Hof Bilopphoggeri
Industriveien 31
3090 Hof

Vår saksbehandler / telefon:
Berit Løkken
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:
2012/517
Arkivnr: 472

Vår dato:
04.07.2012

Rapport etter tilsyn ved Hof Bilopphuggeri den 18.4.2012
Resultater
Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll ved Hof bilopphuggeri den
18.4.2012, men rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid
eller miljøstatus.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik under tilsynet. Det er gitt en anmerkning. Anmerkningen
er nærmere beskrevet på side 3 i rapporten.

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Werner Olsen
fagkoordinator

Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post: postmottak@fmve.no
www.fylkesmannen.no/vestfold

Berit Løkken
senioringeniør

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:
Statens Park - Hus I
Anton Jenssens gate 4

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr. (underenhet):
971959126
Besøksadresse:
Industriveien 31, 3090 Hof
Kommune/kommunenr.:
14 Hof
Anleggsaktivitet: Engroshandel med avfall og skrap,
kasserte kjøretøy

Eies av:
991347011
Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):
46.770
Anleggsnummer:
0714.0002.01

2. Tilstede under inspeksjonen
Fra virksomheten:
Tommy Andersen

Fra Fylkesmannen:
Dag Aursland, Berit Løkken

3. Bakgrunn for inspeksjonen
Kontroll av virksomhetens tillatelse av 17.11.2000 og vurdering av lager av kasserte kjøretøy
m.m.

4. Inspeksjonstema
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Avfallshåndtering

5. Definisjoner
Avvik:
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning:
Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

6. Dokumentunderlag
Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften)
Tillatelse av 17.11.2000 gitt Hof Bilopphoggeri i medhold av forurensningsloven § 11
Egenkontrollrapport for 2011
Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

7. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.
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Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på
virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 17.11.2000.
Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 600 i gebyr for den gjennomførte kontrollen.
Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan
påklages.
Faktura oversendes fra Klima og forurensningsdirektoratet.

8. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.
Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

9. Om virksomheten
Hof Bilopphogger har i tillegg til tillatelse til sanering av kasserte kjøretøy, også
skraphandelbevilling for inntil 2 500 kjøretøy. Dette medfører at store mengder ferdig sanerte
kjøretøy, diverse bildeler og metall m.m. er lagret ute på eiendommen og i to store haller. Eier
av virksomheten har tidligere kjøpt opp diverse utrangert materiell fra forsvaret hvor det meste
er lagret inne i hallene.

10.Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkning til forhold som ble kontrollert:
Anmerkning 1

Lagring av ferdig sanerte, kasserte kjøretøy, diverse deler / bildeler
o.a. bør ryddes

I følge tillatelsen av 17.11.2000 punkt 3.1 skal plassen innrettes og drives på en slik måte at
vann- eller grunnforurensning ikke oppstår.
Som følge av at Hof Bilopphogger også driver med skraphandelvirksomhet, har lageret av
kasserte kjøretøy, bildeler og diverse metall på virksomhetens eiendom de senere år vokst.
Utendørs lager virker usystematisk og rotet, og det bør iverksettes tiltak for å rydde opp.
Under ble det redegjort for planer for opprydding og avhending på området. Ca. 50 % av
bilparken (850 stk) er planlagt fjernet i løpet av høsten. Det skal etableres mer permanente
områder på eiendommen for ulike «fraksjoner» og ryddes langs interne veier. I tillegg
foreligger planer for nye / utbedrede kontor og spisebrakke.
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