Fylkesmannen i Vestfold
Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Jern og Metallomsetning AS
Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr: 913108078

Adresse: Postboks 2010
Stubberød, 3255 Larvik

Besøksadresse: Sagveien 1/3 , 3262 Larvik

Telefon:

Bransjenr. (NACE-kode):

E-post:

Kontrollert anlegg
Navn: Jern og Metallomsetning AS

Anleggsnr: 0709.0045.01

Kommune: Larvik

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy

Tillatelse sist oppdatert: 01.02.2006

Risikoklasse.: 3

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Tor Henning Tallaksen, Jan Tallaksen

Fra Fylkesmannen:
Dag Aursland, Berit Løkken

Inspeksjonen er gjennomført som del av en nasjonal tilsynsaksjon av behandlingsanlegg for kasserte
kjøretøyer.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
• Miljøsanering av farlig avfall i biler
• Håndtering – herunder lagring og viderelevering av farlig avfall
• Internkontroll og miljørisikoanalyse
• Utslippskontroll – oljeutskiller og omgivelser
• Forsøpling

Rapportens status:
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
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
Fylkesmannen avdekket ingen avvik. Det er gitt en anmerkning under inspeksjonen.
Anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 3.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med
tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal
betale 11 400 kr i gebyr.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

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 dispensasjoner.
Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og
som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger fra inspeksjonen:

Anmerkning 1
Mengden av metall og ferdig sanerte biler klargjort for bortkjøring var stor, og til dels gikk mengden
over gjerdekant. Under inspeksjonen pågikk omlasting for bortkjøring av metaller.

Andre forhold /kommentarer:
Virksomheten mottar ca. 1200 – 1500 kasserte kjøretøyer årlig. Mottak av kasserte kjøretøy, lagring
og miljøsaneringen fremstår meget ryddig og kontrollert. Saneringen skjer under tak og avtapping av
de ulike fraksjonene skjer i tilnærmet lukket system.

