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Oppfølging etter kontroll - Trondheim Bil-Demontering AS
Viser til vår rapport av 23.11.2005og bedriftens svar av 9.12.2005. Det vises også til møte
med Trøndersk Biloppsamlings Forum 24.3.2006.
Fylkesmannen anser avvik 1 som oppfylt ved gjennomføring av planlagt tiltak innen 2.1.06.
Når det gjelder avvik 2 i vår rapport har vi følgende generelle kommentar. Denne berører
også tilbakemeldingen på anmerkningen.
Dette avviket er en gjenganger på mange biloppsamlingsplasser, og har derfor vært gjenstand
for en del diskusjon i etterkant av kontrollaksjonen. Trøndersk Biloppsamlings Forum
arrangerte blant annet et møte mellom sine medlemmer og Fylkesmennene i Nord- og SørTrøndelag. Det vises også til oppsummering av kontrollaksjonen fra SFT hvor kravene til
faste og ugjennomtrengelige dekker er konkretisert.
Det er krav til faste ugjennomtrengelige dekker på følgende områder
- område for miljøsanering av biler
- område hvor det foregår pressing av biler
- område der usanerte vrak lagres
Hvis det gjennomføres en umiddelbar miljøsanering av vrak når de kommer inn til anlegget
vil behovet for faste ugjennomtrengelige dekker reduseres. Behovet for krav til faste dekker
vil derfor med andre ord avhenge av hvordan virksomheten driftes.
Fylkesmannen er klar over at det i perioder er stor pågang med hensyn til innlevering av
bilvrak, og at det kan hope seg opp med usanerte biler. Virksomheten kan hvis antallet
usanerte biler blir stort og etter avklaring med Fylkesmannen, lagre usanerte biler på et
avgrenset område uten fast dekke. Det forutsettes da at det ikke lekker væsker fra vrakene,
området må være avstengt for deleplukk av kunder og vrakene må ikke stables i høyden. Det
er et absolutt krav at det er fast ugjennomtrengelig dekke på områder der vrak presses.
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Denne ordningen med redusert område for fast dekke under de ovenfor beskrevne
forutsetninger gjelder til det nye retursystemet er etablert, og det er avklart hvem som blir en
del av dette innsamlingssystemet. Virksomheten får frist fram til 1.9.2006 for å etablere det
nødvendige faste ugjennomtrengelige dekket på område for pressing og eventuelt område
hvor publikum plukker deler og biler stables i høyden. Asfalt er ikke godkjent som fast
ugjennomtrengelig dekke, da både olje og diesel kan bidra til at asfalten løses opp.
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