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Navn:

Virksomhetens org.nr.:
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Adresse

Virksomhetens telefon:

Pb. 31, 2021 Skedsmokorset
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Virksomhetens e-post:

Industriveien 9A, 2021 Skedsmokorset

kontor@sbo.no

Kommune/kommunenr.:

Bransjenr. (NACE-kode):

Skedsmo i Akershus

51.570

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:

Fra Fylkesmannen:

Svein-Tore Sund

Torild K. Halvorsen

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Hovedtema for
kontrollen var internkontroll og håndtering av farlig avfall.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 1 avvik* og 2 anmerkninger* under kontrollen.
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 avviket.
Frist for skriftlig tilbakemelding er: 29.02.08
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

Definisjoner og informasjon
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 dispensasjoner).
Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta
helse og miljø 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 behandling av farlig avfall (§ 115), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarering (§ 11-12) og tilsyn (§ 1115). 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

Vedlegg til inspeksjonsrapport ved

Skedsmo Bilopphogging AS

Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:
Avvik 1: Virksomheten har mangelfull internkontroll
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), § 5, andre ledd punkt. 1-8.
Grunnlaget for avviket er krysset av nedenfor (avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av
internkontrollen)
a) Virksomheten har mangelfulle rutiner for håndtering av farlig avfall (punkt 7)
b) Virksomheten har ikke oversikt over de farlige kjemikaliene som er i bruk (punkt 6)
c) Virksomheten har ikke tilstrekkelig oversikt over sitt farlige avfall (punkt 6)

Kommentarer:
Fylkesmannen ser det som positivt at virksomheten på eget initiativ har begynt å revidere sitt
internkontrollsystem i samarbeid med Solheim HMS. Et utkast ble forevist under inspeksjonen.
a) Dokumentert (skriftlig) rutine for miljøsanering kunne ikke forevises under kontrollen.
Fylkesmannen ser det som positivt at risikovurdering av miljøsaneringsoperasjonen er planlagt
gjennomført i januar 08. Rutinen for miljøsanering må vurderes etter gjennomført
miljørisikovurdering.
b) En oversikt (liste) over samtlige HMS-datablader for kjemikalier som er i bruk ved
virksomheten mangler. Det skal også være en liste over farlige kjemikalier. Listene kan slås
sammen ved å sette inn faremerking for de farlige kjemikaliene i oversikten.
c) Beholdere med kjemikalier funnet i kasserte biler, plasseres i hyllene ved den ene
miljøsaneringsstasjonen. Det var ingen HMS-datablader tilgjengelig for disse kjemikaliene.
Kjemikaliene må ansees å være farlig avfall og skal sendes inn til godkjent mottaker av farlig
avfall.
Oppfølging:
a) Dokumentert rutine for miljøsanering som resultat av gjennomført risikovurdering for
arbeidsoperasjonen bes oversendt Fylkesmannen.
b) Oversikt (liste) over kjemikalier i bruk lages.
c) Rutine for håndtering av farlig avfall oppdateres med hensyn på kjemikalier som
ankommer virksomheten via kasserte kjøretøy. Rutinen bes oversendt Fylkesmannen.

Vedlegg til inspeksjonsrapport ved

Skedsmo Bilopphogging AS

Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkinger:

Anmerkning 1:
Virksomheten har en rutine for avvikshåndtering. Fylkesmannen anbefaler at denne tas i bruk, slik at behandling
av avvik kan dokumenteres.
Oppfølging: Rutinen for avvik tas i bruk.

Anmerkning 2:
Under befaring ble det observert at en dieseltank og enkelte beholdere for kjemikalier manglet merking.
Bilbatterier som ikke fikk plass i egnet avfallsbeholder var plassert i en trebeholder.
Oppfølging: Dieseltanken og øvrige beholdere for kjemikalier merkes med innhold og evt. faresymbol,
risikosetninger (R-setninger) og sikkerhetssetninger (S-setninger)som beskrevet i HMS-databladene.
Bilbatteriene lagres i egnet beholder.

Vedlegg til inspeksjonsrapport ved

Skedsmo Bilopphogging AS

Andre kommentarer/utdypninger:
Oljeutskiller:
Fylkesmannen anbefaler at Skedsmo Bilopphogging AS anskaffer dokumentasjon om oljeutskiller, selv om
ansvarlig for denne er huseieren Martinsen Invest.

Spylevæske:
Avfallsforskriften, tillater uten særskilt tillatelse, en praksis med gjenvinning av eget farlig avfall som finner
sted innenfor bedriftsenhetens område, dersom gjenvinningsprosessen ikke medfører fare for forurensning, jf.
forurensningsloven § 7.
Når det gjelder gjenbruk av spylevæske og drivstoff internt blant bedriftens ansatte har dette vært allment
akseptert da dette i hovedsak er reine stoffer (likt med opprinnelig produkt).

