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Grieg Seafood Rogaland AS avd Stjernelaks, Stavanger - Søknad om 

endring av tillatelse - Saken legges ut til offentlig høring 

Statsforvalteren ber om opplysninger om spesielle forhold mv. som det bør tas hensyn til ved 

behandling av søknaden. Vi ber om at saken blir lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen. 

 

Frist for kommunens og fylkeskommunens uttalelse er 01.09.2021. 

 

Statsforvalteren har mottatt søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven fra Grieg 

Seafood Rogaland AS avd stjernelaks, gnr. 71 bnr. 18 i Stavanger kommune. 

 

Bakgrunn 

Grieg Seafood Rogaland har tillatelse datert 13.05.2009 med siste endring av 30.01.2013. Søknaden 

om endring gjelder utvidelse av produksjon av ferdig slaktet laks fra 25.000 tonn til 35.000 tonn, 

mulighet for å rense blodvann til andre oppdrettere via bedriftens renseanlegg, og økt mengde 

utslippskomponenter. Vi viser til søknad av 20.04.2021. 

 

Kort orientering om virksomheten 

 

Type virksomhet: Slakting og foredling av fisk fra oppdrettsanlegg 

 

Plassering: Gnr 171 bnr 18, Sjernarøyvegen 22, Stavanger kommune. 

Området er regulert til industri. 

 

Driftstid: 24 timer per døgn 

 

Antall ansatte: 38 

 

Naboforhold: Avstand til nærmeste bolig (gårdshus) er 242 meter. 

Avstand til nærmeste fritidsbolig er 145 meter. 

 

  



  Side: 2/3 

 

 

Statsforvalterens merknader 

Grieg Seafood Rogaland AS avd. Stjernelaks er et lakseslakteri lokalisert på Helgøy i Stavanger 

kommune. Anlegget mottar levende fisk via brønnbåt. Virksomheten fikk sist endret sin 

utslippstillatelse 30.01.2013. Endringen i 2013 omfattet en utvidelse av produksjonsrammen fra 

15.000 til 25.000 tonn prosessert oppdrettsfisk. Det viktigste vurderingstema i denne saken er 

virksomhetens utslipp til vann.  

 

Virksomheten har opplyst at en utvidelse av produksjonen som omsøkt vil styrke det økonomiske 

grunnlaget for slakteriet og arbeidsplassene i området, og vil medføre at virksomheten ikke trenger 

å permittere ansatte med samme frekvens som i dag, da de vil får mer kontinuerlig drift gjennom 

hele året. 

 

Søknaden vil bli behandlet i henhold til 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 Stavanger Aftenblad og Øyposten. 

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.statsforvaltaren.no/rogaland under «Høyringar». 

 

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller 

sfropost@statsforvalteren.no innen 06.08.2021. 

 

Uttalelser – kommunal sluttbehandling 

Frist for kommunale og fylkeskommunale uttalelser er 01.09.2021. 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 

 

Mariann Størksen 

fung. seksjonsleder 

  

 

Jan Meling 

rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 

1 WECVUS_melding_bedrift_V_Søknad + vedlegg i en 

PDF 

2 Kunngjeringstekst 

 

Kopi til: 

MATTILSYNET LOKASJON STAVANGER Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

SJERNARØY VEKST  4170 SJERNARØY 

FISKERIDIREKTORATET Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS AVD 

STJERNELAKS 

Postboks 55 4170 SJERNARØY 

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND Postboks 441 4002 STAVANGER 
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