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Oppdal Bildemontering
7340 Oppdal

Oppfølging av kontroll ved Oppdal Bildemontering
Vi viser til kontroll ved virksomheten 17.10.05.
Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten.
Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding
på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne
fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i vedlagte rapport. For
å kontrollere at forholdene er rettet opp, ber Fylkesmannen virksomheten innen 20.12.2005
om skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte
tiltakene.
Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen fristen, ber
vi om at det redegjøres for årsaken og at det fremlegges en tidfestet plan for det videre
arbeidet. Vi ber om at bedriften innen samme frist redegjør for sine vurderinger og eventuelle
utbedringer knyttet til våre anmerkninger.
Vi ber også om at bedriftene kommenterer forholdene som er nevnt under andre forhold.
Fristfastsettelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen tre uker etter at
brevet er mottatt. Evt. klage bør begrunnes og sendes om Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør

Tore Haugen
overingeniør

vedlegg
Kopi: Oppdal kommune, 7340 Oppdal
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E-post: postmottak@fmst.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st
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INSPEKSJON VED

RAPPORT
NR. 25-05

Oppdal Bildemontering

Bedriftens
adresse:

7340 Oppdal

Utslippstillatelse
av:

22.10.03

Tilstede fra
bedriften:

Anne Andersen

Tidsrom for
kontrollen:
Til stede fra
Fylkesmannen:

17.10.05
Tore Haugen

Rapportens innhold :
Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende
kontrollerte områder:
- Drift av biloppsamlingsplass med hovedvekt på sanering av kjøretøyer og disponering av
farlig avfall og kjemikalier

Hovedkonklusjon :
Under inspeksjonen ble det gjort følgende observasjoner:
-

Bedriften har ikke utarbeidet helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS) for ytre miljø
(utslipp og avfallsbehandling)
Det mangler fast dekke på noen områder hvor det er stilt krav til dette i tillatelsen.
Lagring av farlig avfall kan gjøres bedre mhp. avrenning ved eventuelle søl

Utarbeidet dato 17.11.05

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.: Marit Lorvik

Tore Haugen

Overingeniør

Underdirektør
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1.

Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn
til ivaretakelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og
rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen.
Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller
miljøstatus.
Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:
-

AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller
gjeldende lover og forskrifter.

-

ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men
som Fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre
miljø.

2.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :
-

3.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide (HMS) i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Utslippstillatelse av 22.10.2003
Avfallsforskriften
Bedriftens egne dokumenter knyttet til forhold som har betydning for helse, miljø og
sikkerhet

Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:
-

Drift av biloppsamlingsplass med vekt på miljøsanering og disponering av farlig
avfall og kjemikalier

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved /områder av bedriftens
virksomhet.
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4.

Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:
Avvik 1

Bedriften har ikke utarbeidet et skriftlig HMS-system for ytre miljø
(utslipp og avfallsbehandling)

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften).

Kommentarer:
Så godt som alle norske bedrifter har plikt til å utarbeide et skriftlig helse-, miljø-og
sikkerhetssystem (HMS). Dette gjelder for områdene ytre miljø (utslipp og
avfallsbehandling), arbeidsmiljø, brann og elsikkerhet. Fylkesmannen er myndighet på
området ytre miljø. § 5 i forskriften inneholder de punktene som virksomhetene skal forholde
seg til, se vedlagte forskrift. Innen ytre miljø vil vi spesielt understreke betydninger av å
foreta en kartlegging av forhold som kan medføre forurensning (for eksempel utslipp fra
oljeutskiller og lekkasjer fra lagerplass farlig avfall/kjemikalier), risikovurdering av disse
forholdene og utarbeide nødvendige tiltak for å begrense risiko (for eksempel lage
nødvendige instrukser, bygge oppsamlingskar for eventuelle lekkasjer og utarbeide en liste
over miljøfarlige komponenter som skal saneres fra kjøretøyene). Liknende vurderinger må
gjøres for arbeidsmiljø, brann og elsikkerhet.

Avvik 2

Oppsamling av søl i forbindelse med oppstilling og pressing av biler er
ikke tilfredsstillende

Avvik fra

Bedriften utslippstillatelse av 22.10.2003, pkt. 2.2.3 og avfallsforskriften
kapittel 4, vedlegg 1.

Kommentarer:
I bedriften utslippstillatelse pkt. 2.2.3 står det hvilke områder som skal ha fast dekke. Oppdal
Bildemontering har nå fått fast dekke med oljeutskiller på miljøsaneringsplassen. På de andre
plassene med krav om fast dekke er dette ennå ikke utført. Områder som mangler fast dekke
er følgende (jf også tillatelsen):
 Område for plassering av usanerte biler. Hvis bilene ikke saneres i løpet av kort tid
(maks noen dager) skal dette området ha fast dekke (ikke asfalt) med sluk til
oljeutskiller/tank.
 Område for oppstilling etter miljøsanering (pga etterdrypping, kan også gjøres på
saneringsområdet)
 Område for pressing (kan også gjøres på saneringsområdet eller andre områder med
fast dekke)
 Område for lagring av pressede kjøretøy
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Vi minner om at alle faste dekker må ha karm rundt for å hindre at søl renner av eller at de
utformes slik at det er en helning mot sluken.

5.

Anmerkning

Anmerkning 1

Lagret farlig avfall og kjemikalier kan gjøres bedre.

Kommentarer:
Lagring av de forskjellige typer farlig avfall og kjemikalier gjøres på et eget område uten
fast dekke og noe form for oppsamlingskar eller annen metode for oppsamling av
eventuelt søl. Bedriften må vurdere om lagringen av farlig avfall og kjemikalier kan
gjøres bedre. Det må også vurderes om avfallet er tilstrekkelig sikret mot at
uvedkommende (barn og dyr) kan komme i kontakt med det.

6.

Andre forhold

Avtapping av væsker foregår også når det er kaldere enn – 5 º C. Det må vurderes om alle
væsker (spesielt oljeprodukter) da blir tilstrekkelig sanert. Det ble opplyst at det ennå ikke er
tatt i mot biler med klimaanlegg (HFK-gass). Vi ber om tilbakemelding på hvordan bedriften
vil sanere slike biler når slike etter hvert ankommer plassen. Det ble også opplyst at bedriften
pr.i dag ikke har fått inn biler med katalysatorer og kvikksølv-komponenter (virksomheten
kunne forevise liste over modeller som inneholder kvikksølv).
Oppdal Bildemontering lar bilpressefirmaet ta med seg pressvæsken fra pressede biler.
Disponering av pressvæsken er biloppsamlingsplassen sitt ansvar og skal samles opp og
leveres som farlig avfall.
Bedriften mellomlagrer avtappet drivstoff på plassen. Grensene for lagring av brannfarlig
vare er regulert gjennom forskrift om brannfarlig vare, kapittel 3. På lagerplass i det fri er
grensene 300 liter for brannfarlig væske i klasse A og 3000 liter for bannfarlig væske i klasse
C uten at man trenger egen tillatelse fra det lokale brannvesen.
Hvis bedriften velger å gjenbruke noen av de avtappede væskene, må det sikres at de brukes
til det formålet de er laget for og at slik bruk ikke medfører større utslipp enn ved normal
bruk.
For øvrig viser vi til vedlagte informasjon fra Statens forurensningstilsyn (SFT) om at det fra
2007 blir det de norske bilimportørene som får ansvaret for innsamling og gjenvinning av
kasserte kjøretøy.

