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Inspeksjonsrapport. Inspeksjon ved Bøstrand Miljø og Gjenvinning
Kontrollnummer: 2018.036.I.FMMR
Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 25.4.2018 ved
Bøstrand Miljø og Gjenvinning AS. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Disse personene var til stede under inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Geir Terje Bjørlykke
Gunnhild Liva Austvoll
André Ose Bøstrand
Thomas Aurdal
Fra Arbeidstilsynet
Svein Arne Laugen
Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvikene gjelder:
1. Brudd på rammer i tillatelsen om antall biler samtidig lagret.
2. Manglende dokumentasjon på kompetanse
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.
Bøstrand Miljø og Gjenvinning AS må innen 20.8.2018 sende en skriftlig redegjørelse som
viser hvordan avvikene er rettet.
Med hilsen
Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Gunnhild Liva Austvoll

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Navn: Bøstrand Miljø og Gjenvinning AS

Anleggsnummer: 1520.0030.01

Bedriftsnr.: 913424069

Eies av (organisasjonsnr.):

Kommune: Ørsta

Anleggsaktivitet:

Kontrollnummer:

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 16.11.2017

Tillatelse sist oppdatert:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av tillatelsen. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen i Møre og Romsdals risikobaserte
industritilsyn for 2018.
Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende
styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljøet.
Tema for inspeksjonen var:
 Håndtering av farlig avfall
 Internkontroll knyttet til ytre miljø med risikovurdering og rutiner
Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik
Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Brudd på rammer i tillatelsen om antall biler samtidig lagret.
Avvik fra:
Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å utstede vrakpant
for Bøstrand Miljø og Gjenvinning AS i Ørsta kommune.
Kommentarer:
Bøstrand Miljø og Gjenvinning AS har i tillatelsen lov til å ha 50 biler stående på området.
Ved inspeksjon var det totalt ca. 80 biler som enten var miljøsanert eller klar til sanering.
Det var også stablet biler over gjerdehøyde.
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Avvik 2
Manglende dokumentasjon på kompetanse
Avvik fra:
Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å utstede vrakpant
for Bøstrand Miljø og Gjenvinning AS i Ørsta kommune.
Kommentarer:
Det er i tillatelsen punkt 2.6, satt krav om at virksomheten skal kunne dokumentere
opplæring på farlig avfall. Virksomheten har i dag ikke slik kompetanse selv og må sørge for
å tilegne seg denne kompetansen.

4. Anmerkninger
Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å
ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Disse forholdene ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Risikovurdering
Kommentarer:
Bøstrand Miljø og Gjenvinning AS sin risikovurdering er ikke tilpasset bedriftens størrelse og
aktuelle risikoforhold.

5. Andre forhold
Virksomheten har tillatelse til håndtering av næringsavfall. Farlig avfall som for eksempel
impregnert trevirke og kreosot impregnert trevirket er ikke omfattet av denne tillatelsen,
da det er farlig avfall. Hvis det mottas avfall som klassifiseres som farlig avfall skal dette
avviksbehandles og leveres til godkjent mottak. Avfallet skal ikke lagres hos virksomheten.
Vrakpantordningen er fra 2018 utvidet til også å gjelde:




Campingvogn
Moped, lett og tung motorsykkel
Lastebil, tankbil og trekkbil

Det kan leses mer om denne ordningen på
https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/vrake/

6. Oppfølging etter inspeksjonen
Bøstrand Miljø og Gjenvinning AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne
rapporten så snart som mulig. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte
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saken, må virksomheten innen 20.8.2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan
avvikene er rettet.
Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no eller på
papir til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med
saksnummer. Saksnummeret er 2007/1301.

7. Vedtak om gebyr
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet under tilsynet at Bøstrand Miljø og Gjenvinning
AS vil bli ilagt et gebyr på kr 2 600 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7.
Dette tilsvarer sats 6. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.
Mulighet for klage
Dere 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 Miljødirektoratet.

8. Offentlighet
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen
i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på
www.norskeutslipp.no.

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 i Møre og Romsdal

10. Informasjon til virksomheten
Informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:
 Gebyr ved kontroll (M-297/2015)
 Avfallsdeklarering.no (M-421/2015)
 Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forsøpling og mikroplast?
(M-992/2018)

