Fylkesmannen i Telemark
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler, innvalgstelefon, Guri Ravn, 35 58 61 71

Kontrollrapport
Kontrollrapport nr: 2007.017.I.MVATE
Saksnummer:
2007/5631
Dato for kontrollen: 19.12.2007
Informasjon om kontrollert virksomhet:
Navn: Araz Bilopphugging

Virksomhetens org.nr.: 985 292 604

Adresse: Svanvikv. 300, Røra, 3739 Skien

Virksomhetens telefon: 35 59 32 33
Virksomhetens e-post: post@arazbil.no

Kommune/kommunenr.: Skien / 0608
Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten: Ender Can Araz
Ahmet Musa Araz

Bransjenr. (NACE-kode): 51.570

Fra Fylkesmannen:
Gunnar Djuvik og Guri Ravn

Kontrollomfang
Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:
• krav til miljøsanering av kasserte kjøretøyer for å hindre spredning av farlig av avfall til
omgivelsene
• forurensning til omgivelsene
• håndtering av farlig avfall (lagring, merking, deklarering etc.)
Kontrollrapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til:
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 4 Kasserte
kjøretøyer, kapittel 11 Farlig avfall og kapittel 17 Felles bestemmelser om tilsyn klage og straff
mv.
• Utslippstillatelse og godkjenning til å betale vrakpant for behandlingsanlegg for kasserte
kjøretøy, datert 12.12.2005.
Rapportens status
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i
rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 1 avvik * under kontrollen. Se nærmere omtale inne i rapporten.
Oppfølging etter kontrollen
Det vises til pålegg med frister i denne rapportens oversendelses brev.

___________________________________________________________________________
Sted
Dato
Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt)
* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven eller forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav
og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Definisjon - anmerkning:
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet
og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Aktuelt regelverk:
Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
• Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere
endringer
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), avfall, av 1. juni 2004,
med senere endringer. (kapittel 4 om kasserte kjøretøyer og kapittel 11 om farlig avfall)
• Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg for kasserte
kjøretøy – Araz Bilopphugging, datert 22.11.2005
Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.regelhjelp.no.

Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1:

Lagringen av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall , kapittel 11 Farlig avfall, § 11-5

Kommentarer:
Beholdere for oppbevaring av farlig avfall var ikke tilfredsstillende merket. Det er ikke tillatt å blande
ulike typer farlig avfall. For å unngå at farlig avfall blandes og for å sikre at farlig avfall blir korrekt
deklarert må beholdere for oppbevaring av farlig avfall være merket med hva de inneholder.
Forventninger til tilbakemeldingen.
Virksomheten må sende Fylkesmannen dokumentasjon som beviser at den har tilfredsstillende
beholdere for lagring av alle typer farlig avfall som oppstår ved virksomheten. Beholderne må være
merket. Det må være beholdere for alle de fraksjonene som fjernes fra bilvrakene ved miljøsaneringen.

Andre kommentarer/utdypninger:
Oljeutskiller
Fylkesmannen minner om at bedriften må utarbeide rutiner for drifting av oljeutskilleren. Rutinene må
som et minimum sikre regelmessig tømming, tilsyn og vedlikehold av oljeutskilleren. Dokumentasjon
på tømming, tilsyn og eventuelt vedlikehold må kunne forevises Fylkesmannen ved senere kontroller.
Oppbevaring av produkter som kan utgjøre fare for forurensning
På virksomhetens område var det lagret en del malingsspann samt noen tønner med diesel,
hydraulikkolje etc. Produkter som ved søl/lekkasje kan utgjøre en fare for forurensning, må lagres
tilfredsstillende slik at de ikke utgjør noen fare for forurensning. Fylkesmannen vil råde bedriften til å
etablere et eget avgrenset område for oppbevaring av slike produkter. Produktene bør fortrinnsvise
lagres innendørs. Hvis oppbevaring utendørs må de sikres mot ytre påvirkning som kan skade
emballasjen som for eksempel påkjørsel fra anleggsmaskiner, snøras etc. Tønner/fat som brukes til
oppbevaring av diesel, hydraulikkolje og lignende må merkes. Kanner og spann med rester av slike
produkter er å anse som farlig avfall og må lagres innendørs i beholdere merket for denne type farlig
avfall. For å sikre korrekt håndtering av avfall og farlig avfall er det viktig at virksomheten holder
plassen ryddig og organiserer den slik at det ikke er tvil om hva som er å anse som produkter og hva
som er avfall og farlig avfall.

ANNEN NYTTIG INFORMASJON:

Informasjon om farlig avfall og kjemikalier
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller
dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen
kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensede avgasser,
slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Dersom farlig avfall kommer ut i avløpsnettet, kan det gjøre at
kloakkrenseanleggene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.
”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for
farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om
tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarering (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg
fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje,
oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende.
Det finnes lenker til aktuelle lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via
www.regelhjelp.no

Informasjon om HMS-internkontrollsystem
HMS-internkontrollsystem er et system med oversikter, rutiner og dokumentasjon som skal sikre og
dokumentere at virksomheten overholder kravene som er satt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen.
Ved utarbeidelse av et slikt system skal virksomheten systematisk gå igjennom alle ledd av driften og
kartlegge risikoen i forhold til de ansattes helse og sikkerhet samt påvirkningen på ytre miljø. Innen
forurensningsområdet vil det blant annet gjelde oppbevaring av alle typer avfall og farlig avfall,
levering av avfall og farlig avfall til godkjent mottak, eventuelle utslipp fra virksomheten til jord luft
og vann samt støy og lukt, innkjøp, oppbevaring og bruk av kjemikalier. Det systematiske helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten, og omfanget vil følgelig variere
fra virksomhet til virksomhet. Viktige faktorer her er risikobildet og antall ansatte.

Informasjon om noen av dine plikter som produksjons- eller tjenesteytende virksomhet når det
gjelder håndtering av farlig avfall:
• Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak.
• Virksomheten skal levere alle fraksjoner farlig avfall til godkjent mottak minst en gang hvert år
når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg pr år.
• Virksomheten skal ved levering av farlig avfall fylle ut deklarasjonsskjema og oppbevare dette
skjemaet som dokumentasjon på at avfallet er deklarert og levert til godkjent mottak.
• Virksomheten skal oppbevare farlig avfall på en sikker måte, med sikring mot uvedkommende
(barn, dyr etc) og ytre påvirkning som vær og vind og med mulighet for oppsamling ved evt
uhell og spill. Avfallet skal være synlig merket.

