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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Borg Bildemontering og
karosseri Johansen den 20.06.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Østfold avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:





Usanerte biler lagres ikke på tette dekker
Farlig avfall leveres ikke til godkjent mottak
Årsrapportering for 2016 er ikke sendt inn
Risikovurdering for ytre miljø er ikke gjennomført

Anmerkninger:

Slam fra oljeutskiller er deklarert med Norsk spesialolje som
avfallsprodusent
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Fylkesmannen i Østfold Postadresse: Postboks 325, 1502 Moss
Besøksadresse: Vogtsgate 17, 1532 Moss Telefon: 69 24 70 00 Org. nr.: 974 760 460
E-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/ostfold

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
11. juli 2017
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN
Organisasjonsnr.: 971620250

Eies av: 989710230

Bransjenr. (NACE-kode): 45.200 - Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt
motorsykler
Kontrollert enhet
Navn:

Borg Bildemontering og karosseri Johansen

Kommune: Sarpsborg

Anleggsnr.: 0105.0042.01
Fylke: Østfold

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy
Tillatelse gitt: 22. mars 2004

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr




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
Borg Bildemontering og karosseri Johansen plikter snarest å rette opp de avvik som er
beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Borg
Bildemontering og karosseri Johansen innen 2. oktober 2017 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmospostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Østfold v/Karoline Sivertsen.
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4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. juni
2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med
§ 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter
etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Borg Bildemontering og karosseri
Johansen bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften
§§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet.
Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.
Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om
innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes via Fylkesmannen i Østfold.
Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til
Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning,
og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til
følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Østfold (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Usanerte biler lagres ikke på tette dekker
Avvik fra:
Tillatelsen vilkår 2.3
Avfallsforskriften kapittel 4 vedlegg 1 punkt 1
Kommentarer:
I følge tillatelsen skal lagring av kasserte kjøretøy foregå i tråd med avfallsforskriftens
kapittel 4 vedlegg 1. Av vedleggets punkt 1 fremgår at områder for lagring (inkludert
midlertidig) av kasserte kjøretøy før behandling skal være utstyrt med fast,
ugjennomtrengelig dekke med oppsamlingsmulighet eller sandfang og oljeutskiller. Også
forsikringsbiler skal stå på tette dekker når det er fare for forurensning.
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Kjøretøy som ikke er sanerte, både kasserte kjøretøy og forsikringsbiler,
lagres på flere steder; noen står lagret sammen de ferdig sanerte bilene på grusdekket
inne på inngjerdet området, noen står i grøftekanten langs veien og noen biler står på et
område med grus/gress utenfor gjerdet. Se vedlegg 1. I overkant av 30 kjøretøy lagres i
utenfor anleggets inngjerdede område.

Avvik 2
Farlig avfall leveres ikke til godkjent mottak
Avvik fra:
Avfallsforskriften §§ 11-8 og 11-12
Tillatelsen vilkår 2.6
Kommentarer:
Farlig avfall skal leveres godkjent mottak minimum en gang per år og deklareres ved
levering.
Oljefilter
Borg Bildemontering har en praksis hvor oljefilter settes på en rist for å dryppe fra seg,
hvorpå de tørkes av med filler og leveres Stene Stål Gjenvinning AS som jernskrap. Det
ble under tilsynet fremlagt en kvittering datert 7.3.2017 for levering av 468 kg oljefilter
til Stene Stål, og det ble opplyst at denne praksisen har pågått siden 2013.
Oljefilter er å anse som farlig avfall (selv om de har dryppet av seg) og Stene Stål
Gjenvinning AS har ikke tillatelse til mottak av denne typen farlig avfall. Avfallet er heller
ikke deklarert ved levering.
Frostvæske
Det opplyses under tilsynet at frostvæske, som også er å anse som farlig avfall, blir
gjenbrukt i motorsport og av privatpersoner som bruker frostvæsken til sine båter.
Oljefiller og forurenset drivstoff
Filler som blir brukt til å tørke av oljefilter og som absorbenter ved søl, samt forurenset
drivstoff er også farlig avfall. Borg Bildemontering kan ikke legge frem dokumentasjon på
at disse fraksjonene er deklarert og levert godkjent mottak.

Avvik 3
Årsrapportering for 2016 er ikke sendt inn
Avvik fra:
Tillatelsen vilkår 2.13
Kommentarer:
Borg Bildemontering skal årlig, innen 1.mars, sende inn en skriftlig rapport til
Fylkesmannen.
Vi har ikke mottatt årsrapport for 2016.
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Avvik 4
Risikovurdering for ytre miljø er ikke gjennomført
Avvik fra:
Tillatelsen vilkår 2.10
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6
Kommentarer:
Virksomheten skal som en del av internkontrollen kartlegge farer og problemer som kan
oppstå og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer for å
redusere risikoforholdene.
Borg Bildemontering opplyser at en slik risikovurdering ikke er gjennomført.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Slam fra oljeutskiller er deklarert med Norsk spesialolje som avfallsprodusent
Kommentarer:
Norsk spesialolje har tømt oljeutskiller og deklarert avfallet med seg selv som
avfallsprodusent, og under merknader skrevet at det er fra Borg Bildemontering (dekl.nr.
300.215.231 olje fra oljeutskiller og dekl.nr. 300.215.241 slam). Dette ble gjort som en
nødløsning da Norsk spesialolje ikke hadde fått fullmakt til å deklarere for Borg
Bildemontering på tidspunktet oljeutskilleren ble tømt.
Borg bildemontering må ordne dette før neste tømming, slik at dere enten deklarerer
avfallet fra oljeutskiller selv eller gir Norsk spesialolje (evt annen aktør) fullmakt til å
deklarere for dere.

8. 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 etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)
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