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Anmodning om uttale til søknad om endret tillatelse fra Geminor AS, 
Egersund 

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad om endring av tillatelse etter forurensingsloven fra 
Geminor AS for avfallsanlegget deres i Egersund. Det søkes om å kunne lagre avfallsballer på anlegget. 
 
Vi ber om uttalelse til søknaden fra kommunen, naboer og andre parter innen 15. august 2022.  
 

Kort om virksomheten: 
Lokasjon: Kaupanes Egersund. Gnr/bnr.: 8/22, 8/166, og 8/169 Eigersund kommune.  
Type virksomhet: Mottak, lager og behandling av returtrevirke.  
 

Det søkes om følgende endringer: 
Geminor søker om tillegg i tillatelsen til å inkludere mottak og mellomlagring av avfallsballer på 
anlegget i Egersund.  
- Avfallsballer består av emballert sortert næringsavfall (RDF) som skal videre til forbrenning. 
- Det antas mengder lagret på 200 tonn per båtlast og inntil 20 000 tonn per år. Dette vil inngå i 

nåværende ramme på 30 000 tonn per år, og dermed redusere mengden lagret trevirke.  
- Avfall lagres på tett dekke og det skal være fysisk skille mellom lagret trevirke og avfallsballer. 
- Det skal benyttes egnet utsyr for lossing for å unngå at det går hull på plastemballasjen.  

 
Geminor gjennomførte et prøveprosjekt for mottak og lagring av avfallsballer på Storøy. Vurdering av 
prosjektet er vedlagt søknaden.  
 

Statsforvalterens merknader 
Søknaden vil behandles i henhold til forurensingsforskriften § 36 om behandling av tillatelser etter 
forurensingsloven.  
 
Statsforvalteren tar i sammenheng med søknaden om endring, hele tillatelsen opp til revisjon med 
hjemmel i forurensingsloven § 18 tredje ledd. Tillatelsen er over ti år gammel og Statsforvalteren vil 
oppdatere tillatelsen for å være i tråd med dagens miljøkrav.  
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Forhåndsvarsel 
Etter forurensingsforskriften § 36-7 skal berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner 
som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt (f.eks. 
naboer), forhåndsvarsles direkte før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg innen en nærmere 
angitt frist. 
 
Søknaden vil legges ut på Statsforvalteren i Rogalands nettside: https://www.statsforvalteren.no/ 
nn/Rogaland/Hoyringar/ 
 
Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: 
sfropost@statsforvalteren.no innen 15. august 2022. Vennligst benytt referanse: 2022/6941. 
 

Vi ber spesielt kommunen uttale seg om saken 
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. Videre må det gis 
opplysninger om omsøkt virksomhet er i samsvar med gjeldende plan- og reguleringsbestemmelser 
m.v. for området.  
 
Vi ber også om at kommunen v/ Eigersund brann- og redningsvesen informeres om saken og har 
mulighet til å uttale seg om brannrisiko.  
 
Frist for kommunal uttale er 15. august 2022.  
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Elisabeth Time Ellingsen 
rådgiver 
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Kopi til: 

PELAGIA AS Postboks 444 5805 BERGEN 
EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF Postboks 117 4379 EGERSUND 
Njål Berge Hovlandsveien 59 4374 EGERSUND 
Ove Takle Hovlandsveien 51 A 4374 EGERSUND 
Lasse Zhall Jacobsen Hovlandsveien 49 4374 Egersund 
Helge Sivertsen Sjarkveien 7 4374 Egersund 
Ganna Postoienko Sandbakkveien 8 4370 Egersund 
BMI NORGE AS Postboks 33 Lindeberg 1007 OSLO 
GEMINOR AS Postboks 93 4299 AVALDSNES 
Leif Hetland Hovlandsveien 61 4374 EGERSUND 
Magne Hovland Hovlandsveien 55 4374 EGERSUND 
Raymond Gudmundson Hovlandsveien 51 C 4374 Egersund 
HERMOD TEIGEN AS AVD EGERSUND Fosseikeveien 14 4323 SANDNES 
Inger B Sivertsen Berge Hovlandsveien 59 4374 Egersund 
Katrine Terese Eike Hovlandsveien 53 4374 Egersund 
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