Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Kontrollrapport
Saksnummer: 2015/3122

Dato for kontrollen: 4.5.2015

Informasjon om kontrollert virksomhet
Navn og adresse:
Rusten Dekk og Huggeri, c/o Martin Rusten
2693 Nordberg

Virksomhetens org.nr (bedrift /ENK):
995 945 762 / 995 935 600

Besøksadresse:
Felodden, 2693 Nordberg

Virksomhetens telefon/e-post:
48 098609 / martin@rustendeler.com

Kommune / kommunenr.:
Skjåk /
0513

Bransjenr. (NACE-kode):
45.200 Vedlikehold og reparasjoner av
motorvogner, unntatt motorsykler
Anleggsnummer*:
0513.0024.01

Anleggsaktivitet*:
Behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy
* referer til Forurensningsmyndighetenes database Forurensning

Til stede ved inspeksjonen
Fra virksomheten:
Martin Rusten (eier)

Fra Fylkesmannen:
Stein Egil Granli

Bakgrunn for inspeksjonen
Den forhåndsvarslede kontrollen 4.5.2015 hos Rusten Dekk og Huggeri ble iverksatt med bakgrunn i årets
landsdekkende kontrollaksjon rettet mot biloppsamlingsplasser og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøyer, i
regi av Miljødirektoratet. Hovedfokus for aksjonen er å undersøke hvordan bransjen har utviklet seg med hensyn
på overholdelse av sentrale miljøkrav i løpet av de siste 10 årene. Fylkesmannen er myndighet for å kontrollere
om biloppsamlingsplassene overholder regelverket.
Rusten Dekk og Huggeri har tillatelse fra Fylkesmannen av 20.06.2011.

Resultater fra inspeksjonen
Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble påvist ved inspeksjon hos Rusten Dekk og Huggeri
4.5.2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter
at rapporten er mottatt.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
 Overholdelse av krav i tillatelse og forurensningslovverket for øvrig
 Internkontroll og journalføring
 Miljøsanering av kasserte kjøretøy
 Håndtering av farlig avfall
Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal
kunne avslutte saken, må Rusten Dekk og Huggeri innen 29.05.2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser
hvordan avvik er rettet.
Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre
dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. Eventuell klage bør grunngis og skal sendes
Fylkesmannen, klageinstans er Miljødirektoratet.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om jf. forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt en
skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 29.05.2015.

Orientering om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004
nr. 931 (forurensningsforskriften) § 39-3 og 39-6.
Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 12 200 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden
gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen et vedtak som ikke kan påklages. Faktura med
innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Dokumentunderlag – krav som gjelder




Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Virksomhetens utslippstillatelse fra Fylkesmannen av 20.06 2011.

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentlighetsloven.
Kopi av endelig rapport sendes også til Skjåk kommune til orientering.

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel
overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og
vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik
Følgende avvik ble påvist under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1
Virksomheten har ikke levert farlig avfall i 2014, utover en mindre mengde oljeholdig vann fra oljeutskiller hentet
av Arnkværn Miljø og Renovasjon AS. Virksomheten har på lager bl.a. Hg-brytere, oljefilter, spillolje og andre
væsker mv som skulle vært levert i 2014.
Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-8
Tillatelsen pkt. 1.1.4. og 1.3.3. andre avsnitt

Grunnlag for avviket:
Virksomheten har plikt jf krav i tillatelse og avfallsforskriftens bestemmelser å levere farlig avfall minst 1 gang pr.
år. Leveringsplikt inntrer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Avvik 2
Det er ikke utført skriftlig miljørisikokartlegging av virksomhetens aktiviteter mht risiko påvirkning på ytre miljø.
Avvik fra

Tillatelsens punkt 1.7.5.

Grunnlag for avviket:
Virksomheten utfører flere aktiviteter som kan medføre varierende grad av risiko for forurensning av ytre miljø.
Det forventes at virksomheten vurderer risikoen for påvirkning av ytre miljø for de enkelte aktivitetene ved
anlegget.

2

Avvik 3
Virksomheten mellomlagrer demonterte katalysatorer fra miljøsanerte kjøretøyer utenfor anlegget. Delene
mellomlagres på gården til eier før levering til godkjent mottak.
Avvik fra

Avfallsforskriften § 11-6 på den lokaliteten hvor katalysatorene oppbevares.

Grunnlag for avviket:
Mellomlagring av avfall er å anse som håndtering av avfall, jf avfallsforskriftens § 11-3 bokstav d). Dette
innebærer det må innhentes tillatelse etter avfallsforskriftens § 11-6 på den lokaliteten hvor, i dette tilfellet
katalysatorene, oppbevares.
Virksomheten må derfor innhente enten tillatelse til mellomlagring av katalysatorer på annen lokalitet eller sørge
for at lagring skjer forsvarlig vis innenfor den bestemte lokaliteten som omfattes av tillatelsen.

Kommentarer:
Inntrykket fra kontrollen var generelt bra. Det er etablert gode dekker jf. krav i tillatelsen og det er god orden og
ryddighet på anlegget.
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