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1. Innledning
Kontroller gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til
ivaretakelse av regelverket overholdes. Kontrollene fokuserer på overholdelse av krav
og kontrollrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under
kontroller, og er gjeldende for det kontrollerte området. Slike rapporter gir således
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.
Denne rapporten er skrevet etter kontroll ved Bilopphugging Ytre Namdal
gjennomført av Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Rapporten omhandler funn på Fylkesmannens miljøvernavdelings fagområde
forurensning/ytre miljø. Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger.
Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:
-

AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen.

-

ANMERKNINGER er et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å
påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av
definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag
Dokumentunderlag for kontrollen var:
Tillatelse av 05.11.2002 for Bilopphugging Ytre Namdal
Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

3. Kontrollens omfang
Følgende områder ble dekket under kontrollen:
Drift av anlegget
Avfallsbehandling

4. Avvik
Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:

Avvik 1:
Fast ugjennomtrengelig dekke mangler på areal hvor det
forekommer deleplukking av usanerte biler og lagring av
pressede biler
Avvik fra avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1(tekniske minimumskrav til
behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy).
Kommentarer:
I følge avfallsforskriftens kapittel 4 om kasserte kjøretøy skal områder for
lagring (inkludert midlertidig) av kasserte kjøretøy før behandling være
utstyrt med fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med
oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller. For øvrig skal det være
fast dekke der miljøsanering og pressing av biler forekommer og på områder
der pressede biler lagres.
Dersom usanerte biler stilles til rådighet for deleplukking fra publikum, skal disse
være lagret på fast dekke. Arealbehovet for fast dekke avhenger av hvordan
virksomheten drives. Dersom bilene tappes/miljøklareres etter hvert som de mottas,
vil arealbehovet være mindre enn hvis bilene lagres en tid før tapping.
Dersom biler kortidslagres utenfor fast dekke før miljøsanering, skal dette etter
forurensningsmyndighetenes vurdering foregå på eget område med kun en bil i
høyden, og uten at kunder plukker deler. Dersom disse forutsetningene ikke følges,
må biler som ikke er miljøsanert stå på fast dekke. For biler som har lekkasjer ved
mottak, er det et absolutt krav til lagring på fast dekke.
Det er generelt en stor risiko for væskelekkasjer fra pressede bilvrak. Det er
derfor et obligatorisk krav til fast ugjennomtrengelig dekke der man lagrer
pressede bilvrak.
Under kontrollen fremkom det at biler som ikke er miljøsanert og som er
tilgjengelig for deleplukking, lagres på grusunderlag. I tillegg lagres blokker
med ferdigpressede bilvrak på grusunderlag på biloppsamlingsplassen.

Avvik 2:
Rutiner for drift av oljeutskiller er ikke tilfredsstillende
Avvik fra avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1 (tekniske minimumskrav til
behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy) og forurensningslovens § 7 (plikt til å
unngå forurensning).
Kommentarer:
Bedriften kunne ikke dokumentere at oljeutskilleren blir tømt minst 1 gang pr år
av godkjent firma. Bedriften kunne heller ikke dokumentere at det blir ført
regelmessig kontroll med oljelagets tykkelse og at det blir tatt prøver av
utgående renset vann minimum 1 gang pr år.
For å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av oljeutskilleren skal det etableres en
skriftlig rutine for:
 Periodisk tømming minst 1 gang pr år
 Regelmessig kontroll med oljelagets tykkelse (inkluderer eventuell iverksetting
av nødvendig tømming)
 Prøvetaking av utgående renset vann minimum 1 gang pr år
Bedriften må etablere en slik rutine i praksis slik at man sikrer en drift av
oljeutskilleren som gjør at man unngår forurensning av det ytre miljø.
Tømmingen av oljeutskilleren må foretas av godkjent firma for håndtering av
denne type avfall. Prøvetaking av utgående renset vann fra oljeutskilleren må
gjennomføres minimum 1 gang pr. år. Dette for å sikre at oljeinnholdet er
mindre enn 50 mg olje pr liter vann.

Avvik 3:
Bedriften har ikke en forskriftsmessig håndtering av farlig
avfall
Avvik fra avfallsforskriftens §§ 11-5 (forsvarlig oppbevaring), 11-8
(leveringsplikt) og 11-12 (deklarasjonsskjema).
Kommentarer:
Iht. avfallsforskriftens § 11-5 skal farlig avfall håndteres forsvarlig. Dette
innebærer bl.a. at farlig avfall blir lagret i solid emballasje som er merket
tydelig, ikke er tilgjengelig for uvedkommende og er sikret mot ytre
påvirkning og nedbør. På kontrolldagen var det ikke foretatt merking av
beholdere med farlig avfall slik at det fremkom hvilke avfallstyper
beholderne inneholdt.
Iht. avfallsforskriftens § 11-8 skal virksomheter hvor det oppstår farlig
avfall, levere dette til godkjent mottak. Det farlige avfallet skal leveres
minst 1 gang pr. år (når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg).

Det er flere fraksjoner med farlig avfall fra miljøsanering av biler som skal
leveres til godkjent mottak, bl.a. spillolje, oljefilter, bremsevæske,
kjølemedium, frostvæske, kvikksølvbrytere og oljeslam fra oljeavskiller. Iht.
til registreringer i NORBAS, har bedriften kun levert spillolje som farlig
avfall i årene 1996, 1998, 2003 og 2008. Bedriften kunne ikke dokumentere
at andre avfallsfraksjoner er levert til godkjent mottak minimum 1 gang pr.
år.
Iht. avfallsforskriftens § 11-12 har virksomheten deklarasjonsplikt om
avfallets innhold. Bedriften kunne ikke fremvise deklarasjonsskjemaer for at
alle fraksjoner av farlig avfall blir levert årlig til godkjent mottaker for farlig
avfall.

Avvik 4:
Antall bilvrak på eiendommen er høyere enn det
utslippstillatelsen tillater
Avvik fra bedriftens utslippstillatelse, vilkår E.
Kommentarer:
Iht. bedriftens utslippstillatelse av 05.11.2002 er det tillatt å lagre inntil 150
upressede bilvrak på plassen samtidig. På kontrolldagen var antall lagrede
bilvrak på plassen langt høyere enn dette. Antall lagrede bilvrak ble anslått
til 500-600 biler på kontrolldagen.

5. Anmerkninger
Ingen anmerkninger.

6. Andre forhold:
Denne kontrollrapporten erstatter Fylkesmannens kontrollrapport av 18.12.2008. På
kontrolldagen ble det registrert at følgende avvik/anmerkning gitt i tidligere rapport var
fulgt opp:
Avvik 4: Det har skjedd utslipp av olje fra fast dekke og ut til grunnen:
Bedriften har nå støpt en betongkant langs dekket slik at man unngår utslipp av olje
og andre flytende avfallstyper fra fast dekke og ut i grunnen. Det var ikke lagret
olje i åpne beholdere på kontrolldagen.
Avvik 5: Anlegget er mangelfullt utrustet mht. port og inngjerding:
Inngjerding er fullført. Nye porter er innkjøpt og innkommet til
biloppsamlingsplassen. Pga. tekniske problemer fikk man ikke ferdigmontert
portene til kontrolldagen. Dette vil imidlertid bli gjennomført i løpet av kort tid. Vi
ber om at man skriftlig melder at dette er ferdigstilt i bedriftens rapportering til
Fylkesmannen.

Anmerkning 1: Adkomsten til anlegget bør ryddes:
På kontrolldagen var adkomsten til anlegget ryddet. Det var ikke lagret avfall på
anlegget som var synlig fra veien.

