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Tønnesland lastebildemontering - Aksjon skrapmetall 2010 - oppfølging
etter kontroll
Det vises til kontroll 28.09.2010 og vedlagte rapport.
Rapporten som oversendes er en avviksrapport som omfatter kontroll av bedriftens
overholdelse av krav og vilkår for mottaket for farlig avfall. Rapporten gir ingen fullstendig
tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. Rapporten gir en oversikt over
hvilke temaer som ble gjennomgått under kontrollen.
Det ble påvist 1 avvik og gitt 1 anmerkning.
Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev
er mottatt, er rapporten å anse som endelig. Påvist avvik må rettes opp snarest mulig, og
senest innen 15.12.2010. Fylkesmannen ber virksomheten vurdere tiltak knyttet til vår
anmerkning i rapporten.
Gebyr
Gebyr for kontrollen kan fastsettes og innkreves i henhold til forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) kapt. 39 om innkreving av gebyr til statskassen for
Fylkesmannens kontrollvirksomhet, jf. avsnitt Vedtak om gebyr på side 4.
Med hilsen

Thore Egeland (e.f.)
senioringeniør

Hallvard Berget
senioringeniør

Vedlegg Inspeksjonsrapport
Kopi m/vedlegg Songdalen kommune, 4645 Nodeland

Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Tordenskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 60 00 Telefaks 38 17 60 13

E-post
postmottak@fmva.no
Hjemmeside
http://www.fylkesmannen.no/va
Org.nr. NO974 762 994 Bankgiro 7694.05.01381
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Inspeksjon ved Tønnesland Lastebildemontering, Kilen, 4646 Finsland
Dato for inspeksjonen: 28.09.2010
Rapportnummer: 2010.035.I.FMVA
Saksnummer hos Fylkesmannen: 2010/5925
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten: Jonny Tønnesland

Fra Fylkesmannen: Hallvard Berget

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var
virksomhetens håndtering av farlig avfall og tiltak for å forhindre utslipp av forurensende
komponenter. Kontrollen ble også gjennomført for å kartlegge eventuelt behov for konsesjon.
Inspeksjonen ble gjennomført som del av en regional kontrollaksjon rettet mot
returmetallaktører høsten 2010. Resultatene fra aksjonen vil sammenstilles av Klima- og
forurensningsdirektoratet og på Fylkesmennenes nettsider.
Fylkesmannen avdekket 1 avvik under inspeksjonen:


Virksomheten mangler internkontrollsystem

Avviket er nærmere beskrevet fra side 5 og utover.
Det er gitt 1 anmerkning etter inspeksjonen.
Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 15.12.2010 på at avviket er rettet. Det
bes redegjort for forhold knyttet til anmerkningen. Oppfølgingen etter inspeksjonen er
nærmere beskrevet på side 4.

29.09.2010

Hallvard Berget

Dato

Kontrollør
Fylkesmannen i Vest-Agder

Thore Egeland
(etter fullmakt)

senioringeniør
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Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 971 865 822

Eies av (org.nr): 937 329 350

Besøksadresse: Kilen, 4646 Finsland

Telefon: 38 18 01 75

Bransjenr. (NACE-kode): 49.410

E-post:

Kontrollert anlegg
Navn: Tønnesland Lastebildemontering, Kilen,
4646 Finsland
Kommune: Songdalen

Anleggsnr: 1017.0008.01
Anleggsaktivitet:

Regelverk
 Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
 Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften)
 Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
i virksomheter (internkontrollforskriften)
Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no
Definisjoner
Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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Oppfølging etter kontrollen
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de
områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne
rapporten.
Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi
ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.12.2010 på at
avviket er rettet. Virksomheten bes vurdere tiltak knyttet til vår anmerkning.

Varsel om tvangsmulkt
Fylkesmannen varsler med dette at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven
§ 73, dersom vi ikke har mottar en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket er rettet
innen 15.12.2010.
Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet
innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vurderes fastsatt til kr 20 000.
Virksomheten har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer må
sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf §
forvaltningsloven § 16.

Vedtak om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning §
39-6, gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Dette innebærer at virksomheten skal
betale kr 4300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett
ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Under inspeksjonen ble det opplyst at
gebyret var kr. 2100. Dette er ikke riktig, og vi beklager dette.
Klageadgang
Virksomheten har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt
denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes
og skal sendes til Fylkesmannen.
Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).
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Avvik
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø har mangler
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 4
(IK-forskriften)

Grunnlag for avviket:

a) Virksomheten har ikke innført internkontrollsystem, jf. forskriften § 4

b) Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall, jf. § 5,
annet ledd, punkt 7, i IK-forskriften.
c) Annet/utdypning

Kommentarer:

Virksomheten har tidligere ikke hatt ansatte. Det er nå ansatt en
person, og det er da krav om internkontrollsystem, jf. § 4, jf. § 2 i IKforskriften. Det mangler også dokumenterte rutiner for håndtering av
farlig avfall.

Avvik 2: Virksomheten utfører konsesjonspliktige aktiviteter uten å inneha
konsesjon
Avvik fra: Forurensningsloven §§7, 29 og avfallsforskriftens kapittel 4, § 4.7, avfallsforskriften
kapittel 11, § 11-6.

a) Virksomheten miljøsanerer kasserte kjøretøy uten konsesjon fra Fylkesmannen, jf.
forurensningsloven §§7, 29 og avfallsforskriftens kapittel 4, § 4.7

b) Virksomheten mottar farlig avfall uten tillatelse fra Fylkesmannen, jf. avfallsforskriften
kapittel 11, § 11-6

c) Virksomheten samler inn farlig avfall uten tillatelse fra Klif, jf. avfallsforskriften kapittel
11, § 11-6
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d) Annet/utdypning

Kommentarer:

Virksomheten har konsesjon, gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder
07.03.2006.

Avvik 3: 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 kan ikke dokumentere at deres farlige avfall er levert.
Deklarasjonsskjema er ikke utfylt, jf. § 11-12
c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring/sikring/merking av farlig avfall, jf. § 115
d) Virksomheten foretar ulovlig behandling av eget/andres farlig avfall, jf. § 11-6
e) Annet/utdypning:
Kommentarer:

Ingen merknader.
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Avvik 4: Virksomheten har ikke oversikt over utslipp til vann/grunn
Avvik fra: Forurensningsloven § 7

a) Oljeutskilleren er ikke kontrollert/tømt/vedlikeholdt

b) Annet/utdypning:
Kommentarer:

Ingen merknader.

Avvik 5: Virksomheten har aktivitet som kan medføre fare for forurensning
Avvik fra: Forurensningsloven § 7
Internkontrollforskriften § 5, annet ledd, punkt 6 og 7.

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor:
a) Virksomheten kan ikke dokumentere at den tekniske tilstandstatusen på tank med farlig
kjemikalie er tilstrekkelig for å hindre forurensing/evt. lekkasje
b) Manglende risikovurderinger av tanker uten oppsamlingsbasseng
c) Forsøpling av nærmiljøet kan ha medført fare for forurensning eller virker skjemmende, jf
Forurensingsloven § 28

d) Annet/utdypning:
Kommentarer:

Ingen merknader.
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Anmerkning 1
Verkstedlokaler er noe uoversiktlige på grunn av mye deler som
tar mye plass
Kommentarer:
Virksomheten bør foreta rydding i lokaler for å få bedre oversikt.
Dette er viktig i forhold til uforutsette hendelser som brann, utslipp av
olje og andre væsker m.m..

Andre forhold
Virksomheten har lagret lastebiler på et avgrenset område på Auglandsmoen, Songdalen
kommune. Lagringen omfattes av utslippstillatelse gitt 07.03.2006. I tillegg er det lagret
lastebiler i et industribygg som virksomheten disponerer i Øyslebø, Marnardal
kommune. Demontering foregår i en viss grad på begge steder. Fylkesmannen forutsetter
at demontering på disse områdene begrenses i størst mulig grad, og at den foregår uten
fare for forurensning av ytre miljø, dvs. vann, grunn, luft.
Virksomheten har en viktig funksjon i gjenbruk av deler til lastebiler og en del annet
utstyr. Selv om det er påvist avvik, mener Fylkesmannen at virksomheten har god
oversikt over egne aktiviteter og mulige forurensningskilder. Med et
internkontrollsystem på plass vil miljøhensyn bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Demonterte motorer for gjenbruk, Tønnesland Lastebildemontering, Finsland.
Foto: Hallvard Berget, Fylkesmannen i Vest-Agder.
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