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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sædberg Metall AS den 29. mai
2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen avdekket 1 avvik og ga 0 anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:


Bedriften har ikke risikovurdert aktiviteter knyttet til miljøsanering av biler.

Avviket er nærmere beskrevet fra side Feil! Bokmerke er ikke definert. og utover i
rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Med hilsen
Thore Egeland (e.f.)
sjefingeniør

Lisbeth Schnug
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Besøksadr.

Tordenskjoldsgate 65

E-post

fmvapostmottak@fylkesmannen.no
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Sædberg Metall AS
Organisasjonsnr.: 979 791 313

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode): 38.320
Kontrollert enhet
Navn: Sædberg Metall AS

Anleggsnr.:

Kommune: Kristiansand

Fylke: Vest-Agder

Anleggsaktivitet: Bilopphugging og skraphandel

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 3. september 2014

Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven og tilhørende forskrifter overholdes. Inspeksjonen er en del av
Miljødirektoratets landsdekkende aksjon «Biloppsamlingsplasser 2015» .
Inspeksjonstema:
-

Miljøsanering
Forsøpling eller forurensning til omgivelsene
Fast dekke
Oljeutskiller
Håndtering av farlig avfall
Avviksbehandling
Risikovurdering

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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Sædberg Metall AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.
For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må dere innen 15. august 2015 sende en
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvapostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Vest-Agder v/ Lisbeth Schnug.
4. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse
Fylkesmannen varslet i e-post datert 29. mai 2015 at Sædberg Metall AS vil bli ilagt et gebyr
på kr 4 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 4.
Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne
rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal
sendes til Fylkesmannen.
5. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Bedriften har ikke risikovurdert aktiviteter knyttet til miljøsanering av biler.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) § 5, annet ledd, punkt 6.
Kommentarer:
En utdatert (fra 2004) risikovurdering for aktiviteter i forbindelse med bedriftens øvrige
aktiviteter (skraphandel) finnes. Denne er dog ikke ajourført og inkluderer ikke aktiviteter
knyttet til miljøsanering av biler. Alle virksomhetens aktiviteter skal risikovurderes, og en
tilhørende handlingsplan skal utarbeides. Bedriften skal ha rutiner for å ajourføre
risikovurderinger.
6. Anmerkninger
Det ble ikke gitt anmerkninger.
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7. Andre forhold
Sædberg Metall AS er fremdeles under etablering av biloppsamlingsplassen. Siden tillatelsen
ble gitt i september 2014 har bedriften mottatt 32 biler til miljøsanering. Fylkesmannen fikk et
godt inntrykk av HMS-arbeidet til bedriften. Bedriften har god oversikt over dokumenter og
har detaljerte skriftlige rutiner for miljøsaneringen av biler.
8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

