Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport
Saksnummer: 2011/4102

Dato for inspeksjonen: 14. juni 2011

Informasjon om kontrollert virksomhet
Navn:
Toten Bilopphuggeri AS
Adresse:
Rute 511, 2848 Skreia
Kommune/kommunenummer.:
Østre Toten / 0528
Anleggsaktivitet:
Engroshandel med avfall og skrap

Virksomhetens org.nr.:
971783311 (bedrift)
Virksomhetens telefon:
61143440
Bransjenr. (NACE-kode):
46.770
Anleggsnummer:
0528.0021.01

Til stede under inspeksjonen
Fra virksomheten:
Tor Alm
Jan Olav Ulsrud
Joar Hagen
Rolf Magne Ramstadengen

Fra Fylkesmannen:
Knut Roland

Rapportens innhold
Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under inspeksjonen.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
• Miljøsanering av kasserte kjøretøy
• Forurensning til omgivelsene
• Håndtering av farlig avfall
• Avviksbehandling og miljørisikovurdering

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 inspeksjonen
Ingen avvik
Kontrollen avdekket X avvik fra regelverket
Det er gitt en anmerkning. Se også kommentarer.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen krav om tilbakemelding
Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig
tilbakemelding som bekrefter retting av avvik, og som redegjør for gjennomførte tiltak. Vi ber også om
kommentarer til eventuelle anmerkninger som er gitt.
Frist for skriftlig tilbakemelding: Innen 3 uker etter at rapporten er mottatt.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan
påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. Eventuell klage bør
grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Informasjon om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen med bekreftelse på at avvik er
rettet, kan Fylkesmannen varsle tvangsmulkt for å sikre oppfølging, jf. produktkontrolloven § 13 /
forurensningsloven § 73.

Orientering om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-3 og 39-6.
Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på
virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen. Dersom en virksomhet i henhold til
tillatelser gitt før 1. januar 2007 er plassert i en bestemt kontrollklasse skal denne plasseringen gjelde
som risikoklasse. Virksomheter som ikke er plassert i risikoklasse betaler gebyr som risikoklasse 4.
Risikoklasse 1
Risikoklasse 2
Risikoklasse 3
Risikoklasse 4

kr
kr
kr
kr

19 700
14 800
11 400
4 400

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 400 i gebyr for den gjennomførte kontrollen.
Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan
påklages. Faktura vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Dokumentunderlag
•
•
•
•
•

Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften)
Virksomhetens utslippstillatelse

Informasjon om regelverket finnes på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.
Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse
lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.
Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, og
som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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Anmerkning 1: Risikokartleggingen for ytre miljø har
forbedringspotensial.
Virksomheten hadde et system for risikovurdering av driften og det var utført en risikokartlegging i
nyere tid. Det er Fylkesmannens vurdering at denne risikoanalysen hadde for lite fokus på ytre miljø.
Fylkesmannen ser et forbedringspotensial for risikokartleggingen for ytre miljø. Det ble under tilsynet
diskutert ulike hendelser og prosesser som bør inkluderes i en risikoanalyse for ytre miljø, og
bedriften ga signaler om at dette ville utføres. Fylkesmannen har også mottatt en utvidet
risikokartlegging (e-post 20. juni 2011) i etterkant av tilsynet som bekrefter at dette er utført.
Eksempler på forhold som forventes risikokartlagt med tanke på ytre miljø (listen er ikke fullstendig):
- om miljøsanering utføres forsvarlig / tilstrekkelig
- om fare for forurensing til omgivelser (herunder om fast dekke virker etter hensikten)
- om oljeutskilleren virker etter hensikten.
- om farlig avfall kan komme på avveie
Internkontrollforskriften § 5 2. ledd pkt. 6: Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge
farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for
å redusere risikoforholdene.

Andre kommentarer:
Oljeutskiller:
Virksomheten erstattet den tidligere oljeutskilleren med en ny oljeutskiller i 2006. Avtalen med
kommunen av 23.3.2003 om påkobling til det kommunale nettet er gitt under forutsetning av at det
kan dokumenteres at oljeutskilleren er dimensjonert minimum i henhold til ”forskrift om utslipp av
oljeholdig avløpsvann og merking av vaske- og avfettingsmidler”. Denne forskriften er nå erstattet av
kapittel 15 i forurensningsforskriften – Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Fylkesmannen
forutsetter at den nye oljeutskilleren også tilfredsstiller kravene til oljeholdig avløpsvann i henhold til
forurensningsforskriften kapittel 15. Virksomhetene hadde nivåalarm i oljeutskilleren som ble
kontrollert månedlig, samt rutiner for årlig tømming og kontroll. Fylkesmannen har også sett
vannprøver av avløpet fra oljeutskilleren tatt i 24. september 2010, som ved prøvetidspunktet viser
nivåer av oljeinnhold under kravene i forskriften (dokumentert i e-post 20. juni 2011). Det er også
mottatt dokumentasjon som skal vise at oljeutskilleren er dimensjonert for de arealene som dreneres
til den. Totalt sett ser det ut til at både drift og kontroll av oljeutskilleren er godt ivaretatt.
Pressing:
I tillatelsens pkt. 2.1.5 første ledd er det stilt krav til at pressing kun skal skje ved hjelp av mobil
presse. Virksomheten har de siste par årene brukt en stasjonær presse. Fylkesmannen anser dette
uproblematisk så lenge den stasjonære pressen ikke har uheldige konsekvenser med tanke på
forurensning og støy. Det ble opplyst at den stasjonære pressen gikk på strøm, mens mobil presse
går på dieselaggregat. Dette tyder på at den stasjonære pressen bidrar til mindre støy totalt sett fra
virksomheten, noe som er positivt.
Farlig avfall:
Virksomheten har tidligere hatt problemer med levering/henting av farlig avfall. Innsamleren
virksomheten brukte frem til i år overholdt ikke hentefrekvensen til tross for henvendelser fra Toten
Bilopphuggeri. Dette ble dokumentert med avviksmelding av Toten Bilopphuggeri, og avtale med ny
innsamler er iverksatt. Det er også innført skriftlige rutiner for henting av alt farlig avfall minimum en
gang per år eller oftere ved behov. Da dette forholdet er utbedret føres det ikke som avvik, til tross for
at alt farlig avfall ikke er levert minimum en gang per år de siste årene. Det forutsettes at ny avtale
fungerer som etter hensikten, slik at alt farlig avfall hentes minimum en gang per år fremover.
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