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Rapport etter forurensningstilsyn ved Bråten Bilco AS
Sammendrag
Fylkesmannen gjennomførte 15. juni 2011 forurensningstilsyn ved Bråten Bilco AS. Tilsynet
ble gjennomført som en inspeksjon. Denne rapporten omhandler avvik, anmerkninger og
andre forhold som ble avdekket under inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging
etter inspeksjonen. Den er å anse som endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
innen 15. juli 2011.
Fylkesmannen avdekket 4 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvikene gjaldt:
•

Bilvrak og bildeler som inneholdt væsker var lagret utenfor faste dekker

•

Utslippskontroll med renset vann fra oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

•

Avviksbehandling for ytre miljø har mangler

•

Risikovurdering for ytre miljø har mangler

Anmerkningen gjaldt:
•

Kvikksølvbrytere er ikke levert inn på flere år

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet i rapporten.
Vi ber om at virksomheten innen 1. oktober 2011 sender Fylkesmannen en skriftlig
bekreftelse på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet
under eget punkt.
Virksomheten skal betale 11 400 kr i gebyr for inspeksjonen.

Agnes Bjellvåg Bjørnstad
seniorrådgiver

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 26 66 56
E-post: Postmottak@fmbu.no

Irene Tronrud
kontrollør

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111

Side 2 av 6

Diverse informasjon
Dato for inspeksjonen: 15. juni 2011

Rapportnummer: 2011.018.I

Forrige inspeksjon: 30.august 2006
Kontaktperson for virksomheten:
Trine B. Paulsen

Tilstede fra Fylkesmannen:
Marianne Seland
Irene Tronrud

Kontrollert virksomhet
Navn: Bråten Bilco AS

E-post: trine@bratensbilco.no

Besøksadresse: Hasselbakken 2, 3300 Hokksund

Telefon: 32 75 52 99/ 922 17 110

Organisasjonsnr. (underenhet): 933 250 172

Kommune: Øvre Eiker

Eies av (organisasjonsnr.): 933 250 172

Anleggsnr.: 024.0011.01

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy

Tillatelse gitt: 19.9.2005

Risikoklasse: 3. Vedtak risikoklasse sendes i eget brev.

Tillatelse sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen
Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Bråten Bilco AS overholder
gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrolloven.
Inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon av biloppsamlingsplasser i regi av
Klima- og forurensningsdirektoratet.
Tema for inspeksjonen var som følger:
•
•
•
•
•

internkontroll
risikovurdering
utslippskontroll
farlig avfall
tillatelse

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen
områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
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Definisjoner
Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det
ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Resultater fra inspeksjonen
Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Bilvrak og bildeler som inneholdt væsker var lagret utenfor faste dekker
Avvik fra:

Avfallsforskriften § 4-7 Vedlegg 1

Kommentarer:
Bilvrak og bildeler som ikke er tappet for væske, og som skal lagres over tid skal lagres på
fast dekke. Hensikten er å hindre grunnforurensning og å sikre at forurenset væske samles opp
og håndteres forsvarlig. Områder for lagring av kasserte kjøretøy før behandling skal være
utstyrt med fast, ugjennomtrengelig dekke, jf avfallsforskriften § 4-7 Vedlegg 1.
Under tilsynet ble det på virksomhetens oppstillingsplass for miljøsanerte kjøretøy avdekket
tre kjøretøy som i ikke var ferdig miljøsanert. Bil merket med nr. 3284 inneholdt spylevæske,
bil nr. 3897 inneholdt kjølevæske og bil nr. 3247 var ikke tappet for bremsevæske. Ved en
sjekk av disse bilene i virksomhetens journalsystem var bilene ennå ikke kvittert ut som ferdig
miljøsanert, men stod allikevel lagret på området for ferdig sanerte biler uten fast dekke.
Virksomheten må sørge for å flytte gjeldende biler til område med fast ugjennomtrengelig
dekke umiddelbart.
Bråten Bilco AS lagret motorer i eget lagerbygg med betonggulv. På grunn av plassmangel
var noen av motorene under tilsynet lagret like utenfor lagerbygget hvor underlaget var
asfaltdekke. Det var tydelige oljeflekker på asfaltdekket som stammet fra motorene. Asfalt er
ikke å regne som fast ugjennomtrengelig dekke, oljen vil over tid passere igjennom
asfaltdekket og forårsake grunnforurensning. Bråten Bilco AS informerte under tilsynet at de
innen 1. oktober 2011 vil ha etablert tilfredsstillende lagerplass for alle motorer ved
virksomheten i tråd med kravene i avfallsforskriften.

Avvik 2
Utslippskontroll med renset vann fra oljeutskiller er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:

Internkontrollforskriftens § 5 andre ledd punkt 7
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Kommentarer:
Virksomhetens faste dekker er tilknyttet tre oljeutskillere. Utslippsvannet fra oljeutskilleren
går på kommunalt nett. Bråten Bilco AS har avtale med Promitek AS for driftsoppfølging av
oljeutskillerne. Det ble under tilsynet imidlertid avdekket at rutine for prøvetaking av utløp fra
oljeutskilleren ikke praktiseres, virksomheten kunne derfor ikke legge frem dokumentasjon på
hvorvidt oljeutskilleren fungerer etter hensikten eller ikke. Det er fra Øvre Eiker kommunes
side stilt krav om at oljeinnholdet i utslippsvannet fra oljeutskillerne ikke skal oversige
50 mg/liter.
Etter internkontrollforskriftens § 5 andre ledd punkt 7 må virksomheten etablere en skriftlig
rutine som sikrer dokumentasjon av prøvetaking av utløpsvannet fra oljeutskilleren, frist 1.
oktober 2011. Bråten Bilco AS tok kontakt med Promitek AS under tilsynet, for å iverksette
oppstart av prøvetaking.
Avvik 3
Avviksbehandling for ytre miljø har mangler
Avvik fra:

Internkontrollforskriftens § 5 punkt 7

Kommentarer:
Det kom frem under tilsynet at virksomheten ikke har etablert et systematisk skriftig
avviksbehandlingssystem for ytre miljø. En dokumentert registrering av avvikene vil vise
hvor virksomheten har forbedringspotensiale og vil videre være en del av grunnlaget for
utarbeiding av en risikovurdering og utarbeiding av gode rutiner for drift av anlegget. Noen
avvik ble dokumentert gjennom referater fra interne møter, men det ble ikke gjort systematisk
som en måte å dokumentere og håndtere avvik på.
Etter internkontrollforskriftens § 5 andre ledd punkt 7 skal virksomheten iverksette rutiner for
å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller medhold av helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivingen. Dette inkluderer avviksskriving og håndtering av avvik.
Avviksregistrering og håndtering må dokumenteres skriftlig. Virksomheten må oppdatere sitt
internkontrollsystem og etablere skriftlige rutiner som sikrer at de for eksempel oppdager
svikt ved lagring av ikke ferdig miljøsanerte biler (enkelte ikke ferdig miljøsanerte biler ble
under tilsynet lagret på grusdekke og ikke på fast dekke). Virksomheten er ansvarlig for og
systematisk evaluere og ajourføre egne rutiner i forhold til mulige forbedringer og eller
endringer i driftsforhold på anlegget, jf tillatelsens punkt 2.2.10.

Avvik 4
Risikovurdering for ytre miljø har mangler
Avvik fra:

Internkontrollforskriftens § 5 andre ledd punkt 6
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Kommentarer:
Ved gjennomgang av internkontrolldokumentasjon under tilsynet, ble det avdekket at
virksomhetens risikokartlegging av ytre miljø ikke var fullstendig. I permen Internkontroll del
1 punkt 1.3 stod det en del om risiko, men dette er ikke tilstrekkelig. Den manglet blant annet
risikovurdering av hvorvidt miljøsaneringen utføres forsvarlig/ tilstrekkelig, om fare for
forurensning til omgivelsene herunder om fast dekke virker etter hensikten, om oljeutskilleren
virker etter hensikten og om farlig avfall kan komme på avveie. Virksomheten har
gjennomført en rekke risikoreduserende tiltak i forhold til ytre miljø ved
biloppsamlingsplassen, men den risikoreduserende effekten av dem er ikke dokumentert
skriftlig. Bråten Bilco AS må derfor utarbeide en fullstendig risikovurdering og dokumentere
denne. I risikovurderingen bør det fremgå hvilke risikoreduserende tiltak som er gjennomført,
og hvordan dette har påvirket risikoen.
I følge internkontrollforskriftens § 5 punkt 6 skal virksomheten kartlegge farer og problemer
og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene. Miljørisikovurderingen skal omfatte hele virksomheten og være
dokumentert. Uakseptable risikoforhold skal reduseres. Frist for virksomheten til å utarbeide
fullstendig risikokartlegging for ytre miljø, 1. oktober 2011.

Anmerkninger
Vi anmerket følgende forhold under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Kvikksølvbrytere er ikke levert inn på flere år
Kommentarer:
Virksomheten opplyste under tilsynet at kvikksølvbrytere har blitt lagret i eget låsbart skap på
anlegget i flere år. De får inn svært få vrak med kvikksølvbrytere, slik at mengden nesten er
konstant. Bråten Bilco var usikre på mengden lagret.
Alle bedrifter der det oppstår mer enn en kilo farlig avfall i løpet av året har plikt til å levere
avfallet minst en gang årlig. Selv om mengden med kvikksølvbrytere er svært liten, bør de
leveres inn hvert år. Kvikksølvet har stort forurensningspotensial. Bråten Bilco bør derfor
levere inn kvikksølvbryterne umiddelbart.

Oppfølging etter inspeksjonen
Bråten Bilco AS plikter snarest å få rettet avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. oktober 2011 sende oss
en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.
Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til postmottak@fmbu.no, eller per e-post
til kontrolløren (itr@fmbu.no). Eventuelt kan dere sende tilbakemeldinger per post til
Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen.
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Gebyr for inspeksjonen
Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med
tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av
inspeksjonene. Bråten Bilco AS er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten
skal betale 11 400 kr i gebyr for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften
§ 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen
Den endelige inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no,
jamfør offentleglova.

Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
•
•
•
•
•

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter
(internkontrollforskriften)
korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse, miljø og sikkerhet
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bråten Bilco AS, gitt 19.9.2005.

Informasjon til virksomheten
Regelverk som Fylkesmannen informerte om:
•
•
•
•

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Brosjyrer/faktaark sendt ut i forkant av tilsynet:
•
•

Biloppsamlingsplasser (ta 2787)
Eksport av brukte produkter (ta 2627)

