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Biloppsamlingsaksjonen 2005 - oppfølging etter kontroll
Det vises til kontroll 18. oktober 2005.
Rapporten som oversendes er en avviksrapport som fokuserer på bedriftens overholdelse av
krav og vilkår innenfor området avfallsbehandling med fokus på forsvarlig miljøsanering av
bilvrak og sikker viderehåndtering av farlig avfall. Bedriftens internkontrollsystem innen
HMS var også tema ved kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.
Det ble ikke påvist noen avvik ved inspeksjonen. Det er gitt 4 anmerkninger som fremgår av
vedlagte inspeksjonsrapport.
Fylkesmannen ber om at bedriften innen 1.12.05 redegjør for sine vurderinger og eventuelle
utbedringer knyttet til våre anmerkninger i rapporten.
Fylkesmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at anmerkninger kan medføre pålegg om
tiltak.
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RAPPORT

INSPEKSJON VED
BJ. JOHANSEN BIL-DEMONTERING A/S

endelig

Bedriftens adresse:

Dalaneveien 35,
4618 Kristiansand

Kontrollnummer:
05.020

Utslippstillatelse av:

22.03.2002

Forrige kontroll:

Bransjenr.:

37.10

Tidsrom for kontrollen: 18.10.2005

Kontrollklasse:
Tilstede fra bedriften:

Inspektør:
Ole Myrene, Tor Inge
Flodquist

Andre tilstede:

Hallvard Berget
Thore Egeland
Solvår Reiten,
Fylkesmannen i VestAgder (observatør)

Rapportens innhold :
Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende
kontrollerte områder: forsvarlig miljøsanering av bilvrak og sikker viderehåndtering av
farlig avfall. Bedriftens internkontrollsystem innen HMS var også tema for kontrollen.

Hovedkonklusjon :
Under inspeksjonen ble det ikke påvist noen avvik.
Fylkesmannen har følgende anmerkninger:
-

Internkontrollsystem er noe ufullstendig m.h.t. dokumentasjon på
risikokartlegging.
Andre og sikrere metoder for avtapping av væsker fra vrak bør vurderes
Lagringsplass for farlig avfall som batterier, kvikksølvholdige komponenter, olje
og andre væsker bør ha tak
Betongdekke utendørs har sprekker som bør tilstandsvurderes

Utarbeidet dato : 19.10.2005
Sign.:
Inspektør Hallvard Berget

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, eller på bedriftens egne prosedyrer og instrukser som har
relevans for å ivareta det ytre miljø.

-

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

2.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :
-

3.

Forurensningsloven av 13.03.1981
Avfallsforskriften av 01.06.2004
Internkontrollforskriften av 06.12.1996

Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:
-

Håndtering av avfall/farlig avfall
Internkontrollsystemet

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

4.

Avvik

Det ble ikke avdekket noen avvik under inspeksjonen.

5. Anmerkninger
Følgende forhold ble avdekket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Internkontrollsystemet er noe mangelfullt med hensyn på utarbeidelse av en risikoanalyse for
bl.a. ytre miljø. Oppdatering av beredskapsplanen er også noe mangelfull.

Kommentarer:
Risikoanalyse og beredskapsplan for ytre miljø er noe mangelfullt beskrevet i
internkontrollsystemet.
Anmerkning 2
Avtappingsutstyret er noe primitivt og ustabilt (plastbøtte).
Kommentarer:
Andre avtappingsmetoder for væsker fra vrak bør vurderes nærmere for å sikre mot
uhellsutslipp ved avtapping.
Anmerkning 3
Lagring av farlig avfall foregår utendørs.
Kommentarer:
Det anbefales at avfallet lagres under tak. Nedbør kan medføre en viss fare for uønsket
spredning av f. eks. oljerester.
Anmerkning 4
Betongdekke på saneringsområdet har sprekker.
Kommentarer:
Betongdekke bør tilstandvurderes for å avdekke eventuelle lekkasjer. Nødvendig
oppgradering må foretas hvis dekket ikke er tett.

6. Andre forhold
Bedriften har gode rutiner på avfallsbehandlingen med gjennomført kildesortering. Det er god
orden på oppsamlingsplassen som medfører tilfredsstillende oversikt over bedriftens
aktiviteter.
dsen, Stein

