Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

11.06.2015
2010/8444
472

Saksbehandler:

Irene Tronrud

Innvalgstelefon:

32266819

Bildemontering Ringerike AS
Postboks 1072
3503 HØNEFOSS
Brevet er sendt per e-post til: halgeir@bdr.as

Endelig rapport etter forurensningstilsyn ved Bildemontering Ringerike AS
Fylkesmannen gjennomførte 7. mai 2015 forurensningstilsyn ved Bildemontering Ringerike
AS. Tilsynet ble gjennomført som en inspeksjon. Denne rapporten omhandler avvik,
anmerkninger og andre forhold som ble avdekket under inspeksjonen. Rapporten omhandler
også oppfølging etter inspeksjonen. Fylkesmannen mottok kommentar på rapporten 10. juni
2015 fra virksomheten. Fylkesmannen har korrigert rapporten, slik at ordlyden til anmerking
1 også står på forsiden. Rapporten er nå endelig.
Fylkesmannen avdekket anmerkninger under inspeksjonen.
Anmerkningene gjaldt:


Virksomheten kan bli bedre på deklarering av farlig avfall



Virksomheten bør passe på alt tett dekke heller riktig vei, slik at det ikke oppstår fare
for forurensning



Risikovurderingen for ytre miljø kan bli bedre

Anmerkningene er nærmere beskrevet under eget punkt i rapporten.
Virksomheten skal betale 12 200 kr i gebyr for inspeksjonen.

Marianne Seland
seniorrådgiver

Irene Tronrud
kontrollør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax: 32 26 66 56
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Diverse informasjon
Dato for inspeksjonen: 7. mai 2015

Rapportnummer: 2015.014.I

Forrige inspeksjon: 25. november 2010
Kontaktperson for virksomheten:
Hallgeir Bråten

Tilstede fra Fylkesmannen:
Irene Tronrud og Marianne Seland

Kontrollert virksomhet
Navn: Bildemontering Ringerike AS

E-post: post@bdr.as

Besøksadresse: Hensmoen Industriområde, 3516 Hønefoss

Telefon: 32 13 11 34

Organisasjonsnr. (underenhet): 971 72 6709

Kommune: Ringerike

Eies av (organisasjonsnr.): 997 44 3470

Anleggsnr.: 0605.0022.01

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy

Tillatelse gitt: 14. juli 2003

Risikoklasse: 3

Tillatelse sist endret: 27. april
2012

Bakgrunn for inspeksjonen
Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Bildemontering Ringerike AS
overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og
produktkontrolloven. Inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon av
biloppsamlingsplasser i regi av Miljødirektoratet (tidligere Klima- og
forurensningsdirektoratet) og Fylkesmennene.
Tema for inspeksjonen var som følger:






internkontroll
risikovurdering
utslippskontroll
farlig avfall
tillatelse

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen
områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså 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 Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det
ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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Resultater fra inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen

Anmerkninger
Vi anmerket følgende forhold under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten kan bli bedre på deklarering av farlig avfall
Kommentarer:
Ved gjennomgang av deklarasjonsskjemaene under tilsynet, uttalte virksomheten at de var
usikre på riktig EAL-kode for avfall fra oljeutskillere. Virksomheten har benyttet EAL-kode
for avfall fra avløpsrenseanlegg 190810, i stedet kode 130506 som gjelder for avfall fra
oljeutskillere. I veilederen fra 2015 om Farlig avfall (se www.norsas.no), punkt 3.7 omtales
avfall fra oljeutskillere spesifikt, sitat utdrag: «Oljefasen fra oljeutskillere regnes som farlig
avfall. Det skal fylles ut deklarasjonsskjema for farlig avfall ved levering av dette avfallet.
Oljefasen fra oljeutskillere: avfallsstoffnummer 7021 og EAL-kode 130506». Tidligere
utgaver av veilederen for farlig avfall fra Norsas, har ikke vært så spesifikke på avfall fra
oljeutskillere.
Fylkesmannen forventer at virksomheten deklarerer avfall fra oljeutskillere på riktig kode
heretter (EAL 130506).
Anmerkning 2
Virksomheten bør passe på alt tett dekke heller riktig vei, slik at det ikke oppstår fare
for forurensning
Kommentarer:
Under tilsynet observerte Fylkesmannen at det tette dekket i det ene hjørnet av området for
oppstilling av biler (gammelt fast dekke som tidligere grenset mot verkstedbygning som nå
var revet), hadde helning mot bar mark/ grus. Det stod under tilsynet utplassert et par biler i
dette hjørnet som ikke var miljøsanert ennå. Fylkesmannen observerte ingen avrenning fra
disse kjøretøyene. Virksomhetens representant uttalte under tilsynet, at de har umiddelbare
planer om å støpe en forhøyet kant der hvor dekket heller bort fra sluk. Dette for å forhindre
eventuell avrenning fra de kasserte kjøretøyene ut på bar mark.
Bilvrak og bildeler med risiko for væskelekkasje skal lagres på fast dekke. Hensikten er å
forhindre grunnforurensning og å sikre at forurenset væske samles opp og håndteres
forsvarlig. Dekket må derfor helle mot sluk med tilkobling til oljeutskiller.
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Anmerkning 3
Risikovurderingen for ytre miljø kan bli bedre
Kommentarer:
Bildemontering Ringerike la fram risikovurdering for ytre miljø under tilsynet. Slik
virksomheten hadde dokumentert vurderingen, var det vanskelig å forstå hvilke tiltak
virksomheten planla å prioritere først og sist, (det var ingen prioritering av tiltaka).
Virksomheten informerte Fylkesmannen om at de har planer om å revidere risikovurderingen
i sin helhet høsten 2015, dette samtidig med at de vil gjennomføre en fullstendig
gjennomgang av hele sitt internkontrollarbeide i forhold til ytre miljø.
I Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 heter det at virksomheten må kartlegge farer og
problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for
å redusere risikoforholdene. I handlingsplanen skal det fremgå hvilke risikoreduserende tiltak
som er prioritert. Gjennomføringen av tiltakene bør være tidfestet, og ansvarlig for
gjennomføringen utpekt.

Andre forhold
Virksomheten har siden forrige tilsyn i 2010 utvidet områdene med faste dekker. Videre har
virksomheten installert ny og større oljeutskiller (tilpasset utvidelsene). Den nye
oljeutskilleren har nivåalarm.

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

Gebyr for inspeksjonen
Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med
tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av
inspeksjonene. Bildemontering Ringerike AS er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at
virksomheten skal betale 12 200 kr i gebyr for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften
§ 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere
Den endelige inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no,
jamfør offentleglova.
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Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:







Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med
forskrifter
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter
(internkontrollforskriften)
korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse, miljø og sikkerhet
Tillatelse etter forurensningsloven til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og
godkjenning til å betale vrakpant for Bildemontering Ringerike AS, av 14. juli 2003, med
endringer av 27. april 2012.

Informasjon til virksomheten
Regelverk som Fylkesmannen informerte om:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

Brosjyrer/faktaark utdelt:







HMS-etatenes brosjyre ”Kontroll med risiko gir gevinst”
Krav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, Faktaark: M-327/2015
Håndtering av farlig avfall, Faktaark: M-284/2014
Drift av oljeutskillere, Faktaark: M-30/2013
Eksport av brukte produkter eller ulovlig eksport av farlig avfall? Faktaark: M326/2015
Gebyr ved kontroll, Faktaark: M-297/2015

