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Til stede ved tilsynet
Fra virksomheten:
Tor Alm
Inger Håkensbakken

– daglig leder
– kontormedarbeider

Fra Fylkesmannen:
Stein Egil Granli

Bakgrunn

Hovedtema for inspeksjonen var å vurdere utførelsen av miljøsanering av kasserte kjøretøyer, oppfølging av
oljeutskiller, dekker samt overholdelse av øvrige krav fastsatt i tillatelse og avfallsforskriften kapittel 4 vedlegg 1.

Resultater fra tilsynet

Rapporten beskriver funn som ble presentert for virksomheten under oppsummering etter inspeksjonen.
Fylkesmannen har gitt 1 anmerkning i forbindelse med inspeksjonen.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at
rapporten er mottatt.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens arbeid med ytre miljø eller
internkontrolloppfølging, men beskriver situasjonen for de kontrollerte punktene under tidspunktet for tilsynet.
Lovgrunnlag:
 Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøyer
til Toten Bilopphuggeri AS av 01.06.2006.
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikt til å unngå
forurensning.
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 4 Kasserte kjøretøy,
vedlegg 1.
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §
4 om plikt til internkontroll, § 5 om innhold i og dokumentasjon av internkontrollsystemet.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentlighetsloven.

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 tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold

Forhold som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for bedriften og saksbehandlere å kjenne
til. Her kan også inngå kommentarer til tema som har vært fremme under inspeksjonen, men der det ikke er gitt
avvik eller anmerkninger.

Kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Det er innført gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf.
forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-6 om gebyr for kontroll av virksomheter med tillatelse. Med bakgrunn i
virksomhetens plassering i risikoklasse 3 skal det betales en gebyrsats på kr 12 500,- for kontrollen.
Eventuelle merknader til varslet gebyrsats kan sendes Fylkesmannen innen 14 dager, jf. § 16 i forvaltningsloven.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Avvik
Anmerkninger
Anmerkning 1

Det er etablert betongdekke på området der miljøsanering utføres, og på området rundt hvor det bl.a. lagres
pressa biler. Betongdekkene er tilknyttet oljeutskiller som jamfør framvist dokumentasjon, skal være
dimensjonert i forhold til størrelse på arealer og aktivitet.
Betongdekket rundt oppsamlingskum for overflatevann ute på plassen var betydelig oppsprukket. Bedriften
oppgir at det lagt membran under betongdekket og at membranen skal være tett. Utbedring av betongen rundt
kummen er i følge bedriften under planlegging.
Oppsprukket betongdekke kan ikke anses som tett og må utbedres, uavhengig om det er membran under. Vi ber
om tilbakemelding fra bedriften med tidsangitt plan for utbedring av betongdekket.
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Andre forhold

Pressing av miljøsanerte kjøretøyer utføres hovedsaklig vinterstid for å unngå pressaft. Eventuell pressaft vil gå
til oljeutskiller. Ellers har virksomheten etablert rutiner for å øke dryppetida om vinteren slik at mest mulig av
væsker kan renne av bilene før de mellomlagres i forkant av pressing.
Bedriften har avtale om tømming og kontroll av oljeutskiller. Rapporter viser at oljeinnhold i vannfase ikke
overskrider grensen på 50 mg/liter. Vannfase fra oljeutskiller slippes på kommunal overvannsledning.
Bedriften har tatt i bruk elektronisk deklarering via Avfallsdeklarering.no.
Fylkesmannen har ingen merknader til bedriftens skriftlige og praktiske rutiner knyttet til håndtering og lagring
av avfall, herunder også farlig avfall.
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