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Heddeland Sveis AS – oppfølging etter kontroll
Vi viser til kontroll og møte ved bedriften 28.10.2014. Videre vises det til tidligere kontroll
16.12.2013, vår inspeksjonsrapport datert 17.01.2014 og bedriftens forsinkede tilbakemelding
datert 21.10.2014
Bakgrunnen for ny kontroll var klager på bedriften over farlig stabling av utrangerte kjøretøy
på bedriftsområdet og at bedriften også har søkt om utslippstillatelse for bilopphogging.
Denne søknaden er stilt i bero inntil bedriften har rettet opp avvikene etter forrige kontroll.
Videre oppfølging
Bedriften har ikke rettet opp alle avvik som ble avdekket under forrige kontroll.
Bedriftens tilbakemelding er mangelfull. Ny tilbakemelding må utarbeides. Det vises her til
punktene i inspeksjonsrapporten. Følgende dokumentasjon må fremlegges:
1.
2.
3.
4.

Utslippstillatelse fra kommunen for utslipp fra oljeavskiller.
En oversikt over hva dere har farlig avfall.
Rutiner for håndtering av kjemikalier og farlig avfall.
Risikovurdering mht. det ytre miljø.
5. Rutine som sikrer at substitusjonsplikten overholdes (dvs. at dere ved innkjøp skal
vurdere produktene med hensyn til helse, miljø og sikkerhet).
6. Dokumentasjon på at alle utrangerte kjøretøy som ikke er lagret forsvarlig er fjernet.
For nærmere informasjon vises det til inspeksjonsrapporten fra forrige kontroll.
Søknad om utslippstillatelse
Før Fylkesmannen kan sluttbehandle søknaden om utslippstillatelse for bilopphogging må
ovennevnte punkter redegjøres for. Bedriften må fjerne alle vrak som ikke er lagret på tett
dekke. Dette gjelder ikke vrak/komponenter som er fullstendig miljøsanert. Disse kan lagres
på egnet område.
Frist for tilbakemelding settes til 01.01.2015.
Vedtak om gebyr for kontroll
Fylkesmannen varsler at bedriften vil bli ilagt et gebyr på kr 2200,- for inspeksjonen, jf.
forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 5. Faktura ettersendes. Fylkesmannen
viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

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

Side 2 av 2

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.

Med hilsen

Thore Egeland(e.f.)
sjefingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Bjørn W Østerhus
senioringeniør

