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Anmodning om uttale - Søknad om nytt anlegg for behandling av kasserte 
kjøretøy, samt sortering av metallskrap - Hermod Teigen AS avd Tau 

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad av 18.03.2022 Fra Hermod Teigen AS avd Tau om 
tillatelse etter forurensingsloven § 11, jf. § 16, og avfallsforskriften § 4-7 og § 11-6.  
 
Søknaden gjelder etablering av et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy,  mottak og sortering av 
metallskrap, mottak og mellomlagring av farlig avfall av typen blybatteri, på Nordmarka 
industriområdet, Strand kommune.  
 
Kort om virksomheten 
Lokalitet: Breivikvegen 24, Nordmarka industriområdet, gnr/bnr.: 16/322, Strand kommune.  
Anleggsaktivitet: Sortering og bearbeiding av avfall, og behandling av kasserte kjøretøy. 
 
Anlegget var tidligere brukt til avfallshåndtering (næringsavfall og farlig avfall) av Norsk Gjenvinning 
AS avd Ryfylke. Hermod Teigen AS overtok anlegget fra og med 1. mai 2022. Rammen for årlig 
mottak forblir 15 000 tonn avfall, det er søkt om andre avfallstyper, og ny aktivitet. 
 
Det søkes om følgende aktivitet: 
Det søkes om totalt årlig mottak av 15 000 tonn skrapmetall og kasserte kjøretøy: 

- Årlig mottak og behandling av 1500 stk. kjøretøy, og mellomlagring av inntil 20 stk. 
ubehandlet. 

- Mellomlagring av inntil 1000 tonn metallskrap. Dette inkluderer komplekst metall, rene 
metallfraksjoner, metallspon, kabler, og kjøretøy utenfor returordningen.  

- Årlig mottak av 600 tonn farlig avfall av typen blybatteri, mellomlagring av inntil 30 tonn.  
- I tillegg til lagring av 11 m3 egenprodusert farlig avfall fra behandling av kasserte kjøretøy.  

 
Utslipp til vann:  
Det er ingen prosessavløp fra denne type virksomhet. Det kan forekomme søl fra behandling av 
kjøretøy og skrapmetall.  
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- Behandling av kasserte kjøretøy skal ta sted på tett dekke med avrenning til sandfang og 
oljeutskiller i tråd med avfallsforskriften kap 4.  

- Metallspon skal lagres innendørs med oppsamling av avrenning til tett tank. 
- Oljeutskiller er tilkoblet kommunalt nett. 
- Annet overvann går direkte til kommunalt nett. 

Utslipp til luft:  
Det skal ikke være noen direkte utslipp til luft, kan forekomme diffuse utslipp av støv, eksos, og røyk. 
 
Støy:  
Støyende aktivitet på anlegget inkluderer lossing av skrapmetall, håndtering av containere, graver, 
pressing av kjøretøy, og klipping. Det er ikke foretatt støymåling.  
 
Det skal gjennomføres følgende tiltak og renoveringer før drift: 

- Bygging av gjerde rund anlegget, 
- Etablering av ny plate med tett dekke på område for lagring av ikke-behandlet kjøretøy, 
- Installering av saneringsstasjon for kjøretøy (type SEDA) i rubhall, 
- Etablering av tett tank i hall for lagring av spon. 

 

Statsforvalterens merknader  
Søknaden vil behandles i henhold til forurensingsforskriften § 36 om behandling av tillatelser etter 
forurensingsloven. 
 

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. Vi ber også om at kommunen offentliggjør saken.  
 
Søknaden vil legges ut på Statsforvalteren i Rogalands nettsider: 
https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Hoyringar/  
 
Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: 
sfropost@statsforvalteren.no. Vennligst benytt referanse: 2022/3476. 
 
Frist for uttalelser er 10. juni 2022. 
 

Kommunal uttale  
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. Kommunen bes 
innen samme tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer så langt en finner dette 
nødvendig.  
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Videre må det gis opplysninger om omsøkt virksomhet er i samsvar med gjeldende plan- og 
reguleringsbestemmelser m.v. for området. 
 
Frist for uttale er 10. juni 2022. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen 
fagleder forurensing 
 

  
 
Elisabeth Time Ellingsen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 

1 Søknad om tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (med vedlegg) 
 
 
Kopi til: 
STRAND FEIESERVICE AS Røslyngvegen 8 4104 JØRPELAND 
LNETT AS Postboks 8124 4068 STAVANGER 
M&M PROPERTY AS Breivikvegen 22 4120 TAU 
STIFTELSEN NORSK SENTER FOR 
OFFSHOREUTDANNING 

Breivikvegen 25 4120 TAU 

BREIVIKVEGEN 21 AS Postboks 100 4124 TAU 
Harald Moen Grødem Direktør Sæthersgate 15 4100 Jørpeland 
HERMOD TEIGEN AS AVD TAU Fosseikeveien 14 4323 SANDNES 
ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Brannstasjonsveien 2 4312 SANDNES 
TAU MEK EIENDOM AS co/ Tau Mek Verksted Breivikvegen 28 4120 TAU 
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