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Tønnesland Lastebildemontering - tilbakemelding etter inspeksjon
Kontrollnummer: 2014.047.I.FMVA
Kontaktperson ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Jonny Tønnesland

Fra Fylkesmannen:
Bjørn Wattne Østerhus
Hallvard Berget

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 20. juni 2014 ved Tønnesland
Lastebildemontering i Finsland. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Fylkesmannen gav
ett avvik og to anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:
1. Mellomlagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Tønnesland Lastebildemontering må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. september 2014
som dokumenterer at avviket er rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Med hilsen

Ørnulf Haraldstad (e.f.)
miljøverndirektør

Bjørn W Østerhus
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Tordenskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 61 00

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Jonny Tønnesland
Organisasjonsnr.: 971865822
Bransjenr. (NACE-kode): 49.410
Kontrollert enhet
Navn: Tønnesland Lastebildemontering
Kommune: Songdalen
Anleggsaktivitet:Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 07.03.2006

Eies av: 937329350

Anleggsnr.: 1017.0008.01
Fylke: Vest-Agder
Risikoklasse: 3
Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven og bedriftens utslippstillatelse overholdes. Inspeksjonen er en del av
Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år, spesielt rettet mot bilverksteder.
Inspeksjonstema






Sanering
Risikovurdering
Oljeutskiller
Lagertanker
Håndtering av farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt 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
Tønnesland Lastebildemontering plikter snarest å rette opp det avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Tønnesland
Lastebildemontering innen 1. september 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser
hvordan avviket er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvaPostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen v/Bjørn Wattne Østerhus.
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4. Varsel om gebyr for virksomhet uten tillatelse
Fylkesmannen varsler at Tønnesland Lastebildemontering vil bli ilagt et gebyr på kr 4 600,for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Dette tilsvarer risikoklasse 4. Bedriften
er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3, men omfanget av inspeksjonen tilsier et lavere gebyr.
Vedtaket vil være hjemlet i forurensningsforskriften § 39-6, jf. § 30-10 og faktura ettersendes.
Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.
Klageadgang
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 Fylkesmannen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal
(jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
1. Mellomlagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5.
Kommentarer:
Emballasjen som brukes til lagring av farlig avfall er ikke merket. Innhold og avfallskode skal
fremgå av merkingen. Spesielt viktig er det at emballasjen merkes når den hentes, se bilde
under.
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7. Anmerkninger
Det ble gitt to anmerkninger under inspeksjonen.
Anmerkning 1
Det er ikke etablert noen rutine for vannprøvetaking av utløp fra oljeutskilleren. Da avløpet
går til kommunalt nett, er det mindre viktig at dette blir gjort fordi resipienten ikke er lokale
vassdrag. Det er allikevel nevnt i utslippstillatelsen at dette skal gjøres i samråd med
Songdalen kommune.
Anmerkning 2
Bedriften har ikke gjennomført noen miljørisikovurdering. Det er allikevel gjort en del grep
som vi karakteriserer som gunstige for driften med tanke på ytre miljø. Da ansattforholdet
også begrenser seg til to personer, anser vi det for akseptabelt at det ikke finnes et stort
skriftlig dokument som vurderer hele bedriftens drift i forhold til påvirkning på det ytre miljø.
Under inspeksjonen kom det frem at flere forhold er etablert for å ivareta ytre miljø, blant
annet plassering av spesielle kjøretøy på Auglandsmoen, sanering på betongdekke med
oljeutskiller samt plassering av tanker og farlig avfall ved tett dekke.

8. Andre forhold
Ingen.
Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- Tillatelse til lastebildemontering datert 07.03.2006

