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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra uanmeldt inspeksjon ved Otta Bilskadesenter
AS (Otta Bilskadesenter AS) den 06.06.2018.
Inspeksjonen ble gjennomført for å avklare om Otta Bilskadesenter AS har iverksatt
miljøsanering, pressing og levering av kjøretøy fra anlegget, jf vårt pålegg i rapport fra
22.05.2018. Vi foretok også en utsjekk av bedriftens oppfølging av de øvrige avvikene
som ble påvist under inspeksjon den 09.05.2018.
Miljøsanering av kjøretøyer var iverksatt. På tidspunktet for inspeksjonen oppgav
bedriften at om lag 300 kasserte kjøretøy var miljøsanert og klar for pressing, men at det
fortsatt gjenstod å miljøsanere en del biler. Vi fikk opplyst at pressing var bestilt og at
dette skulle iverksettes om kort tid og avsluttes innen fastsatt frist. Fylkesmannen
registrerte at det var foretatt stabling i høyder på inntil seks kjøretøy enkelt steder, og at
dette var gjort av nødvendige hensyn til det arealet som er tilgjengelig på anlegget. Vi
gav aksept for dette fram til pressing av kjøretøy er ferdigstilt, men understreker at
stabling i slike høyder kun aksepteres i denne situasjonen der anlegget skal ryddes for
kjøretøy.
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Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen
to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Oppland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:



Kasserte kjøretøyer utenfor anlegget var ikke fjernet.
Gjerdet rundt anlegget var ikke reparert og istandsatt innen fastsatt frist

Anmerkninger:

Det var ikke satt opp informasjonsskilt til publikum ved anlegget
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Otta Bilskadesenter AS
Organisasjonsnr.: 972836915

Eies av: 961389992

Bransjenr. (NACE-kode): 45.320 - Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt
motorsykler
Kontrollert enhet
Navn:

Otta Bilskadesenter AS

Anleggsnr.: 0517.0013.01

Kommune: Sel

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy
Tillatelse gitt: 15. september 2004

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp
melding om spesielle hendelser.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Utslipp til vann



Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket 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
Otta Bilskadesenter AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives
i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.
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Avvikene som er beskrevet i denne rapporten har tidligere fått frister for korrigering. Vi
viser her til Fylkesmannens rapport av 22.05.2018, med bakgrunn i tilsyn gjennomført
09.05.2018.
Fylkesmannen forutsetter at Otta Bilskadesenter AS iverksetter korrigerende tiltak for de
avvikene som ble påpekt i vår rapport av 22.05.2018. Vi ber om at bedriften innen
23.07.2018 gir tilbakemelding på de avvik som er gitt i denne rapporten og hvilke
tiltak som er gjennomført for å lukke avvik som ble påpekt i rapport av 22.05.2018.
Dersom vi avdekker at bedriften ikke har forsvarlig oppfølging av avvik og ikke
overholder fristene som er satt, vil vi vurdere å varsle bruk av tvangsmulkt som
et virkemiddel for å bringe forholdene i orden.

4. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

5. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Kasserte kjøretøyer utenfor anlegget var ikke fjernet.
Avvik fra:
Tillatelsen punkt 2.1.3 Lagring av kasserte kjøretøy/bildeler delpunkt II om at lagring og
demontering skal skje slik at hensyn til helse, miljø og sikkerhet ivaretas.
Kommentarer:
I Fylkesmannens tilsynsrapport av 22.05.2018 ble det gitt avvik på samme forhold. Det
går klart fram av avvik 3 i rapporten at kjøretøy hensatt på utsiden av anlegget
umiddelbart skal plasseres innenfor inngjerdet område og miljøsaneres snarest mulig.
Kravet ble gjentatt overfor bedriften under tilsynet 06.06.2018. Bedriften gav
tilbakemelding på stedet om at samtlige kjøretøy utenfor anlegget skulle plasseres
innenfor gjerdet samme dag.

Avvik 2
Gjerdet rundt anleggt var ikke reparert og istandsatt innen fastsatt frist.
Avvik fra:
Tillatelsen punkt 2.1.1 Anlegg og drift III.
Kommentarer:
Vi konstaterte at avvik 8 i Fylkesmannens tilsynsrapport fra 22.05.2018 ikke var
korrigert innen fristen, som var den 04.06.2018. Gjerdet var ikke utbedret på noen av de
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områdene som ble påpekt i vår forrige rapport. Det ble på nytt gjort klart overfor
bedriften at dette nå skulle gjennomføres umiddelbart.

6. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Det var ikke satt opp informasjonsskilt til publikum ved anlegget.
Kommentarer:
I møte med Reidar Nilsen på Statens hus på Lillehammer den 23.05.2018 ble det gitt
beskjed om at bedriften må sette opp informasjonsskilt ved anlegget for å informere
publikum om åpningstider og at ikke er tillatt å hensette kasserte kjøretøy utenfor
anlegget. Under tilsynet den 06.06.2018 gav vi på nytt oppfordring til bedriften om at
det skal settes opp skilt ved anlegget med nødvendig informasjon til publikum. Dersom
dette ikke imøtekommes vil vi ved framtidige tilsyn vurdere om dette forholdet må ses på
som et avvik siden vi flere ganger den siste tiden har registrert at kunder ikke kjenner til
hvilke åpningstider som gjelder og at det ikke informeres om forbudet mot å hensette
kjøretøy utenfor anlegget.

7. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

Inspeksjonsrapport 2018.060.I.FMOP
Versjon 2018.01.09

Side 5 av 5

