Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Vår dato

20.09.07

Saksbehandler: Karin Espvik

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2007.021.I
Saksnummer: 2007/12112

Informasjon om virksomheten
Navn:
Bil-demontering Nes AS

Dato for inspeksjonen:
13.09.07

Adresse:
Industriveien 18, 2166 Oppaker

Telefon/e-post:
63 91 06 00

Besøksadresse:
Industriveien 18, 2166 Oppaker

Organisasjonsnr.: 980 817 458
Anleggsnr.:

Kommune/kommunenr.:
Nes i Akershus

Bransjenr. (NACE-kode):
51.570

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Charley M Andersen, daglig leder Terje Kaspersen

Fra Fylkesmannen:
Jens Hertzberg, Karin Espvik,
Torild K Halvorsen

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Hovedtema for
kontrollen var håndtering av farlig avfall.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 3 avvik* og 0 anmerkning*, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.
Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Pålegg om tilbakemelding.
Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende Fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte
at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene.
Frist for skriftlige tilbakemelding er: månedlig med første frist 21.09.07.
Bedriften pålegges å sende skriftlig rapport om status og forbedringer i driftsforholdene ved utløpet av
hver måned, inntil driften igjen er i tråd med gjeldende regelverk. Alle krav skal være oppfylt ved
utgangen av 2007.
Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan
påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør
begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige
tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et
eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 2 i rapporten.
* Avvik og anmerkninger er definert på side 2 i rapporten
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Definisjon på avvik og anmerkninger
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, eller forskrifter hjemlet i
disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø
og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt,
har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73 . En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et
løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.
Farlig avfall og kjemikalier
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller
dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen
kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensede avgasser,
slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis vi heller farlig avfall i kloakken, kan det gjøre at
kloakkrenseanleggene ikke fungerer som de skal, slik at mer forurensning kommer ut i sjø og
vassdrag.
Farlig avfall
”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for
farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om
tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarering (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg
fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje,
oljeholdig avløpsvann og PCB-holdig avfall som kondensatorer .
Aktuelt regelverk:
Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.Regelhjelp.no.
Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
• Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
Internkontrollforskriften, av 6.desember 1996 med senere endringer
• Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13.mars 1981, med senere
endringer
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004, med
senere endringer.
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 4, Kasserte
kjøretøyer og kapittel 11 Farlig avfall, av 1.juni 2004, med senere endringer
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Virksomhetens område med tilhørende aktiviteter
Ved inspeksjonen ble det observert lagring av et stort antall ikke miljøsanerte biler på et område
utenfor virksomhetens driftsarealer. Lagerområdet har ikke ugjennomtrengelig dekke og var ikke
inngjerdet.
Det ble opplyst at Bil-demontering Nes AS ikke har vært i normal drift i 2007 pga sykdom hos daglig
leder. Virksomheten har i stor grad bare tatt i mot biler uten å utføre sanering etter reglene. Det var
mottatt vesentlig færre biler enn tidligere år.
Hele bedriftsområdet har etter inspeksjonen i 2005 fått tett dekke og oppsamling av overvann til ny
oljeutskiller. Hall for innendørs sanering er ikke tatt i bruk og anskaffet utstyr er ikke montert. Deler
av utearealet var opptatt av 3-400 biler som var klargjort for pressing.
Bedriften har ansatt ny daglig leder fra 1. september, samt 2 nye medarbeidere fra 14. september.
Virksomheten har til hensikt å starte opp igjen og bringe alle forhold i samsvar med regelverket i løpet
av kort tid. Internkontrollen skal gjennomgås og dokumentasjonen vil bli justert til nye driftsforhold.
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Vedlegg til inspeksjonsrapport ved ______Bil-demontering Nes AS
Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd
Grunnlag for avviket:
a) Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall, jf. § 5, annet ledd, punkt 7
b) Virksomhetens rutiner for håndtering av farlig avfall er mangelfulle, jf. § 5, annet ledd, punkt 7
c) Virksomheten har ikke en tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle
handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser, jf. § 5, annet ledd, punkt 6
d) Virksomheten har mangelfull opplæring og kompetanse, jf. § 5, annet ledd, punkt 2,3
e)

Kommentarer:
Når ny innendørs saneringsplass er tatt i bruk i løpet av høsten 2007, gjennomgås hele
internkontrollen. Nye rutiner dokumenteres i henhold til regelverket.

Oppfølging: Kopi av rutiner som utarbeides, bes oversendt Fylkesmannen.
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Vedlegg til inspeksjonsrapport ved

Bil-demontering Nes AS

Avvik 2: Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall.
Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11
Grunnlag for avviket:

a) Virksomheten overholder ikke leveringsplikten for farlig avfall, jf. § 11-8
b) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent innsamler/mottaker jf. § 11-8
c) Deklarasjonsskjemaet er ikke tilfredsstillende utfylt jf. § 11-12
d) Virksomheten kan ikke dokumentere at farlig avfall er levert, jf. §§ 11-8 og 11-12
e) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering og/eller merking av lagret farlig avfall, jf. §
11-12
f) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall, jf. § 11-5
g) Virksomheten foretar ulovlig behandling av eget/andres farlig avfall, jf. § 11-6
h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden, jf. § 11-5
i)
Kommentarer:
a) Lagret Hg-holdig avfall skal leveres til godkjent mottaker.
e) Beholdere for lagring av farlig avfall skal merkes tydelig.
h) Lager av ikke miljøsanerte kjøretøyer utenfor gjerdet skal tømmes.

Oppfølging: Grove brudd på regelverket og ikke tilfredsstillende drift i 2007 medfører behov for
at Fylkesmannen følger utviklingen av virksomheten nøye. Bedriften pålegges derfor å sende
skriftlig rapport om status og forbedringer i driftsforholdene ved utløpet av hver måned, inntil
driften igjen er i tråd med gjeldende regelverk. Alle krav skal være oppfylt ved utgangen av 2007.
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Vedlegg til inspeksjonsrapport ved

Bil-demontering Nes AS

Avvik 3: Virksomheten har mangler ved sin miljøsanering av kasserte kjøretøyer
Avvik fra:

Utslippstillatelsen og/eller Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften),
kapittel 4, Kasserte kjøretøyer, vedlegg 1 jf § 4-7.
Grunnlaget for avviket:
a) Virksomheten har mangler ved mottak/mellomlagring av ikke miljøsanerte kjøretøyer, jf pkt 1.

b) Virksomheten har mangler ved tilrettelegging av områder for miljøsanering av kjøretøyer, jf
pkt 2.
c) Virksomheten har mangler ved gjennomføring av miljøsanering av kasserte kjøretøyer, jf pkt 3-6
d)

Kommentarer:
a) Mellomlagring av ikke miljøsanerte biler på arealer uten tett dekke må opphøre. Biler som nå
lagres utenfor gjerdet, skal miljøsaneres eller flyttes til arealer med ugjennomtrengelig dekke innen
21. september.

Oppfølging: . Dokumentasjon av at sanering/flytting er utført, helst i form av bilder av området,
sendes Fylkesmannen senest 21. september 2007.

