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1. Rapportens innhold
Rapporten beskriver avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket ved
inspeksjonen.

2. Hovedkonklusjon
Vi fant to avvik ved inspeksjonen. Avvikene gjaldt manglende risikovurdering for ytre miljø
og at det ikke er utfylt deklarasjonsskjema ved levering av farlig avfall fra virksomheten.

3. Innledning
Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte 10. juni 2009 forurensningstilsyn ved Lars
Bekkeseth, behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Grønneflåta i Nore og Uvdal
kommune. Den kommunale gjenvinningsstasjonen ligger på samme sted og drives av Lars
Bekkeseth. Tilsynet ble gjennomført som en inspeksjon. Formålet med inspeksjonen var å
følge opp virksomheten i daglig drift, og blant annet se på virksomhetens internkontroll og
hvordan virksomheten oppfyller kravene i avfallsforskriftens kapittel 4 om kasserte kjøretøy
og kapittel 11 om farlig avfall.

Rapport utarbeidet dato: 8. juli 2009

Godkjent dato: 8. juli 2009

Mildrid Solem

Anders J. Horgen, kst avdelingsdirektør
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Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket ved inspeksjonen, innen
områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig
tilstandsvurdering av miljøarbeid eller miljøstatus ved Lars Bekkeseth.
Avvik defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og
forskrifter hjemlet denne loven, eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser eller dispensasjoner).
Anmerkning defineres som et forhold som Fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke
for å ivareta miljøet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

4. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
•
•
•
•
•

Lov nr. 6 av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift nr. 931 av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften)
Forskrift nr. 930 av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften)
Forskrift nr. 1127 av 12. juni 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
virksomheter (internkontrollforskriften)
Virksomhetens utslippstillatelse

Oppdatert lovverk er tilgjengelig på www.lovdata.no. Se også www.regelhjelp.no.

5. Omfang
Inspeksjonen fokuserte på forhold knyttet til
• håndtering av farlig avfall
• etterlevelse av krav i avfallsforskriftens kap 4 om kasserte kjøretøy

6. Resultater
Avvik 1
Virksomheten kunne ikke dokumentere at de har gjort en systematisk kartlegging og
risikovurdering med tilhørende handlingsplaner for ytre miljø.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 6.
Kommentarer:
Det er ikke foretatt en risikovurdering for ytre miljø for virksomheten. Fylkesmannen
forventer at virksomheten kartlegger hvilke forhold som kan føre til forurensning, og vurderer
om det er nødvendig å gjennomføre flere tiltak enn de som allerede eksisterer.
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Avvik 2
Virksomheten har ikke fylt ut deklarasjon ved levering av farlig avfall fra miljøsanering av
biler.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 7. Jamfør forskrift om gjenvinning og behandling
av avfall (avfallsforskriften) § 11-12.
Kommentarer:
Avfallet er blitt levert på den kommunale gjenvinningsstasjonen som ligger på samme sted,
uten at det er blitt fylt ut deklarasjonspapirer. Virksomheten må fylle ut egne skjema for det
farlige avfallet som leveres.

7. Diverse
Miljøsanering av kjøretøy blir gjort på fast dekke med avrenning til oljeutskiller og sandfang.
Det er ikke fast dekke for lagring av ikke sanerte kjøretøy. Kasserte kjøretøy skal
miljøsaneres så snart som mulig etter mottak, slik at faren for forurensning blir så liten som
mulig.

