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mottaksstans dersom parkeringsplass og mottaksområde ikke blir ryddet
innen 20.10.2011

---

Vi viser til Fylkesmannens brev av 16.09.2011 der vi presiserte at tillatelsens bestemmelser
og vilkår skal etterleves til enhver tid. Dette omfatter bl.a rutiner for mottak og sanering av
vrak i perioder med ekstraordinær pågang/levering av kjøretøy, som under aksjonsuka som
er iverksatt av Autoretur i høst.
Fylkesmannen foretok et enkelt tilsyn 12.10.2011 for å verifisere hvordan pågangen av
vrak er håndtert ved oppsamlingsplassen. Vi registrerte følgende:
• Hedmark Bilsenter har planlagt aksjonsuke først siste uke i oktober.
• Publikum har misforstått dette og trodd at alle oppsamlingsplassene i distriktet
skulle ha aksjonsuke samtidig. Hedmark Bilsenter har derfor mottatt ca. 50 kjøretøy
den uka Grønvolds Bil-demontering hadde sin aksjonsuke, som var annonsert i
lokalpressen. Normalt mottar Hedmark Bilsenter ca. 10 kjøretøy i en ordinær uke
på denne tida av året. Det må derfor stilles spørsmål ved om det var informert godt
nok om opplegget og gjennomføringen med aksjonsukene.
• Parkeringsplassen utenfor porten var full av mottatte vrakbiler og registrerte
kjøretøy (ansatte og besøkende). Ved besøket måtte parkering foretas helt ut i
kjørebanen til fylkesvegen. Fylkesmannen har tidligere understreket at slik
hensetting av vrakbiler ikke er akseptabelt. Mottak av vrak skal skje etter følgende
retningslinjer:
o
Parkeringsplassen utenfor porten skal være for parkering av registrerte
kjøretøy.
o
Oppstilling av mottatte vrak skal foretas innenfor porten i påvente av
sanering. Det skal være avgrenset/markert et eget område for dette.
o
Dette mottaksområdet må ha tilstrekkelig kapasitet for ekstraordinære
mottaksperioder. Sanering skal foretas tilnærmet fortløpende. Derfor trenger
ikke dette området være spesielt stort, men det må være tilpasset hva
virksomhet klarer å ta unna gjennom sanering ved maksimal pågang.
o
Dersom virksomheten ikke har ledig mottakskapasitet, skal ytterligere
leveringer av kjøretøy avvises (og henvises til andre oppsamlingsplasser).
Dette ble også gjentatt i vårt brev av 16.09.2011.
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Dersom Hedmark Bilsenter skal delta i aksjonsuke i høst, må området utenfor parkeringsplassen ryddes for vrakede kjøretøy og det må klargjøres et mottaksområde innenfor porten
– før aksjonsuka starter.
Fylkesmannen vil ikke akseptere at det fortsatt hensettes usanerte vrakbiler utenfor porten
ved oppsamlingsplassen. Vi varsler med dette at det vil innføres mottaksstans ved
oppsamlingsplassen fra 24.10.2011 dersom disse vilkårene ikke er oppfylt innen
20.10.2011.
Vi ber om å bli skriftlig underrettet innen 20.10.2011, kl 12:00 om hvorvidt området
utenfor porten er ryddet for uregistrerte kjøretøy og om det er klargjort oppstillingsområde
for mottak av usanerte kjøretøy innenfor porten. Melding kan gjerne sendes per e-post.
Vi understreker på nytt at selv om oppsamlingsplassen blir ryddet slik at aksjonsuke kan
gjennomføres, er det en forutsetning at disse vilkårene etterleves både under aksjonsuka og
til enhver tid ellers.
Det blir ikke innkrevet tilsynsgebyr i forbindelse med dette tilsynet.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Steinar Østlie
overingeniør
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