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Kontrollaksjon biloppsamlingsplasser 2015 – Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved
Brødr. Kristiansen Bilopphoggeri, 19.05.2015:
Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 0 anmerkninger:
 Det er ikke etablert rutine for uttak og analyser av utløpsprøver fra oljeavskiller
Avviket er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Virksomheten må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.10.2015 på at avviket er rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Steinar Østlie
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 874 155 772

Eies av: 883 479 742

Besøksadresse: Hornmoen, Sørskogbygda

Telefon: 62 41 16 95

Bransjenr. (NACE-kode): 46.770

E-post: -

Kontrollert anlegg
Navn: Brødr. Kristiansen AS Bilopphoggeri

Anleggsnr: 0427.0047.01

Kommune: 0427 Elverum

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 2

Tillatelse gitt: 03.07.2003

Tillatelse sist oppdatert: -

2. Inspeksjonens omfang
Inspeksjonen er et ledd i en landsdekkende kontrollaksjon for biloppsamlingsplasser 2015.
Formålet med å gjennomføre slike kontrollaksjoner er å undersøke miljøstatus og aktiviteter
både ved enkeltvirksomheter og i bransjen som helhet. Ved inspeksjonen ble det vurdert om
virksomheten etterlever regelverk som omfatter virksomhetens risiko for å forurense det ytre
miljø, samt rutiner for håndtering av avfall og kjemikalier. Videre er det undersøkt om det
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har
blant annet undersøkt:
 Fysisk tilrettelegging og utforming av oppsamlingsplassen
 Mottak og sanering av kasserte kjøretøy
 Håndtering, lagring og levering av farlig avfall
 Drift og kontroll av oljeavskiller
 Håndtering av kjemikalier, rutiner for substitusjon
 Forsøpling rundt oppsamlingsplassen
 Påvirkning av støy og lukt på omgivelsene
 Kartlegging og vurdering av risiko for å forurense ytre miljø
 Rutiner for registrering og behandling av uønskede hendelser (avviksbehandling)

Denne 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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
om en skriftlig redegjørelse for tiltak og oppfølging av påpekt avvik innen 01.10.2015.
Dersom et avvik ikke kan lukkes eller et tiltak ikke kan avsluttes innen fristen, må det
utarbeides en plan for videre framdrift.
Klageadgang
Pålegget om redegjørelse er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan
påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. Fylkesmannens varselbrev
datert 27.04.2015). Dette betyr at dere skal betale kr. 15 900 i gebyr for den gjennomførte
inspeksjonen. Gebyrsats følger av virksomhetens plassering i risikoklasse, jf.
forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra
Miljødirektoratet.
Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Elverum kommune
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6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1:
Det er ikke etablert rutine for uttak og analyser av utløpsprøver fra oljeavskiller
(avvik 4C)
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, pkt. 6.
Forurensningsforskriften § 15-7.
Tillatelse av 03.07.2003, pkt. 2.2.1, V og VI.
Kommentarer:
Det er installert oljeavskiller som er tilknyttet saneringshall og samtlige faste
betongdekker utendørs. Oljeavskillerens volum er 12 m3. Virksomheten anslår at volum
er omtrent dobbelt så stort som dimensjonerende belastning. Oljeavskilleren har ikke
alarm for høyt nivå. Tømming og kontroll av teknisk tilstand og funksjon foretas en gang
årlig av Norsk Spesialolje.
Forurensningsforskriften setter grense for oljeinnhold i renset avløp fra oljeavskillere på
50 mg/l. Regelmessig uttak og analyse av utløpsprøver er nødvendig for å kontrollere at
oljeutskilleren fungerer etter hensikten. Det er ikke etablert rutiner for prøveuttak.
Ved uttak av prøver av oljeholdig avløpsvann skal det brukes prøveflasker av glass, ikke
plast. Prøvene skal analyseres ved akkreditert laboratorium.

7. Anmerkninger
Det ble ikke avdekket andre forhold under inspeksjonen.
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8. Andre forhold
Virksomheten har tatt i bruk ny verkstedhall til sanering. Denne er utstyrt med SEDAvakuumsuganlegg. Den nye hallen har større behandlingskapasitet og gir raskere sanering enn
den gamle tappebukken. Det er ikke lenger behov for stabling av vrak i høyden.
Batteri og bensin fjernes ved mottak. Som oftest foretas full sanering samtidig. Ved sanering
kuttes slanger og bensintank punkteres etter utsuging for å oppnå maksimal fjerning av avfall.
Nødvendig tid for etterdrypping anslås til ca. 30 minutter. Virksomheten har eget utstyr for
tapping av kuldemedium. Operatørene har deltatt på kurs for bruk av dette. De har også deltatt
på kurs for sanering og demontering av el-biler.
Gammel saneringscontainer brukes av og til for sanering av traktorer og separate motorer.
Virksomheten har egen vrakpresse. Pressing foretas tilnærmet fortløpende. Vrak
uttransporteres ca. 3 ganger ukentlig (Hedmark Bilsenter).
Det er etablert fast dekke (betong) for oppstilling før sanering, saneringshall og for pressing.
Det er ikke fast dekke for oppstilling etter pressing.
Farlig avfall leveres flere ganger per år. Thorvaldsen Transport henter alle aktuelle fraksjoner.
Virksomheten har utarbeidet avviksskjema for registrering av uhell og uønskede hendelser.
Selv om organisasjonen er liten, bør virksomheten innarbeide gode rutiner for registrering og
oppfølging av slike hendelser, spesielt hvis det inntreffer alvorlige hendelser.s
Det er foretatt en kartlegging av mulige uønskede hendelser og gjennomført en ROS-analyse.
Sannsynlighet og konsekvens er inndelt skjønnsmessig i 5 graderinger. De 5-6 hendelsene
med størst risikopotensial er tatt inn i en handlingsplan. Dette er en tilfredsstillende
oppfølging av risikoforhold i en så vidt liten og oversiktlig organisasjon.

9. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget 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).
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
 utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 03.07.2003.
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