. 
 
Vi gjør spesielt oppmerksom på at Fylkesmannen ikke sluttbehandler søknaden før vi har mottatt 
uttalelse fra kommunen.  
 
Fylkesmannen ber spesielt Eigersund kommune vurdere følgende punkter spesifisert nedenfor:  
    
Resipientforhold 
Organisk stoff fra Prima Seafood AS slippes via virksomhetens renseanlegg og utslippsledning til 
sjøresipient. Samme resipient mottar også utslipp fra Pelagia Egersund Sildoljefabrikk, Pelagia 
Egersund Seafood og Prima Protein AS.  
 
Økologisk og kjemisk tilstand for vannforekomsten Egersund er i Rambølls rapport Egersund og 
nordresundet vannforekomster – Økologisk og kjemisk tilstandsklassifisering, datert februar 2017, vurdert 
til henholdsvis «dårlig» og «ikke god».  
 
Fylkesmannen ber Eigersund kommune om i sin uttalelse til søknaden å vurdere hvorvidt den omsøkte 
produksjonsrammen for Prima Protein AS medfører fare for forverring av tilstandsklassen til 
resipienten. 
 
Naturmangfoldloven 
Den omsøkte endringen av tillatelsen berører ikke nye arealer utenfor industriområdet.  
 
Søknaden må likevel vurderes i forhold til bestemmelsene i naturmangfoldloven. Vi ber derfor 
kommunen vurdere hvorvidt det er forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området som kan bli 
berørt, jf. naturmangfoldloven § 8, samt om planlagte aktiviteter kan påvirke økosystemer i området, 
jf. naturmangfoldloven § 10 
 
Naboforhold 
Vi ber kommunen vurdere hvorvidt det er forhold knyttet til naboer som bør vektlegges ved 
behandling av søknaden. 
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Med hilsen 
 
Per Kristian Austbø 
fung. fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Johan Tore Rødland 
senioringeniør 
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