Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2015.017.I.FMST Inspeksjonsdato: 7.5.2015
Informasjon om virksomheten
Navn:
Bjugn Bilopphuggeri AS
Adresse:
Elveng, 7160 Bjugn
Telefon:
72 52 69 47
Kommune/kommunenr.:
Bjugn kommune
Kontrollert tidligere:
7.6.2011
Tilstede under inspeksjonen
Fra virksomheten:
Stig Skilleås

Bedriftsnummer: 986 512 977
Foretaksnr. (morselskap):
Besøksadresse:
Elveng
E-post:
Bransjenr. (NACE-kode):
46.770 Engroshandel med avfall og skrap

Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:
Even Buvarp Helsingen
Sigrid Lund Drage

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften
 Miljøsanering av kasserte kjøretøy
 Forsøpling og forurensning til omgivelser
 Fast dekke
 Oljeutskiller
 Håndtering av farlig avfall
 Avviksbehandling for ytre miljø
 Miljørisikovurdering
Resultater av kontrollen
Kontrollen avdekket 2 avvik fra miljøregelverket.
Det er gitt 2 anmerkning(er).
Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne
rapporten. Fylkesmannen krever at bedriften sender inn en plan for hvordan
avvikene skal rettes innen 5. juli 2015.
Dato: 5.6.2015
Marit Lorvik (e.f.)
Ass. miljøverndirektør

Sigrid Lund Drage
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven,
produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår
fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).
Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å
påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av
definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentleglova.
Informasjon om regelverk og hjelpemidler
Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall
Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter
Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning
Produktkontrolloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på
www.miljødirektoratet.no og www.regelhjelp.no
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Biloppsamlingsaksjon 2015

__________________________________________________________

Kategori: Risikovurdering for ytre miljø
Avvik 1 - Det er ikke utarbeidet en skriftlig miljørisikoanalyse for
biloppsamlingsplassen.
Avvik fra

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6
Tillatelsens punkt 2.2.10

Kommentar: Bedriften kan på kontrolldagen ikke vise frem en skriftlig
risikovurdering for sin virksomhet. Risikovurderingen må inneholde alle forhold
knyttet til forurensning av ytre miljø. Risiko for at hendelsen skal skje og
konsekvens for miljøet. Risikovurderingen må inneholde tiltak mot hendelser
med høy frekvens, eller høy konsekvens.
Bjugn Bilopphuggeri AS må oversende miljørisikoanalyse for
biloppsamlingsplassen.

Kategori: Drift og kontroll med oljeutskiller
Avvik 2 - Rutiner for drift av oljeutskiller/oppsamlingstank er ikke
tilfredsstillende
Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 6
Bedriften kan på tilsynsdagen ikke vise til en rutine som sikter at tanken for
spillolje blir tømt regelmessig.
Bjugn Bilopphuggeri AS må oversende en skriftlig rutine som sikrer tømming av
oljeutskiller/oppsamlingstank.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger som resultat av kontrollen:
Anmerkning 1: Mellomlagring av pressede biler
Kommentarer:
Bedriften har svært mange pressede biler på lager på tilsynsdagen. Antallet er
innenfor tillatelsens ramme, men i henhold til tillatelsen skal pressede vrak
lagres på tett dekke.
Fylkesmannen ber bedriften komme med en plan for å drive lagringen i tråd men
pkt 2.2.3 III pkt 8.
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Anmerkning 2: Farlig avfall må deklareres på riktig
organisasjonsnummer
Kommentar:
Bedriften oppgir på kontrolldagen at det er Bjugn Bilopphuggeri AS med org nr
957 146 627 som er riktig driver av anlegget. Dette ansvarsforholdet strekker
seg flere år tilbake. Bedriften må sørge for at farlig avfall blir deklarert på riktig
organisasjonsnummer.

Andre forhold:

Rot/forsøpling:
Rot på eiendommen, bedriften har mye jernskrot og bildeler bak virksomheten,
noe forsøpling ligger også nedover i skråningen og dette bør fjernes.
Årsrapport:
Som en del av tillatelsen til drift av mottak for kasserte kjøretøy skal bedriften
levere årsrapport til Fylkesmannen innen 1. februar hvert år. Bedriften kan
rapportere på skjema sendt ut av Fylkesmannen eller skjema generert fra
autostat.
Bedriften bør også beskrive i korte trekk endinger eller spesielle utfordringer som
har vært ved anlegget gjennom året.
Avfallsdeklarering.no:
Nytt elektronisk system for deklarering av farlig avfall er nylig tatt i bruk.
Bedriften må etablere en elektronisk profil på avfallsdeklarering.no. De grønne
skjemaene for deklarering av farlig avfall tas ut av bruk i løpet av 2016. Mer
informasjon finnes på Miljødirektoratet sine hjemmesider.
Tillatelse:
Bedriften har en tillatelse fra 2006. Fylkesmannen ber bedriften gå gjennom sin
driftstillatelse og komme med en skriftlig redegjørelse for driftsforholdene slik de
er i dag. Bedriften må på bakgrunn av gjennomgangen søke om endring av
tillatelsen slik at det er samsvar mellom driften og tillatelsens rammer og
innhold.
Søknad om endring må også omfatte endring i eierforhold, og bedriften må sikre
at den finansielle garantien (sikkerhet) som stilles er knyttet til rett selskap og
rett aktivitet.
Skjerping av krav:
Miljødirektoratet har gjennom biloppsamlingsaksjonen 2015 fokusert på at
anleggene skal behandles så likt som mulig. Samtidig har Miljødirektoratet
presisert at det er Fylkesmennene som er myndighet på anleggene, og det er
store individuelle forskjeller i forhold til beliggenhet, type aktivitet og
aktivitetsnivå.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har under aksjonen avdekket at regelverket og
tillatelsene i vårt fylke tolkes noe ulikt. I hovedtrekk er avfallsforskriften kap. 4
strengere enn tillatelsene, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil i samarbeid med
de andre Fylkesmennene og Miljødirektoratet se på behovet for å endre, og
delvis skjerpe tillatelsene.

Side 4 av 5

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Inspeksjonsrapport nr.: 2015.017.I.FMST

Særlig gjelder dette innenfor områder som lagring av pressede vrak (ufravikelig
krav til lagring på fast dekke), stabling av usanerte vrak (ikke anledning til
dette), lagringstid før sanering (særlig lagring av usanerte vrak over lang tid
uten fast dekke), prøvetaking av oljeutskiller og bedre risikovurdering.
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