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Miljø Container AS - Søknad om ny tillatelse - Saken legges ut til offentlig 
høring 

 
Statsforvalteren ber om opplysninger om spesielle forhold m.v. som bør tas hensyn til ved 
behandlingen av søknaden. Vi ber om at saken blir lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen. 
 
Frist for fylkeskommunen og kommunens uttalelser er 23. mars 2021. 
 
Statsforvalteren har mottatt søknad om ny tillatelse etter forurensningsloven fra Miljø Container AS 
for anlegget som er plassert i Nyåskaiveien 3, Søndre Eigerøy i Eigersund kommune. Virksomheten 
har ikke tidligere hatt tillatelse gjeldende for anlegget.  
 
Virksomheten fikk ved Statsforvalterens tilsyn i 2016 opplyst at dersom mottak og mellomlagring av 
ordinært avfall (ikke farlig avfall) utelukkende foregikk innendørs, kunne virksomheten drive 
anlegget uten egen tillatelse. Fylkesmannen var på inspeksjon ved Miljø Container AS den 21. 
oktober 2020. Det fremkom under tilsynet at dagens drift med mottak av farlig avfall og utendørs 
lagring, krever en tillatelse. Vi viser til søknad av 14.01.2021. 
 
Kort redegjørelse om omsøkt virksomhet 
Plassering 
Gnr. 7 bnr. 46, Nyåskaiveien 3, Eigersund kommune 
 
Driftstid 
Vanlig åpningstid 07:00 til 15:00 mandag til fredag. Drift mellom 06:00 – 16:00 dersom det kommer 
transport fra Stavanger. Helt spesielle forhold skal til for at det er drift på lørdager.  
 
Regulering 
Området er regulert til grovindustri.  
 
Type virksomhet 
Sorteringsanlegg for avfall. 
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Mengder 
Det søkes om følgende rammer:  

Fraksjon  Mottak årlig (tonn) Lagret samtidig 
(tonn)  

Restavfall  4000  Inntil 50 
Trevirke  1000  Inntil 40 
Papp og Papir  350  Inntil 30 
Jern og metaller  800  Inntil 50 
Impregnert trevirke  200  Inntil 20 
EE avfall  100  Inntil 2 
Tungmasser  1000  Inntil 40 
Isolerglass med ftalater, klorparafiner og PCB  15  Inntil 4 

 
Aktivitet 
Når de ulike avfallsfraksjonene kommer inn, blir det først visuelt kontrollert før sorteringsmaskin 
settes inn. Avvik som blir oppdaget visuelt eller med sorteringsmaskinen, sorteres ut slik en kan 
levere kvaliteten som forbrenningsanleggene/ materialgjenvinningsfabrikkene etterspør.  Når 
sorteringsjobben er gjort, blir avfallet lastet opp i større enheter. Se utvendig og innvendig 
oversiktskart for plassering av avfallsfraksjoner.  
 
Håndtering av farlig avfall 
Primært vil farlig avfall bli transportert direkte til mottak. Farlig avfall som på grunn av feil hos 
kunden kommer inn i restavfall, vil deklareres og mellomlagres i egnet emballasje. Kunden kontaktes 
og avviket dokumenteres med bildemateriell. Ved behov blir det avtalt en ny opplæringsrunde med 
kunden. 
 
Inngjerding 
Eiendommen er ikke innegjerdet da det er flere brukere av eiendommen og området kan ikke 
stenges. Bygninger hvor det er sortering og lagring av farlig avfall, blir låst av når det ikke er drift. 
 
Transport 
Det er planlagt at avfall transporteres til anlegget med krokbil, liftbil, komprimatorbil og kranbil 
(innleid). Ved full drift, vil det være ca. 12-13 bilturer per virkedag inn og ut av anlegget.  
 
Lukt 
Virksomheten tar ikke imot våtorganisk avfall, men det kan forekomme noe innblanding av 
våtorganisk i restavfallet. Denne avfallstypen har en kort oppholdstid på anlegget før den 
transporteres videre. 
 
Støy 
All aktivitet som har noe høyere støynivå en selve tungtransporten, vil foregå innendørs. Det er ikke 
foretatt støymålinger ved anlegget.  
 
Avløp  
Overskuddsvann inne i mottakshall ledes ned i lukket system inne i hall.  
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Flyveavfall 
All sortering, levering og opplasting skal foregå innendørs. Avfallet som blir lagret utendørs vil blir 
lagret i egne containere for å forhindre lukt og flygeavfall. 
 
Statsforvalterens merknader 
Virksomheten har tidligere ikke hatt tillatelse på anlegget. I og med at anlegget ikke er avlåst er det 
mulig for uvedkommende å levere avfall etter åpningstid. Virksomheten opplyser at området er 
kameraovervåket og at de ikke har registrert uønsket levering av avfall. Statsforvalteren vurderer 
likevel å stille krav om inngjerding av området eller tilsvarende sikring for å hindre fri adgang og 
ulovlig dumping/uttak av avfall utenom anleggets åpningstid. 
 
Statsforvalteren vil i en tillatelse blant annet sette krav til mottak og lagring, utslipp til luft, utslipp til 
vann og til støy.  
 
Søknaden vil bli behandlet iht. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), 
kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. 
 
Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknaden om endring fastsettes i samsvar med reglene i 
forurensningsforskriften kapittel 39. 
 
Offentlig kunngjøring  
Statsforvalteren sørger for kunngjøring av søknaden i Dalane Tidene. Kunngjøringskostnadene skal 
dekkes av søker. 
 
Utlegging til offentlig ettersyn  
Saken blir lagt ut til offentlig ettersyn i Stavanger kommune og på Statsforvalteren i Rogaland sine 
nettsider www.statsforvalteren.no/rogaland under «Høyringar». Uttalelser sendes til Statsforvalteren 
i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no innen 23. 
februar 2021. 
 
Uttalelser – kommunal sluttbehandling  
Frist for kommunale og fylkeskommunale uttalelser settes til 23. mars 2021. I samme tidsrom ber vi 
kommunen om å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer, så langt en finner dette 
nødvendig.  
 
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. Resultatet fra den 
kommunale sluttbehandlingen sendes deretter til Statsforvalteren 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Sundsvik Bendixen 
ass. fylkesmiljøvernsjef 
 

  
 
Linn Berge Vormedal 
overingeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Adresseliste: 
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger 
Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund 

 
 
 
Kopi til: 
ODD JOAR GRAVDAL 
MASKIN AS 

Rettedalen 47B 4330 ÅLGÅRD 

Eiendom og 
Bedriftsutvikling AS 

Postboks 373 4379 EGERSUND 

PETTERSEN EIENDOM AS Nyåskaiveien 4374 EGERSUND 
MILJØ CONTAINER AS Nyåskaiveien 5B 4374 EGERSUND 
EIGERØY EIENDOM AS Nyåskaiveien 11 4374 EGERSUND 
ODD H TORJUSEN AS Postboks 373 4379 EGERSUND 
Egersund brann og 
redning 

   

ROBERTSON EIENDOM AS Nedre Enggate 
14 

6509 KRISTIANSU
ND N 

Z-INVEST AS Elvegaten 21 4370 EGERSUND 
FONN EIGERØY AS Lindøyveien 92 4373 EGERSUND 
    
    

 


