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Rapport etter forurensningstilsyn ved Bekkeseth behandlingsanlegg for
kasserte kjøretøy
Sammendrag
Fylkesmannen gjennomførte 14. oktober 2014 forurensningstilsyn ved Bekkeseth
behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Tilsynet ble gjennomført som en inspeksjon. Denne
rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket under
inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter inspeksjonen. Den er å anse som
endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 12. november 2014.
Fylkesmannen avdekket fire avvik under inspeksjonen.
Avvikene gjaldt:





Avvik 1: Virksomheten manglet skriftlig rutine for mottakskontroll av innleverte
kasserte kjøretøy. Rutinen for hvilke fraksjoner som skal fjernes fra bilen var
ufullstendig.
Avvik 2: Bilvrak som inneholdt olje stod ikke lagret på fast dekke.
Avvik 3: Virksomhetens risikovurdering var mangelfull.
Avvik 4: Virksomheten fører ikke journal over mottatt farlig avfall

Avvikene er nærmere beskrevet under eget punkt.
Vi ber om at virksomheten innen 20. desember 2014 sender Fylkesmannen en skriftlig
bekreftelse på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet
under eget punkt.
Virksomheten skal betale 12 000 kr i gebyr for inspeksjonen.

Marainne Seland
seniorrådgiver

Irene Tronrud
kontrollør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 26 66 56
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Diverse informasjon
Dato for inspeksjonen: 14. oktober 2014

Rapportnummer: 2014.024.I

Forrige inspeksjon: 10. juni 2009
Kontaktperson for virksomheten:
Stian Bekkeseth

Tilstede fra Fylkesmannen:
Irene Tronrud og Kirsten Kleveland

Kontrollert virksomhet
Navn: Bekkeseth behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

E-post: stian@bekkeseth.no

Besøksadresse: Grønneflåta avfallsanlegg

Telefon: 95 13 78 73

Organisasjonsnr. (underenhet): 871862842

Kommune: Nore i Uvdal

Eies av (organisasjonsnr.): 994872222

Anleggsnr.: 0633.0001.01

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy

Tillatelse gitt: 2005

Risikoklasse: 3

Tillatelse sist endret: 2012

Bakgrunn for inspeksjonen
Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Bekkeseth behandlingsanlegg
for kasserte kjøretøy overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven og produktkontrolloven. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens
risikobaserte tilsyn
Tema for inspeksjonen var som følger:






internkontroll
risikovurdering
utslippskontroll
farlig avfall
tillatelse

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen
områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså 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 Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det
ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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Resultater fra inspeksjonen
Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten manglet skriftlig rutine for mottakskontroll av innleverte kasserte
kjøretøy. Rutinen for hvilke fraksjoner som skal fjernes fra bilen var ufullstendig.
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 og Avfallsforskriften § 4-7 Vedlegg 1.
Kommentarer:
Rutine - mottakskontroll:
Virksomheten har ikke fast dekke for lagring av ikke-sanerte kjøretøy. Kasserte kjøretøy må
derfor miljøsaneres så snart som mulig etter mottak, slik at faren for forurensning blir så liten
som mulig. Virksomheten informerte Fylkesmannen under tilsynet om at de sjelden har
problemer med at kjøretøyene blir lagret lenge utenfor fast dekke. Virksomheten foretar en
visuell kontroll av kjøretøyene ved ankomst til behandlingsanlegget før de miljøsaneres.
Dersom det påvises lekkasjer eller det er fare for at lekkasjer kan skje, setter virksomheten
kjøretøyene på fast dekke. Det faste dekket i tilknytning til behandlingsanlegget for kasserte
kjøretøy er ikke så stort (se bilde under). Ved mottak av flere kasserte kjøretøy hvor det
påvises lekkasjer eller er fare for at lekkasjer kan skje, stabler virksomheten kjøretøyene i
høyden på det faste dekket forut for miljøsaneringen. Denne rutinen for mottakskontroll som
virksomheten praktiserer i forkant av miljøsaneringen, er ikke nedfelt skriftlig i anleggets
internkontrollsystem.

Bilde 1 – område med fast dekke (betong) ved
Behandlingsanlegget.

Rutine –miljøsanering:
Virksomheten informerte Fylkesmannen under tilsynet om at de under miljøsaneringen fjernet
komponenter og væsker i samsvar med kravene i avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1. Ved
gjennomgang av virksomhetens skriftlige rutine for miljøsanering, fant Fylkesmannen at
kjølevæske ikke stod på listen over væsker som skal tappes fra bilene. Rutinen for
miljøsanering i virksomhetens internkontrollsystem må oppdateres i henhold til kravene i
avfallsforskriften.
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Avvik 2
Bilvrak som inneholdt olje stod ikke lagret på fast dekke
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 4-7 Vedlegg 1
Kommentarer:
Under tilsynet ble det på virksomhetens oppstillingsplass for miljøsanerte kjøretøy avdekket
to kjøretøy som ikke var ferdig miljøsanert. To biler inneholdt olje, se bilder av de aktuelle
bilene under. Bilene stod ikke lagret på fast dekke.

Bilde 3 – grønn Hyundai inneholdt olje.

Bilde 4 – sølvgrå Merchedes inneholdt olje.

Ved kontroll av virksomhetens journal, var begge disse kjøretøyene registrert som ferdig
miljøsanert. Virksomheten må sørge for å flytte disse til bilene til område med fast dekke og
gjennomføre fullstendig miljøsanering av de kasserte kjøretøyene. Frist: umiddelbart.
Avvik 3
Virksomhetens risikovurdering var mangelfull
Avvik fra:
Interkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 6 (vurdere risiko)
Kommentarer:
Virksomheten har startet arbeidet med å kartlegge områder som kan medføre fare for forurensning
til ytre miljø. Virksomheten har imidlertid ikke gjennomført en vurdering av risiko ved de ulike
hendelsene, og hva som kan gjøres for å forebygge at disse hendelsene skjer. Virksomheten har
ikke laget akseptkriterier som klargjør hva som er akseptabel risiko og hva som krever
risikoreduserende tiltak. Sannsynligheten for at hendelsene skjer og alvorlighetsgraden av
hendelsene bør vurderes og dokumenteres. Videre må virksomheten utarbeide tilhørende planer og
tiltak for å redusere risikoforholdene. Frist: 20. desember 2014.
Manglende risikovurdering var også avvik ved Fylkesmannens forrige tilsyn i 2011.
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Avvik 4
Virksomheten fører ikke journal over farlig avfall som oppstår som følge av
miljøsanering av kasserte kjøretøy
Avvik fra:
Tillatelsen pkt 2.2.9 (Journalføring)
Kommentarer:
I samsvar med tillatelsens pkt 2.2.9 heter det at:
«Det skal føres journal, minimum ukentlig, over håndteringen av mottatte bilvrak og dertil
hørende farlig avfall for å ivareta bedriftens og berørte myndigheters behov for
dokumentasjon, se også kapittel 2.3 Rapportering og vedlagte årsrapportskjema. Av
journalen skal det framgå når bilvraket er mottatt, når det er miljøsanert, tidspunkt for
pressing og når det blir hentet. Driftsjournalen skal oppbevares i minst 5 år og skal på
forlangende forevises forurensningsmyndigheten.
Det skal av journalen også fremgå når eventuelt oljeutskiller eller oppsamlingsbeholder er
tømt og hvordan dette avfallet er disponert. Kvittering fra avfallsmottaker skal kunne
fremlegges».
Virksomheten kunne under tilsynet ikke legge frem journal med oversikt over farlig avfall.
Journal må utarbeides, slik at virksomheten har oversikt over mengde og type farlig avfall
som oppstår i forbindelse med driften av behandlingsanlegget for kasserte kjøretøy. Journal er
også viktig i forbindelse med overholdelse av mottaksgrenser, krav til lagringstid, ulykker og
beredskap.

Oppfølging etter inspeksjonen
Bekkeseth behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy AS plikter snarest å få rettet avvikene som
er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må
virksomheten innen 20. desember 2014. sende oss en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon
som viser at avvikene er rettet.
Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til postmottak@fmbu.no. Eventuelt kan
dere sende tilbakemeldinger per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007
Drammen.

Gebyr for inspeksjonen
Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med
tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av
inspeksjonene. Bekkeseth behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy er plassert i risikoklasse 3.
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Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 000 kr i gebyr for inspeksjonen, jamfør
forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere
Den endelige inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no,
jamfør offentleglova.
Kopi av den endelige rapporten sendes til:
-

Nore og Uvdal kommune

Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter
(internkontrollforskriften)
korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse, miljø og sikkerhet
«Tillatelse etter forurensningsloven til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og
godkjenning til å utbetale vrakpant for Bekkseth AS». Tillatelse gitt 14. november 2005,
med endringer av 8. mai 2012.

Informasjon til virksomheten
Regelverk som Fylkesmannen informerte om:






Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Brosjyrer/faktaark utdelt:
Biloppsamlingsplasser, TA2787/2011.

