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Hensikt:
Forhåndsvarslet inspeksjon med spesiell vekt på tilrettelegging av oppsamlingsplassen, rutiner for
mottak og sanering av kasserte kjøretøy og rutiner for oppbevaring av farlig avfall.

Hovedkonklusjon :
Driften er ryddig og oversiktelig.
Under tilsynet ble det avdekket 1 avvik:
• Håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.
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Godkjent dato:
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1.

Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretakelse
av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver
eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen
fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:
-

AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende
lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instrukser som har
relevans
for å ivareta det ytre miljø.
-

ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som
fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre

miljø.

2.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 1, 5 , 7 og 13.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 3, 4, 5 og 11.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, inkl. stofflisten.
Utslippstillatelse av 16.03.1998.

3.

Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:
-

Virksomhetens aktiviteter og forurensningslovens krav til tillatelse
Anleggsmessig tilrettelegging
Generell orden og ryddighet ved mottaket
Lagring og gjenvinningstempo av kasserte kjøretøy
Rutiner ved miljøsanering
Håndtering og oppbevaring av farlig avfall
Forurensning og forsøpling av omgivelsene
Støy fra virksomheten
Status for internkontroll
Registreringssystem for evt. uhell og håndtering av uhell
Gjennomgang av virksomhetens driftsjournaler
Oppfølging av forhold påpekt under forrige kontroll
Bedriftens håndtering av naboklager.
Oljeavskiller for avløpsvann fra verksted, demonteringsplatting, presseplatting o.l.
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4.

Avvik

Avvik 1: HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL ER IKKE TILFREDSSTILLENDE
Avvik fra:

Forurensingsloven § 7
Avfallsforskriften § 11-5
Avfallsforskriften § 11-6

Kommentarer:
Farlig avfall skal oppbevares og håndteres forsvarlig. Med dette forstås at slikt avfall bør lagres på
godkjente beholdere på fast dekke med opphøyd kant for oppsamling av avfallet ved lekkasje,
emballasjeskader eller uhell, og beskyttet mot vær og vind.
Avdryppet oljefilter hives i restavfall eller levers i container for metallevering. Oljefilter er farlig
avfall og skal levers til godkjent mottak.
Virksomheten tar imot spillolje fra kunder og lignende. Dette har virksomheten ikke tillatelse til å
gjøre.

