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Anmodning om uttale - Søknad om mindre endringer fra Hermod Teigen 
AS avd Foss-Eikeland 

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven 
datert 16.06.2022 fra Hermod Teigen AS avd Foss-Eikeland, Sandnes kommune. Det søkes om å 
justere tillatelsens rammevilkår, inkludert økt mottak av farlig avfall av typen blybatteri. 
 
Frist for å uttale seg er 14. oktober 2022.  
 

Kort om virksomheten 
Lokalitet: Fosseikeveien 14, Sandnes (Gnr/bnr.: 50/71) 
Anleggsaktivitet: Metallmottak og behandling av kasserte kjøretøy 
Tillatelse: Tillatelse etter forurensningsloven (2015.0848.T) gitt 18.11.2015, sist endret 14.10.2020 er 
tilgjengelig på norskeutslipp.no 
 

Det søkes om følgende endring: 
Det søkes om å endre tillatelsens rammevilkår. 

- Øke mottak av blybatteri fra 300 til 600 tonn/år.  
- Omjustering av årlig mottak og mellomlagret mengder metallfraksjoner. Det søkes ikke om å 

øke totalmengdene, men om å omjustere fraksjoner og mengder innenfor disse.  
 
I tillegg søkes det om å endre ordlyden i tillatelsen, slik at lagring av avfall ikke er tilkoblet spesifikke 
tegninger/kart. Se vedlagt søknad for nærmere beskrivelse av omsøkte endringer.  
 

Statsforvalterens merknader  
Søknaden vil behandles i henhold til forurensningsforskriften § 36 om behandling av tillatelser etter 
forurensningsloven. 
 
Statsforvalteren har tidligere bedt bedriften redegjøre for deres utslipp. Hermod Teigen AS sin 
granskningsrapport er også vedlagt søknaden.  
 
 

https://www.norskeutslipp.no/WebHandlers/PDFDocumentHandler.ashx?documentID=598849&documentType=T&companyID=33189&aar=0&epslanguage=no
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Forhåndsvarsel  
Etter forurensningsforskriften § 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 bli lagt 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: 2022/6856. 
 
Frist for uttalelser er 14. oktober 2022. 
 

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. 
 
Kommunen bes innen samme tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer så langt en 
finner dette nødvendig.  
 
Frist for uttale er 14. oktober 2022. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Elisabeth Time Ellingsen 
rådgiver 
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1 Søknad om mindre endringer - Hermod Teigen AS avdeling Foss-Eikeland 
 
Kopi til: 

OL EIENDOM AS c/o OveLunde Klokkerveien 19 4325 SANDNES 
NORSK SCANIA EIENDOM AS Postboks 143 Skøyen 0212 OSLO 
SANDNES BETONG EIENDOM AS Foss Eikeland 4323 SANDNES 
HERMOD TEIGEN AS AVD FOSS-EIKELAND Fosseikeveien 14 4323 SANDNES 
ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Brannstasjonsveien 2 4312 SANDNES 
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