Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2013.011.I.FMST Inspeksjonsdato: 8.7.2013
Informasjon om virksomheten
Navn:
Metallco Trondheim AS
Adresse:
Pb 15 Alnabru, 0614 Oslo
Telefon:
Kommune: Trondheim
Kontrollert tidligere: Nei
Tilstede under inspeksjonen
Fra virksomheten:
Rune Denstali, Stig Pedersen, Andreje

Bedriftsnummer:
Foretaksnr. (morselskap):
Besøksadresse:
Hegstadmyra 1 – 1b
E-post:
Bransjenr. (NACE-kode):

Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:
Gunhild Flaamo og Tore Haugen

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften
 Mottak av returmetall, EE-avfall og kasserte kjøretøy
 Håndtering av avfall
 Risikovurderinger
 Overholdelse av utslippstillatelsen
Resultater av kontrollen
Kontrollen avdekket 3 avvik i forhold til regelverket.
Det er gitt 1 anmerkning.
Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger
virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for hvordan avvikene følges opp,
og ber om kommentarer på anmerkninger og det som er nevnt under andre
forhold. Frist for skriftlig tilbakemelding er 1.9.2013
Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven §
49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf.
forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes
Fylkesmannen.
Dokumentunderlag
 Bedriftens utslippstillatelser av 31.10.2011 og 14.3.2012
 Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven)
 Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften)
 Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften)
 Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på www.miljødirektoratet.no og
www.regelhjelp.no.
Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven,
produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår
fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).
Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å
påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av
definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentleglova.

Nedenfor følger resultatet fra Fylkesmannens kontroll
Fylkesmannen har følgende avvik som resultat av kontrollen:
Avvik
Avvik 1
Avvik fra

Mottak og mellomlagring av returmetall og usanerte og
pressede kasserte kjøretøy skjer delvis på asfalt/grusdekke
Tillatelse til mottak av returmetaller og EE-avfall vilkår 5.1
og tillatelse til drift av mottaksanlegg for kasserte kjøretøy
vilkår 3.3

Kommentarer:
Ved kontrollen sto noen mottatte usanerte kasserte kjøretøy på grusdekket,
samt noen pressede kasserte kjøretøy på asfalt. Mottak, sortering og
mellomlagring av returmetall lå delvis på betongdekket og delvis på grusdekket.
Det må etableres mer tett, ugjennomtrengelig dekke slik at anlegget drives i
samsvar med tillatelsen. Inntil dette er på plass må mengden avfall inn til
anlegget/på lager samsvare med det faste dekket som er etablert.
Avvik 2
Avvik fra

Farlig avfall er ikke lagret i samsvar med regelverket
Avfallsforskriften § 11-5

Kommentarer:
Batterier sto flere steder på området. Farlig avfall skal lagres sikkert og
utilgjengelig for uvedkommende.
En mindre mengde spillolje sto åpent lagret i en avskjært kanne på grusdekket.
Dette må på fat for mellomlagring av spillolje.
Avvik 3

Bedriften har mangler i internkontrollen for
sitt arbeid med utslipp og avfallsbehandling (ytre miljø)

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter, § 5, annet ledd.
Kommentarer:
Så godt som alle norske virksomheter er omfattet av forskrift om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
Bedriften kunne ikke legge fram sitt internkontrollsystem. Noen viktige punkter i
denne forskriften er:
Kartlegging og risikovurdering
Det skal utføres en skriftlig kartlegging av områder som kan utgjøre en risiko for
ytre miljø (utslipp, mulig forurensning og dårlig avfallsbehandling).
På grunnlag av en slik kartlegging skal det utføres en risikovurdering og utføres
tiltak for å begrense risikoen. Risikovurderingen må være konkret og omhandle

aktuelle forhold for denne bedriften. Eksempler på slike forhold er situasjoner
hvor det kan foregå uønskete utslipp til vann og grunn, feil sortering av avfall og
usikker oppbevaring av farlig avfall og kjemikalier.
Nødvendige rutiner
På bakgrunn av risikovurderingen må det utarbeides en skriftlig rutine for
hvordan farlig avfall og kjemikalier skal oppbevares, håndteres og leveres (inkl.
en oversikt over hvilket farlig avfall som oppstår i bedriften).
Det må også utarbeides en skriftlig rutine som beskriver miljøsaneringen av
kasserte kjøretøy. Anlegget for miljøsanering er nytt og profesjonelt, men den
som skal håndtere dette må likevel vite hvilke fraksjoner i et kassert kjøretøy
som skal plukkes ut.
Avviksbehandling
Det skal lages et skriftlig avviksbehandlingssystem som bl.a. omfatter uønskete
hendelser med hensyn på utslipp og forurensning. Internkontrollsystemet skal
også gås gjennom jevnlig for å sikre at det fungerer etter hensikten og for å
fange opp eventuelle endringer i produksjonen.
Internkontrollen skal også omfatte arbeidsmiljø, brann og sikkerhet med hensyn
på elektrisitet.
Oppfølging: Det må gjennomføres en enkel skriftlig kartlegging og vurderinger
av aktivitet/hendelser som kan utgjøre en risiko for ytre miljø. Denne skal
oversendes. Vi ber også om å få oversendt en enkel skriftlig rutine/prosedyre for
oppbevaring, håndtering og levering av farlig avfall, samt en rutine for
miljøsanering av kasserte kjøretøy.
Anmerkninger
Fylkesmannen har følgende anmerkninger som resultat av kontrollen:
Anmerkning 1:
Bedriften må bedre rutinen for oversendelse av årsrapporter
Kommentarer:
Det er ikke mottatt årsrapporter fra mottaket av returmetall og EE-avfall for
2012, og denne må oversendes. Vi minner om at resultatene fra prøvetaking av
avløpsvann fra oljeutskilleren skal inkluderes i årsrapporten.

