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Rapportens innhold – Tema for kontrollaksjon
Denne kontrollaksjon har hovedfokus på biloppsamlernes miljøsanering og håndtering av
utsortert farlig avfall. Det viktigste miljøelement rundt håndtering av vrakene er å sikre en
god miljøsanering av vrakene før de presses for å hindre av miljøfarlig avfall går videre til og
forårsaker utslipp til ytre miljø i fragmenteringsanleggene (olje, kviksølv, bly bl.a.).
Forsvarlig disponering av utsortert farlig avfall på biloppsamlingsplassene er et annet viktig
miljøelement.
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen følgende
kontrollerte tema:
- Biloppsamlernes miljøsanering
- Håndtering av utsortert farlig avfall
- Internkontroll i forhold til ytre miljø

Hovedkonklusjon – Funn:
Kontrollen avdekket 2 avvik fra gjeldende lover og forskrifter innenfor de områder som ble
kontrollert. Det ble videre gitt 3 anmerkninger.
Avvik:
1. Oppsamling av søl i forbindelse med væskehåndtering er ikke tilfredsstillende
2. Virksomhetens skriftlige internkontroll må oppdateres
Anmerkinger:
1. Mindre beholder til kvikksølvkomponenter bør anskaffes
2. Brukt kjølevæske må leveres som farlig avfall til godkjent innsamler
3. Lager for farlig avfall bør sikres bedre
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Innledning
Kontroll som gjennomført her, utføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med
hensyn til ivaretakelse av ytre miljø overholdes. Kontrollen fokuserer på overholdelse av
krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er avdekket under
kontrollen og som ligger innenfor Fylkesmannens forvaltningsområde. 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 krav satt i medhold av helse, miljø- og
sikkerhetslovgivningen. (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter
hjemlet i denne loven, utslippstillatelsen).
 ANMERKNING er et forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for
å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
(Dette kan f.eks være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr,
styresystemer eller arbeidsmåte).

1.

Lovgrunnlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:
-

-

Lov om 13.3.1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften, IK).
Utslippstillatelsen av 21.07.2005
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2. Avvik
Følgende avvik ble funnet ved kontrollen:

Avvik 1: OPPSAMLING AV SØL I FORBINDELSE MED VÆSKEHÅNDTERING ER IKKE
TILFREDSSTILLENDE

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5
Avfallsforskriften kapittel 4, Vedlegg 1

Kommentarer:
Væske som samles opp under pressing av bilvrak lagres på 200 litersfat hvor olje og vannfase
separeres. Oljen blandes med refunderbar olje og vannfasen helles i oljeutskiller.
Konsentrert væske fra pressingen skal samles opp på egen beholder og leveres som farlig
avfall til godkjent innsamler (avfallsforskriften § 11-5). Før Fylkesmannen eventuelt kan
godta annen behandlingsmåte for vannfasen i pressvæsken, må analysebevis på innholdet i
vannløselig del av press-væsken foreligge. Flere aktuelle komponenter som
bremsevæskerester, rester av frostvæske med mer. Press-væskens oljedelen består antagelig
av en blanding av bremsevæske (rester i rørsystem) og oljerester fra motor/gir/kardang. Dette
vil være ikke refunderbar olje med EAL-kode 13 05 06 (avfallskode 7021) jf r. side 2 av
vedlagte infoark (TA 2116/2005).

Avvik 2: VIRKSOMHETENS SKRIFTLIGE INTERNKONTROLL MÅ OPPDATERES
Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5
Tillatelsens punkt 1.2

Kommentarer:
Bedriftens liste for de ansatte som foretar miljøsaneringen, som angir hvilke fraksjoner som
skal fjernes fra bilvrakene før de presses avviker fra bedriftens nåværende praksis.
Denne listen må oppdateres slik at praktiserende prosedyre for miljøsanering av bilene
stemmer overens med beskrivelsen i internkontrollen.
Fylkesmannen minner også på kravet i tillatelsen om å sende en kopi av oppdatert
internkontrollrutiner iht. ny tillatelse. Fristen utløp 01.09.2005.

2 Anmerkninger:
Anmerkning 1:
Beholder til kviksølvkomponenter bør byttes ut
Beholderen for kvikksølvkomponenter kan med fordel byttes ut med en mindre. Med bruk av
dagens beholder kan det være fare for at kvikksølvkomponenter knuses.
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Anmerkning 2:
Mengden oppsamlet kjølevæske pr miljøsanert bil er lav. Brukt kjølevæske må
leveres som farlig avfall til godkjent innsamler.
Oppgitte mengder avtappet og levert frostvæske for de siste tre år i henhold opplysninger
angitt i innleverte årsrapporter tilsvarer kun 0,33 liter pr. bil.
Det er opplyst at frostvæske leveres til gjenbruk til Hesselberg maskin for bruk i
anleggsdekk. Disse opplysningene er kontrollert. Faren for at kjølevæsken ikke blir tatt
hånd om som farlig avfall ved skifte av dekk er tilstede. Hesselberg maskin har ikke
kontroll med hvordan kjølevæsken håndteres videre ved dekkskift.
Vi har tidligere bedt Bildemontering Nes om å kunne dokumentere / godtgjøre at
frost/kjølevæsken i dette tilfelle blir gjenbrukt som en vare og ikke ender opp som farlig
avfall. Vi vil imidlertid i fra nå av, så lenge kjølevæske er å anse som farlig avfall og ikke
gjenbrukes i egen virksomhet, kreve at avfallet leveres til godkjent innsamler/mottak.

Anmerkning 3: Lagring av farlig avfall bør sikres bedre
Lagring av farlig avfall på virksomheten er ikke tilfredsstillende for følgende forhold:
Lagringen er ikke tilstrekkelig sikret mot ytre påvirkning (j.fr. avfallsforskriften § 11-5) ved
at det mangler en ekstra sikkerhetsbarriere for å hindre at eventuelt spill av vannløslige
komponenter kan havne rett i oljeutskilleren og videre til omgivelsene.
Det bør etableres en ekstra barriere for å hindre at det kan påføres skade på
oppbevaringsenhetene ved for eksempel påkjørsel. Videre bør det også etableres en
sikkerhetsbarriere for å samle opp eventuelt spill som kan oppstå ved for eksempel overføring
av væske fra oppsamlingskar til mellomlagringsfatene. Det er også en fordel hvis det er et
skille mellom det som kan fange opp oljeholdig søl fra det som samler opp eventuelt søl av
vannløslige væsker.

3 Kommentarer:
Fylkesmannen ser positivt på at bedriften etablert fast dekke for hele tomten og har en
ryddig og oversiktlig tomt. Vi merket oss også at det var tatt ut et betydelig antall
kvikksølvkomponenter.

