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2007/3081 OST

Vår dato

Otta Bilskadesenter AS – Varsel om tvangsmulkt
Otta Bilskadesenter AS overholder ikke krav satt i Fylkesmannen sin tillatelse av
15.09.2004. Fylkesmannen varsler som følge av dette tvangsmulkt på kr. 20 000,- dersom
ikke fastsatte vilkår er oppfylt innen 01.07.2007
Otta Bilskadesenter AS har ikke dokumentert å ha opprettet et journalsystem i tråd
med krav satt i Fylkesmannen sitt brev av 24.05.2006 innen fristen. Fylkesmannen
varsler tvangsmulkt på kr. 10 000,- dersom ikke vilkårene til journalføring følges.

Bakgrunn
Det vises til vårt besøk og kontroll av Otta Bilskadesenter AS sitt mottaksanlegg for bilvrak
den 26.02.2007. Mottaket var ikke bemannet da Fylkesmannens kontrollør kom til
mottaksplassen. Reidar Nilsen, som innehaver av mottaksplassen, ble kontaktet og var med
under kontrollen.
Med grunnlag i vår kontroll av 02.05.2006 og Fylkesmannens brev av 24.05.2006 ble det
foretatt en ny inspeksjon av mottaksanlegget. Kontrollen avdekket at de punkt som var knyttet
til varsel om bruk av tvangsmulkt i brev av 24.05.2006 ikke var oppfylt.
a) Det fremgår ikke av journalen hvor mange biler som er mellomlagret innenfor
godkjent område
b) Det er uklart hvilke biler som er miljøsanerte
c) Vrakbiler som inngår i vrakpantsystemet er ikke merket med referanse til
bilens vrakpantnummer
Kontrollen avdekket videre avvik i forhold til følgende vilkår i tillatelsen av 15.09.2004:
2.1 Tekniske vilkår, 2.1.1 pkt.III
Mottaksanlegget har ikke tilstrekkelig inngjerding.
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Mottaket mottar og lagrer ikke-miljøsanerte vrakbiler utenfor godkjent område.
Under kontrollen ble det registrert at det ble foretatt plukking av deler fra disse
vrakene.
2.1.3 Lagring av kasserte kjøretøy/bildeler, pkt I
Virksomheten overholder ikke kravene til mellomlagring av antall bilvrak.
Kontrollen avdekket at det innenfor området var lagret ca 270 vrak mot 150 som
øvre grense i tillatelsen.
2.1.3 Lagring av kasserte kjøretøy/bildeler, pkt III
Virksomheten utfører ikke miljøsanering i henhold til fastsatte vilkår i tillatelsen.
Kontrollen avdekket at flere vrakbiler ikke var miljøsanert, samt mellomlagret på
område uten fast dekke.

Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen har gjentatte ganger påpekt avvik i forhold til gitte tillatelse av 15.09.2004. Det
vises her til Fylkesmannen sine pålegg i brev av 23.02.05, 20.04.05 og 06.12.05.
Fylkesmannen har i brev av 24.05.2006 gitt Otta Bilskadesenter varsel om bruk av
tvangsmulkt dersom påpekte avvik ikke er imøtekommet. Fremlagt dokumentasjon,
journalført som dok 03/3532-26, oppfyller ikke de fastsatte krav. Det vises også til tidligere
varsel om bruk av tvangsmulkt i brev av 20.04.2005.

Fylkesmannens vedtak
Med hjemmel i forurensningsloven § 73 varsles:
1. Otta Bilskadesenter AS blir ilagt tvangsmulkt på kr. 20 000,- dersom virksomheten ikke
har fulgt opp fastsatte vilkår i Fylkesmannen sin tillatelse av 15.09.2004 innen
01.07.2007.
Jf. pkt. 2.1 Tekniske vilkår – Anlegg og drift, 2.1.1, pkt.III:
• Mottaksanlegget har ikke tilstrekkelig inngjerding
• Mottaket mottar og lagrer ikke-miljøsanerte vrakbiler utenfor godkjent område
Jf. pkt. 2.1 Tekniske vilkår, 2.1.3 – Lagring av kasserte kjøretøy/bildeler, pkt.I:
• Virksomheten overholder ikke kravene til mellomlagring av antall bilvrak
Jf. pkt Tekniske vilkår, 2.1.3 – Lagring av kasserte kjøretøy/bildeler, pkt.III,
nr.2 Selvplukk ikke tillatt på usanerte biler:
• Kontrollen avdekket at det ble utført selvplukk på biler som ikke var
miljøsanert, og hvor disse var mellomlagret på et ikke-godkjent område (ikke
inngjerdet og uten fast dekke)
Jf. pkt Tekniske vilkår, 2.1.3 Lagring av kasserte kjøretøy/bildeler, pkt.III, nr. 1-4
• Virksomheten utfører ikke miljøsanering i henhold til fastsatte vilkår.
2. Otta Bilskadesenter AS blir ilagt tvangsmulkt på kr. 10 000,- dersom virksomheten ikke
oppfyller vilkårene til journalføring, jf. krav fastsatt i Fylkesmannen sitt brev av 24.05.06.
Driftsjournalen skal rapporteres til Fylkesmannen for hvert kvartal. Første gang innen
10.07.2007. Deretter den 10. i påfølgende måned for hvert kvartal.
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Etter forvaltningsloven § 16 har parter i saken rett til å uttale seg om innholdet i varslet før det
blir fattet vedtak. Vi ber om eventuelle merknader til dette varslet blir sendt Fylkesmannen
innen 14 dager etter at varslet er mottatt.

Kristin Hille Valla

Sigurd Tremoen
avdelingsdirektør

