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Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 5 avvik under kontrollen. Disse er:
1. Virksomhetens miljøsanering av kasserte biler har mangler
2. Virksomheten har mangler ved drift og kontroll med oljeutskiller
3. Virksomhetens håndtering av farlig avfall har mangler
4. Virksomhetens avviksbehandling for ytre miljø er utilfredsstillende
5. Virksomhetens risikovurdering for ytre miljø mangler
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Det ble videre gitt 1 anmerkning:
1. Bedriften har ikke målt oljeinnhold i utløpet fra oljeutskillerne.
Avvikene og anmerkningene er beskrevet på sidene 3-6. (For definisjon på avvik og
anmerkning, se side 2).

Bakgrunn
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av
ytre miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn med biloppsamlingsplasser, og da spesielt
knyttet opp miljøsanering av bilvrak og mellomlagring av disse med tanke på fare for
forurensning (risiko for væskelekkasje).
Fylkesmannen har i denne omgang valgt ut virksomheter med utslippstillatelse for inspeksjon.
Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus. Temaene for kontrollen var:
 Miljøsanering
 Fare for forurensning til omgivelser
 Fast dekke
 Oljeutskiller
 Farlig avfall
 Avviksbehandling
 Risikovurdering

Definisjoner
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljøog sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i
forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i
utslippstillatelser eller dispensasjoner.
Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan
f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller
arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk






Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg for
kasserte kjøretøy (2005.032.T). Tillatelsen er datert 21.juli 2005.
Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere
endringer
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004,
med senere endringer
Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), av 6.desember 1996, med senere endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004,
med senere endringer.
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Resultat fra kontrollen
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens kontroll (koder er angitt for avviket da
disse benyttes for rapportering til Klif).
Avvik 1: Virksomhetens miljøsanering av kasserte biler har mangler
Avvik fra:
- Avfallsforskriften § 4-5 vedlegg 1
- Internkontrollforskriften § 5 punkt 7
Funn:
1D) Listen over hva som skal ut av bilen er ufullstendig.
Kommentarer:
Bedriftens liste over hvilke fraksjoner som skal tas ut ved miljøsaneringen er ikke komplett
utfra fraksjoner nevnt i informasjonsark. Listen må oppdateres da kuldemedium ikke er nevnt.
Oppfølging:
Oppdatert liste oversendes Fylkesmannen innen 01.10.2011.
Avvik 2: Virksomheten har mangler ved drift og kontroll med oljeutskiller
Avvik fra:
- Avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1
- Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7
Funn:
4A) Dimensjoneringsdata for oljeutskiller er utilfredsstillende.
4B) Rutiner for drift av oljeutskiller er ikke tilfredsstillende.
Kommentarer:
Bedriften kan ikke dokumentere om oljeutskillerne er dimensjonert for de faktiske
vannmengder som tilføres ved maks. regnvær. Det er 2 oljeutskillere på bedriftens område:
1. Volum 1800 liter, for ute området.
2. Volum 6000 liter, for saneringsplass og verksted.
Det er montert alarm for høyt oljenivå for begge oljeutskillerne.
Norsk Spesialolje AS (NSO) har årlig kontroll og tømming av oljeutskilleren. Bedriften har
ikke etablert rutiner for periodisk kontroll av oljelagets tykkelse eller tømming av
oljeutskilleren. Det er heller ikke etablert rutine for funksjonskontroll av installert nivåalarm.

Oppfølging:
1. Bedriften må sørge for dokumentasjon på oljeutskillernes dimensjonering og sende
dette til Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.
2. Rutiner for drift av oljeutskiller og funksjonskontroll av nivåalarm må utarbeides og
sendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.
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Tilbakemeldingsfrist: 01.10.2011.

Avvik 3: Virksomhetens håndtering av farlig avfall har mangler
Avvik fra:
- Avfallsforskriften § 11-5
Funn:
5B) Mellomlagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.
Kommentarer:
Avfallet er ikke beskyttet mot nedbør, da 200 liters fat og IBC containere står ute bak bygning
hvor miljøsaneringen utføres. IBC containere hvor det mellomlagres frostvæske og
spylervæske sto litt utsatt til, i forhold til ytre påvirkning som påkjørsel med truck (truck
gaffel). Det var ikke noe barriere/oppsamling ved en eventuell lekkasje for å hindre at frostog kjølevæske renner ut i oljeutskilleren. Bedriften opplyste at det planlegges et overbygg
(tak) hvor miljøsaneringen skal utføres og dertil lagring av farlig avfall.

Mellomlagring av farlig avfall og miljøsanering. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Oppfølging:
1. En framdriftsplan for et overbygg sendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.
2. En risikovurdering for plassering/lekkasje av IBC containere og tiltaksplan sendes
Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.
Tilbakemeldingsfrist: 01.10.2011.

Avvik 4: Virksomhetens avviksbehandling for ytre miljø er utilfredsstillende
Avvik fra:
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Internkontrollforskriften § 5 punkt 7
Funn:
6A) Det er ikke etablert et skriftlig avviksbehandlingssystem for ytre miljø.
6B) Avviksbehandlingssystemet etterleves ikke i praksis.
Kommentarer:
Bildemontering Nes AS hadde ingen skriftlige rutiner for avviksbehandling. Bedriften kunne
vise til skjema hvor man rapporterte avvik, men dette ble ikke benyttet i praksis. Bedriften
opplyste at det ble avholdt ukentlige møter hvor ulike ting ble tatt opp som uønskede
hendelser og nesten ulykker, men ingenting er dokumentert skriftlig.
Oppfølging:
Skriftlig rutine for avviksbehandling oversendes Fylkesmannen innen 01.10.2011.
Avvik 5: Virksomhetens risikovurdering for ytre miljø mangler
Avvik fra:
- Internkontrollforskriften § 5 punkt 6
Funn:
7A) Det er ikke utarbeidet en skriftlig miljørisikoanalyse for biloppsamlingsplassen.
Kommentarer:
Bildemontering Nes AS kunne ikke dokumentere en skriftlig miljørisikovurdering under
kontrollen, men de har samarbeid med HMS-senteret når det gjelder risikovurdering i
bedriften. Dette er på gang i disse dager. Bedriften må påse at aktiviteter som miljøsanering,
uslipp til omgivelser, oljeutskiller og håndtering av farlig avfall er inkludert i
risikovurderingen.
Oppfølging:
Miljørisikovurderingen med handlingsplan oversendes Fylkesmannen innen 01.10.2011.

Anmerkninger
Det er gitt 1 anmerkning i forbindelse med kontrollen.
Anmerkning 1:
Bedriften har ikke målt oljeinnhold i utløpet fra oljeutskillerne.
Kommentarer:
Oljeinnholdet i utløp fra oljeutskiller skal være < 50 mg/l (forurensningsforskriften § 15-7).
Kapittel 15 i forurensningsforskriften gjelder for utslipp, herunder påslipp av oljeholdig
avløpsvann fra bla. verksteder, som dog ikke er inkludert i driften av Bildemontering Nes AS.
Fylkesmannen ønsker at bedriften skal få utført en analyse av utløpet for å
sjekke/dokumentere at oljeutskillerne fungerer etter hensikten.
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Andre forhold
Bildemontering Nes AS har aktiviteter som miljøsanering og salg av bildeler, også selvplukk.
Det gjøres ingen pressing hos bedriften, og de miljøsanerte bilene fraktes til Hellik Teigen AS
for videre behandling.
Bedriften opplyser at de bruker varmt vann ved å rengjøre betong dekket. Dette er vel og bra,
men er det sølt større mengder olje eller andre væsker bør dette suges opp vha. absorpsjons
midler som absol, sagflis, bark el. og leveres som farlig avfall.
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