Sted:

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Dato:

Deres ref.:
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2019/14175

26. november 2019

BAMSE METALL AS
Tverrmyra 7 (JE)
3185 Skoppum

Geir Pauli

Saksbehandler:

Erlend Kaarstad

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Bamse Metall Bil og deler AS
Kontrollnummer: 2019.029.I.FMVT
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Geir Pauli

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Erlend Kaarstad
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold
og Telemark:
Trine Bull-Hansen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Bamse Metall Bil og deler AS den
21.11.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket ingen avvik og ga 2 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:



Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

Virksomhetens avtale med underleverandør om deklarering av farlig avfall er
ikke formalisert.

IBC med oljefilter var ikke beskyttett mot nedbør
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postadresse: Postboks 2076, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Anton Jenssensgate 4 (Tønsberg), Gjerpensgate 14 (Skien) Telefon: 33 37 10 00 Org. nr.: 974 762 501
E-post: fmvtpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
26. november 2019 Erlend Kaarstad
Ingvar Oland
dato
kontrollør
fagsjef
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: BAMSE METALL AS
Organisasjonsnr.: 979532466

Eies av: 879504732

Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap
Kontrollert enhet
Navn:

Bamse Metall Bil og deler AS

Anleggsnr.: 0701.0001.01

Kommune: Horten

Fylke: Vestfold

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy
Tillatelse gitt: 3. november 2006

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av produktkontrolloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte
industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til luft




Utslipp til vann
Avfall

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

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. oktober
2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med §
39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Bamse Metall bli ilagt et gebyr på kr
13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller
sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få
oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomhetens avtale med underleverandør om deklarering av farlig avfall er ikke
formalisert.
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Kommentarer:
Bedriften er som avfallsprodusent ansvarlig for at farlig avfall merkes korrekt og deklareres i
henhold til avfallsforskriften kapittel 11. Virksomheten opplyste under tilsynet at avfall ble
deklarert av underleverandør som transporterer avfall. Innsamler/transportør kan gis fullmakt til
å deklarere på vegne av avfallsprodusent dersom det foreligger en fullmakt, jf. avfallsforskriften
§ 11-8. Fullmakten må godkjennes av begge parter før den trer i kraft. Bedriften opplyste at en
slik avtale ikke foreligger. Fylkesmannen påpeker at en slik fullmakt ikke fritar
avfallsprodusenten fra leverings- og deklarasjonsplikt.
Anmerkning 2
IBC med oljefilter var ikke beskyttett mot nedbør
Kommentarer:
Farlig avfall skal emballeres, merkes og oppbevares forsvarlig for å unngå forurensning.
Virksomheten lagret i hovedsak farlig avfall innendørs i bakkant av miljøsaneringsstasjonen.
Unntaket var oljefilter som ble lagret i lukket IBC container utendørs. Etter Fylkesmannens
vurdering skal lagringsplass for farlig avfall være beskyttet mot nedbør. Lagring av farlig
avfall er videre beskrevet i avfallsforskriften § 11-5 og i faktaark M-248 fra Miljødirektoratet.
Virksomheten opplyste under tilsynet at ny stasjon for miljøsanering og nytt lager for farlig
avfall er under etablering innendørs i lagerbygning.

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
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