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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved BILDEMONTERING NES AS den
14.11.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under
inspeksjonen.
Avvik:



Bildemontering Nes AS mangler et måleprogram for utslipp til vann
Bildemontering Nes AS har mangelfull internkontroll

Anmerkninger:

Bildemontering Nes AS sine rutiner kan forbedres for å sikre at det
mellomlagres maksimalt 300 sanerte kjøretøy til enhver tid
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postadresse: Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 Telefon: 22 00 35 00 Org. nr.: 974 761 319
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
24.11.2017
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: BILDEMONTERING NES AS
Organisasjonsnr.: 980862755

Eies av: 980817458

Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap

Kontrollert enhet
Navn:

BILDEMONTERING NES AS

Anleggsnr.: 0236.0007.01

Kommune: Nes i Akershus

Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy
Tillatelse gitt: 03.11.2016

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens
risikobaserte industritilsyn for i år.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til vann



Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
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.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
BILDEMONTERING NES AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må BILDEMONTERING NES
AS innen 1.februar 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er
rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Kjersti Aastorp Hirth.

4. Pålegg om opplysninger
BILDEMONTERING NES AS må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende
opplysninger innen 1.februar 2018 (jf. forurensningsloven § 49):





Måleprogram for utslipp til vann
Plan for kompetanseutvikling for ansatte
Beredskapsplan
Oversikt over internkontrollsystemet til Bildemontering Nes AS

Klageadgang
Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har
plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes
Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten
(jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Varsel om gebyr
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret
skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i
henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil
en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 7 500,- i gebyr for
inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller §
39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16.
Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen to uker
etter at dette brevet er mottatt.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Bildemontering Nes AS mangler et måleprogram for utslipp til vann
Avvik fra:
Tillatelsen punkt 11
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Kommentarer:
Gjeldene tillatelse har krav til utslippskontroll og overvåking når det gjelder utslipp til
vann. Bildemontering Nes AS har 2 oljeutskillere som det gjøres prøvetaking av årlig, og
det er satt krav i tillatelsen når det gjelder oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskillerne.
Måleprogrammet skal utarbeides av kvalifisert uavhengig konsulent jamfør tillatelsen.
Et måleprogram må inneholde:
 fastlegging av målemetode
 prøvetakingssted og prøvetakingsmetode
 representative prøveperioder
 vurdering av måleusikkerhet
 hvordan målingene er kvalitetssikret
 hvordan resultatene skal sammenstilles og vurderes
Målingene skal være representative for normal drift og vise bedriftens faktiske utslipp.
Som en del av måleprogrammet skal det også foreligge rutiner for kalibrering,
vedlikehold og renhold av utslippsrelatert utstyr.

Avvik 2
Bildemontering Nes AS har mangelfull internkontroll
Avvik fra:
- Tillatelsen punkt 3.4
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 2.ledd punkt 7 og 8
Funn:






Virksomheten har et mangelfullt dokumentert internkontrollsystem
Virksomheten har liten oversikt over skriftlige rutiner
Virksomheten mangler en skriftlig plan for kompetanseutvikling for ansatte
Virksomheten mangler en skriftlig beredskapsplan
Virksomhetens rutine for farlig avfall er ikke oppdatert når det gjelder elektronisk
deklarering

Kommentarer:
Bildemontering Nes AS plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet.
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav
i tillatelsen og relevante lover og forskrifter. Virksomheten plikter å holde
internkontrollen oppdatert og er ansvarlig for systematisk å evaluere og ajourføre egne
rutiner når det gjelder endringer i driftsforhold på anlegget.
I internkontrollsystemet skal blant annet følgende inngå:
 Miljørisikovurdering
 Driftsrutiner for oljeutskiller
 Rutine for håndtering av farlig avfall
 Rutiner for miljøsanering av kjøretøy
 Plan for kompetanseutvikling
 Beredskapsplan
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Rutiner for avviksbehandling

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Bildemontering Nes AS sine rutiner kan forbedres for å sikre at det
mellomlagres maksimalt 300 sanerte kjøretøy til enhver tid
Kommentarer:
Befaringen viste at Bildemontering Nes AS oppbevarer relativt mange sanerte biler på
anlegget. Omtrent 250 biler (grovt overslag) er delebiler, mens en resterende stabel av
kasserte biler skal leveres videre.

Mellomlagring av sanerte biler. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Gebyr ved kontroll (M297)
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