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Høring av søknad om endret tillatelse - Hermod Teigen AS avd Egersund 

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad om endring av tillatelse etter forurensingsloven fra 
Hermod Teigen AS avd Egersund. Det søkes om å øke kapasitet for fragmenteringsanlegget. 
 
Vi ber om uttalelse til søknaden fra kommunen, naboer og andre parter innen 15. august 2022. 
 

Kort om virksomheten: 
Lokasjon Kaupanesveien 33. Gnr. 8, bnr. 22, 510, 511 og 512, Eigersund kommune.  
Type virksomhet Mekanisk behandling av avfall i fragmenteringsanlegg/shredder.  
Utslipp Utslipp til luft fra fragmenteringsanlegget renses i våtvasker, og utslipp av overvann går via 
oljeutskiller og sandfang før utslipp til sjø i Hovlandsvika.  
Tillatelse Gjeldende tillatelse av 25.11.2010, sist endret 13.08.2019, er tilgjengelig på NorskeUtslipp.no. 
 

Det søkes om følgende endring i tillatelsen: 
Det søkes om økt kapasitetsgrense for mengde mottatt avfall, fragmentert/behandlet avfall, og 
mengde lagret ferdigvarer. Årlig mottak søkes økt fra 40 000 tonn til 60 000 tonn metallholdig avfall. 
Det søkes samtidig om tilhørende omjustering av utslippsbegrensninger. 
 
I tillegg søkes det om tillatelse til sanering av større kjøretøy utendørs, behandling av transformatorer, 
og noe ending av tillatelsens vilkår og ordlyd. Se vedlagt søknad.  
 

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 vil oppdateres til å være i tråd med 
Industriutslippsdirektivet (IED) og tilhørende BAT-konklusjoner og bindende utslippskrav (BAT-AEL) for 
avfallsbehandling (BREF WT). Dette betyr at utslippskravene til virksomheten vil innskjerpes, og det vil 
stilles strengere vilkår som er likestilt for bransjen. 
 
 

https://www.norskeutslipp.no/no/Diverse/Virksomhet/?CompanyID=23946
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Høring av saken 
Etter forurensingsforskriften § 36-8 skal allmenheten få anledning til å uttale seg før vedtak fattes for 
virksomheter som omfattes av IED og i andre saker som kan ha vesentlig betydning for en ubestemt 
krets av personer. Man skal få anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, fristen i dette 
tilfellet er 15. august 2022. Vi ber dere gjøre dere kjent med saken gjennom dette brevet og vedlagt 
søknadbrev. 
 
Avgi uttalelse 
Alle berørte offentlige organer,  organisasjoner, og naboer kan uttale seg til saken. Vi ønsker 
informasjon om forurensningsaspekter som kan berøre saken eller som kan påvirke de vilkårene vi 
stiller i en revidert tillatelse.  
 
Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: 
sfropost@statsforvalteren.no innen 15. august 2022. Vennligst benytt referanse: 2022/5698. 
 
Når høringsfristen er utløpt vil mottatte høringsuttalelser sendes søker for kommentar, både 
uttalelser og søkers kommentarer vil inngå i saksbehandlingen av det endelige vedtaket.  
 
Offentlig kunngjøring 
Søknaden vil legges ut på Statsforvalteren i Rogalands nettside: https://www.statsforvalteren.no/ 
nn/Rogaland/Hoyringar/ 
 
Saken vil også offentlig kunngjøres i Dalane Tidene. Kunngjøringskostnader dekkes av søker.  
 

Vi ber spesielt kommunen uttale seg om saken 
Kommunen bes innen samme tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer så langt en 
finner dette nødvendig. Videre må det gis opplysninger om omsøkt virksomhet er i samsvar med 
gjeldende plan- og reguleringsbestemmelser m.v. for området. 
 
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.  
 
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 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 
1 Søknad om endret tillatelse med vedlegg - Hermod Teigen AS avd Egersund 

 
 
Kopi til: 

PELAGIA AS Postboks 444 5805 BERGEN 
Karen Feyling Thorsen Aarstadgaten 31 4370 Egersund 
HAUEN CAMPING v/Jarle Hovland Steinbakken 52 4374 EGERSUND 
EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF Postboks 117 4379 EGERSUND 
Lillian Feyling Tengesdal C/O Ejstrupvej 3, Danmark, 

Ejstrupvej 3, Dk-6000 Kolding 
Danmark 

  

Catrine Feyling Tengesdal Fjellstedveien 25 4371 Egersund 
GEMINOR AS Postboks 93 4299 AVALDSNES 
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
ROGALAND FYLKESKOMMUNE v/ Plan-, 
miljø- og samfunnsavdelinga 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 

HERMOD TEIGEN AS AVD EGERSUND Fosseikeveien 14 4323 SANDNES 
BMI NORGE AS Postboks 33 Lindeberg 1007 OSLO 
Inger Thorsen Gjermestad Jonas Rodvelts Vei 24 A 4372 Egersund 
Anna Karen Feyling Kjeld Bugges Gate 34 4371 Egersund 
NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND Henrik Ibsens gate 59 4021 STAVANGER 
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG 
ATOMSIKKERHET 

Postboks 329 Skøyen 0213 OSLO 

Jan Øivind Thorsen Pedersgata 130 4014 STAVANGER 
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