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Kontrollen omfattet følgende tema:
- Oppfølging av avvik fra tidligere kontroll
- Vilkår i utslippstillatelse
- Miljøsanering
- Forsøpling eller forurensning til omgivelsene
- Fast dekke
- Oljeutskiller
- Håndtering av farlig avfall
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Rapportens status
Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i
rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.
Hovedkonklusjon
Fylkesmannen avdekket 6 avvik og 2 anmerkninger under tilsynet.
Avvik:
1. Leveringsplikten for farlig avfall overholdes ikke
2. Pressede bilvrak lagres utenfor fast dekke
3. Forurenset væske fra sanerte og ferdigpressede biler havner på bakken med fare for
grunnforurensning
4. Fast dekke hvor det er fare for oljesøl er ikke tilkoblet oljeutskiller
5. Det mangler dokumentasjon på oljeutskillerens renseeffekt
6. Internkontrollen er ikke oppdatert
Anmerkning:
1. Virksomheten bør rydde på anlegget
2. Det synes lagret for mange bilvrak på området
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt kontroll ved Autometall AS i Tranamarka 03.06.2015.
Kontrollen var en del av en landsdekkende kontrollaksjon av biloppsamlingsplasser. Fylkesmannen
gjennomførte rutinemessig kontroll ved Autometall AS 17.06.2014. På grunn av manglende
tilbakemelding var det nødvendig å følge opp virksomheten under årets aksjon.
Biloppsamlingsaksjonen 2015 er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Miljødirektoratet, der
hovedmålet er kontroll av kravene til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy etter avfallsforskriften
kap. 4. Årets aksjon er en videreføring av tilsvarende aksjon i 2005 og 2011. Fylkesmannen har
myndighet til å kontrollere om biloppsamlingsplassene overholder regelverket.
Aksjonen har som mål å føre kontroll med etterleving av kravene i utslippstillatelsen og
avfallsforskriften, herunder:
- Utøve skjerpet håndheving overfor anleggseiere med gjenstående avvik fra tidligere
kontroll
- Kontrollere at bilene blir forsvarlig sanert for fraksjoner av farlig avfall
- Kontrollere at det ikke skjer forurensning til omgivelsene
- Kontrollere at oljeutskiller er installert, fungerer og tømmes
- Kontrollere at utsortert farlig avfall håndteres, lagres forsvarlig og videreleveres til
godkjent mottakssystem
Rapporten viser avvik som ble avdekket under oppgitt emne. Den gir således ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomheten.
Definisjoner:
o Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov eller forskrift
o Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå
forbedringer

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:
- Tillatelse til oppsamlingsplass for kasserte kjøretøy på Tranamarka i Steinkjer,
Autometall AS, av 13.07.2012.
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- Rapporter fra tidligere kontroller

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var:
- Oppfølging av avvik fra tidligere kontroll
- Vilkår i utslippstillatelse
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Miljøsanering
Forsøpling eller forurensning til omgivelsene
Fast dekke
Oljeutskiller
Håndtering av farlig avfall
Avviksbehandling
Risikovurdering

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:
Avvik 1
Leveringsplikten for farlig avfall overholdes ikke
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-8, tillatelsen av 13.07.2012 vilkår 2.6 I og II.
Kommentar:
I henhold avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall leveres minst én gang per år dersom den totale
mengden avfall overstiger 1 kg. Farlig avfall som oppstår i virksomheten skal leveres til innsamler
eller kommunalt mottak med tillatelse til håndtering av farlig avfall. Virksomheten skal drives slik at
det kan dokumenteres at miljøfarlige væsker og annet farlig avfall fjernes fra vrakene senest før
pressing, og tas forsvarlig hånd om, jf. tillatelsen vilkår 2.6 punkt I og II.
På kontrolldagen 03.06.2015 var store mengder bilbatteri lagret på området, noen innpakket i plast
på paller, resten uten tildekking, alt stod på fast dekke. Det ble fortalt at Veglo Miljøservice AS (på
vegne av Batteriretur AS) for noen dager siden kom for å hente batteriene, men at disse ikke ble
levert. Autometall AS mener at de ikke ble varslet om hentingen, og hadde derfor ikke rukket å pakke
inn batteriene. I følge Autometall AS synes det vanskelig å få levert mindre kvantum av ulike
fraksjoner som skal hentes, da dette nedprioriteres av transportørene. Det ble blant annet nevnt at
Batteriretur AS ikke henter batterier dersom mengden ikke overstiger ti paller.
Tilsvarende avvik om leveringsplikten for bilbatterier ble avdekket under Fylkesmannens kontroll
17.06.2014. I kontrollrapporten av 05.12.2014 fremkommer at virksomheten ikke kunne finne
deklarasjonsskjema for innleverte batterier i 2013 og 2014. Autometall AS kunne heller ikke
fremlegge slik dokumentasjon på kontrolldagen 03.06.2015, hvilket betyr at leveringsplikten i
henhold til regelverket ikke overholdes for bilbatterier.
Av årsrapporten for 2014 fra Autometall AS og ut fra fremviste deklarasjonsskjema fremgår at
mengden innlevert farlig avfall ikke samsvarer med forventet mengde på bakgrunn av antall mottatte
bilvrak. Autometall AS mottok 986 bilvrak i 2014. På hver bil finnes i utgangspunktet ett oljefilter, ca.
2-5 dl bremsevæske i påfyllingskoppen og 3-4 liter kjølevæske. Selv om en del av bilene vrakes er
nedplukket, synes innlevert og lagret mengde av avfallsfraksjonene oljefilter, bremse- og kjølevæske
å være for lav. Ut ifra deklarasjonsskjemaene fremvist på kontrolldagen 03.06.2015 fremkom at det
sist ble levert et fat (200 liter) med oljefiltre i 2013 og bremsevæske i 2011. Vi kan ikke se at det
finnes dokumentasjon på at det er levert inn kjølevæske. Terje Iversen kunne heller ikke fremvise
oppsamlet bremsevæske på anlegget.
Etter kontrollen kontaktet Fylkesmannen Veglo Miljøservice AS, som henter farlig avfall for
Autometall AS, samt foretok et søk i NORBAS, et elektronisk registreringssystem for farlig avfall i
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omløp. Av disse to kildene fremkommer at Autometall AS i 2014 leverte kun refusjonsberettiget
spillolje (5400 liter). I 2013 ble det levert refusjonsberettiget spillolje (5400 liter) og oljefiltre (115 kg).
Inntil virksomheten kan dokumentere hvor de kvanta med farlig avfall som "mangler" er blitt av,
synes det som at virksomheten ikke fjerner alle farlige avfallsfraksjoner og håndterer disse i henhold
til kravene. Mye kan tyde på at f.eks. bremse- og kjølevæske havner i spilloljen eller ledes til
oljeutskilleren. Trolig blir oljefiltre ikke fjernet før pressing. Vi viser her til avfallsforskriften § 4-7
vedlegg 1 punkt 3 om krav til miljøsanering.
Et av målene for biloppsamlingsaksjonen er å skjerpe håndheving overfor anleggseiere med
gjenstående avvik fra tidligere kontroller. Da avvik om leveringsplikten for farlig avfall er et
gjentakende avvik, anses dette avviket som alvorlig.

Bilde 1 Virksomheten kunne ikke fremvise oppsamlet bremsevæske.
Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (03.06.2015).
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Avvik 2
Pressede bilvrak lagres utenfor fast dekke
Avvik fra: Tillatelsen av 13.07.2012 vilkår 2.1.IV og vilkår 2.3.III nr. 5 og nr. 8, avfallsforskriften § 4-7
vedlegg 1 punkt 2
Kommentar:
I tillatelsen, vilkår 3.2, er det opplistet tekniske minimumskrav for behandling og lagring av kasserte
kjøretøy/bildeler, herunder krav til fast dekke. Denne listen er i samsvar med avfallsforskriftens kap.
4, vedlegg 1.
Fast dekke skal være etablert der følgende aktiviteter foretas, jf. tillatelsen vilkår 2.3 punkt III:
o Lagring av utømte biler for delesalg
o Miljøsanering
o Oppstilling etter miljøsanering for etterdrypp
o Pressing
o Lagring av pressede kjøretøy før uttransport
Alle faste dekker med fare for oljesøl, skal være tilknyttet avløp forsynt med oljeutskiller og sandfang,
jf. tillatelsen vilkår 2.1 punkt IV.
Autometall AS har to områder med fast dekke, ett ved inngangen der miljøsanering foregår, samt ett
område lengre inne på anlegget/området. Det sistnevnte var på kontrolldagen i begrenset grad
benyttet til aktiviteter som medfører fare for oljesøl. Pressede biler var lagret utenfor dette, på grus,
mens det faste dekket var benyttet til blant annet lagring av annet avfall, som rester av en
campingvogn.
Bilpressingen foregår ikke på fast dekke. Virksomheten mener at oppsamlingskar på bilpressen
tilfredsstiller behovet for fast dekke under pressing.
Fylkesmannen mener at de faste dekker som er etablert, må utnyttes fullt ut til aktiviteter som
genererer oljesøl og hvor det er krav om fast dekke. I tillegg mener vi at dagens driftsrutiner, som
etter vår vurdering medfører søl med miljøfarlige væsker, nødvendiggjør økt areal fast dekke dersom
kravene i tillatelsen og avfallsforskriften skal være oppfylt. Lagring av pressede biler med fare for
oljesøl utenfor fast dekke anses som et alvorlig avvik. Autometall AS må endre driften, slik at søl av
væsker til bakken unngås (som beskrevet i tillatelsens vilkår 2.3 punkt III). Sanerings- og lagringsplass
for pressede biler skal ha fast dekke. Transporten av sanerte biler med etterdrypp på hjullaster
innover området medfører etter vår vurdering søl av farlig avfall til bakken. Dersom ikke slikt søl kan
unngås, mener vi at det også her må etableres fast dekke eller at rutinene må endres. Vi gjør
oppmerksom på at asfalt ikke regnes som fast dekke.
Mottatte kjøretøy som er særlig skadet, eller av andre årsaker utgjør en forurensningsfare, skal alltid
lagres på fast dekke.
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Bilde 2 Større mengder pressede biler stod lagret utenfor fast dekke.
Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (03.06.2015).

Bilde 3 Fast dekke som ikke utnyttes til formålet. Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (03.06.2015).
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Avvik 3
Forurenset væske fra sanerte og ferdigpressede biler havner på bakken med fare for
grunnforurensning
Avvik fra: Tillatelsen av 13.07.2012 vilkår 2.1.IV, avfallsforskriftens § 4-7 vedlegg 1 punkt 2 og
internkontrollforskriften § 5 punkt 7
Kommentar:
Anlegget skal i henhold til tillatelsens vilkår 2.1.IV og avfallsforskriftens § 4-7 vedlegg 1 punkt 2,
drives slik at vann- eller grunnforurensning ikke oppstår.
På kontrolldagen var det svært vått og gjørmete. Det ble likevel observert flere oljeflekker utenfor
fast dekke. Søl av væsker på bakken kan medføre forurenset grunn. Sanerte biler uten tappeplugger,
og/eller biler hvor det er slått hull blant annet i bunnpanne og girboks, vil etter sanering fortsatt
kunne dryppe miljøfarlige væsker. Vi antar at oljesøl skyldes for dårlig etterdrypping, eller at det
drypper fra de tappede bilene når de fraktes med hjullaster til lagring og eventuelt under lagring.
Autometall AS må gjennom internkontrollen innarbeide rutiner for å unngå søl av væsker fra bilvrak
til grunnen, selv om området ligger på et tidligere deponi for ordinært avfall.

Bilde 4 Oljesøl på bakken der det ikke er fast dekke tilknyttet oljeutskiller.
Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (03.06.2015).
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Avvik 4
Fast dekke hvor det er fare for oljesøl er ikke tilkoblet oljeutskiller
Avvik fra: Tillatelsen vilkår 2.1.IV, avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1 punkt 2
Kommentar:
Alle faste dekker med fare for oljesøl, skal være tilknyttet avløp forsynt med oljeutskiller og sandfang,
jf. tillatelsen vilkår 2.1 punkt IV og avfallsforskriftens § 4-7 vedlegg 1 punkt 2.
På kontrolldagen var avløpet fra det ene faste dekket ledet til en pumpekum. Fra pumpekummen
gikk det et avløp til oljeutskiller, men dette var frakoblet. I stedet var det koblet på en slange som
ledet til terrenget, det vil si at vannet i pumpekummen pumpes til terrenget.

Bilde 5 Fast dekke hvor det genereres oljesøl, men hvor avløpet pumpes til terreng.
Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (03.06.2015).
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Avløp til oljeutskiller frakoblet
Avløp fra fast dekke pumpes til terreng

Bilde 6 Pumpekum for avløp fra fast dekke. Avløp til oljeutskiller er frakoblet. Avløpet pumpes i stedet ledet til
terreng. Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (03.06.2015).

Fast dekke uten tilkobling til oljeutskiller ble gitt som avvik også etter kontroll 23.06.2011. Bedriften
meldte i brev av 15.02.2012 at dette avviket var rettet, ved at det var etablert en pumpekum med
avløp til oljeutskiller. Vi ser alvorlig på at dette avviket igjen er avdekket.
Avvik 5
Det mangler dokumentasjon på oljeutskillerens renseeffekt
Avvik fra: Tillatelsen av 13.7.2012 vilkår 2.1.V og internkontrollforskriften § 5, punkt 6.
Kommentar:
Renseanlegg bestående av sandfang og oljeutskiller skal fungere, driftes og vedlikeholdes i henhold
til tekniske retningslinjer, jf. tillatelsen vilkår 2.1 punkt V. Tekniske retningslinjer beskrives i
forurensningsforskriftens kap. 13 om utslipp av oljeholdig avløpsvann. Farlig avfall, som olje, skal i
henhold til avfallsforskriften tas hånd om slik at det ikke skapes forurensning eller skade på
mennesker eller dyr, eller fare for dette. I henhold til internkontrollforskriften § 5, punkt 6 skal farer
og problemer kartlegges, og på denne bakgrunn risikovurderes, samt at planer og tiltak for å
redusere risikoforholdene skal utarbeides.
Oljeutskiller har vært tema ved tidligere kontroller. Utløpet fra oljeutskilleren ledes nå til et
nyetablert sandfilteranlegg for avløpsvann, og videre til terreng. Sandfilteret er etablert på løsmasser
av sand/grus, og dette anlegget funger foreløpig som et infiltrasjonsanlegg, dvs. at vannet i det
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laveste røret, oppsamlingsrøret, foreløpig går til grunnen. Derfor har det enda ikke kommet renset
avløpsvann til prøvetakingskummen lokalisert mellom sandfilteret og utløpet til terreng. Ifølge
Autometall AS fungerer oljeutskilleren godt. Oljelaget i oljeutskilleren peiles regelmessig, men dette
er ikke dokumentert.
I kontrollrapporten av 05.12.2014 kommenterte Fylkesmannen under avvik 3 at grenseverdiene
fastsatt for oljeutskillere med avløp til kommunalt nett bør legges til grunn for oljeutskilleren til
Autometall AS. Dette betyr at oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskilleren ikke skal overstige 50 mg
olje/liter vann. Autometall AS skal derfor gjennomføre prøvetaking for å bekrefte at oljeutskillerens
renseeffekt. Analysene skal foretas av et akkreditert laboratorium. Autometall AS har tidligere har
fått utlevert glassflasker til prøvetaking av oljeholdig vann. Ideelt burde prøvetakingspunktet vært
etter rensing i oljeutskilleren og før sandfilteret, men det er ikke lagt til rette for dette.
Fylkesmannen forventer at Autometall AS foretar prøvetaking og sender prøvene til analyse så snart
vann er å finne i inspeksjonskummen. En representant for Fylkesmannen må da være tilstede.
Resultatet oversendes Fylkesmannen. Rutine for prøvetaking av utløp fra oljeutskilleren bør tas inn i
internkontrollen.

Bilde 7 Inspeksjonskum for prøvetaking av vann som har passert oljeutskiller og sandfilter. Avløpet er tørt
enda, da det nyetablerte sandfilteranlegget foreløpig fungerer som et infiltrasjonsanlegg.
Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (03.06.2015).
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Avvik 6
Internkontrollen er ikke oppdatert
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 punkt 8
Kommentar:
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i
virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang
som er nødvendig. Internkontrollen skal, etter § 5 punkt 8, oppdateres jevnlig. Skriftlig
dokumentasjon etter internkontrollforskriften skal minst omfatte punkt 4 til 8 i forskriftens § 5.
Autometall AS sin internkontroll inneholdt miljømål og risikovurdering, men var likevel mangelfull. Vi
viser blant annet til siste avviksmelding, som ble registrert i 2011. Dette tyder på at internkontrollen
ikke brukes eller oppdateres.
I avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1 punkt 3 er det satt krav til miljøsanering. Det er her opplistet hva
som skal fjernes fra bilvrakene for å redusere mulige forurensninger under videre behandling. En
rutinebeskrivelse og liste over hvilke fraksjoner som skal tas ut av hver bil må etter vår vurdering
foreligge skriftlig, jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 7. Autometall AS kunne på kontrolldagen ikke
fremlegge dokumentasjon som definerte hvilke fraksjoner som skal tas ut av bilen. Det ble forklart at
ansatte hadde jobbet på stedet over lang tid og dermed vet hvordan bilene skal saneres.
På bakgrunn av at mengden farlig avfall som er innlevert til mottak for farlig avfall er mindre enn
forventet ut fra antall bilvrak som mottas gjennom et år, mener Fylkesmannen at det må være en
arbeidsinstruks for alle ansatte, som viser hva som skal fjernes og hvordan avfallsfraksjonene skal
håndteres. Vi viser til at det ikke er levert inn bremsevæske de senere år, og at bremsevæske heller
ikke ble observert på tappeplassen. Vi minner også om at det i internkontrollforskriften § 5 punkt 2
er satt krav om at virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og
ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om
endringer. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

5. Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble avdekket under kontrollen:
Anmerkning 1
Virksomheten bør rydde på anlegget
Kommentar:
Under kontrollen fremstod anlegget ved Autometall AS som rotete og lite oversiktlig. Det fremkom at
det gjenstår noe arbeid fra de mange mottatte bilene som følge av årsavgiftfristen 20. mars.
Fylkesmannen tar forklaringen til orientering, men mener Autometall AS bør har større fokus på å
holde anlegget ryddig og oversiktlig. Dette vil gi bedre arbeidsvilkår og mindre fare for forurensning.
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Anmerkning 2
Det synes lagret for mange bilvrak på området
Kommentar:
I henhold til utslippstillatelsen punkt 2.1. III skal inngjerding være minimum 2 meter høyt, for
skjerming mot innsyn og støy fra anlegget. Det skal være maksimalt 400 biler på området, og det skal
være samsvar mellom stablingshøyde og høyde på gjerdet.
Under andre forhold i kontrollrapport av 17.06.2014 ble det kommentert at antall bilvrak var over
400 stk. på kontrolldagen, hvilket medførte at det var stablet mange biler i høyden. Tilfellet ble
forklart å være ekstraordinære driftsforhold på grunn av en havarert bilpresse. Det er ikke framlagt
oversikt over antall biler på plassen 03.06.2015. Antallet biler ble ikke tellet på kontrollen.
Fylkesmannen mener at det fortsatt er for mange biler lagret samtidig på anlegget når det stables 3
stk. i høyden. Det er etter vår vurdering en del av internkontrollen å holde kontinuerlig oversikt over
antallet biler på området, for å vite om konsesjonsvilkåret overholdes.

6. Andre forhold
Årsrapport
Fylkesmannen er positiv til at Autometall AS har inngått en avtale med Autoretur for oversendelse av
årsrapport. Vi bekrefter å ha mottatt årsrapporten for 2014 innen fristen.
Nyttige faktaark
På kontrolldagen ble det delt ut faktaark utarbeidet av Miljødirektoratet. Disse kan være nyttige for å
få et innblikk i hva som forventes av en biloppsamlingsplass. Faktaarkene er også tilgjengelig på
Miljødirektoratets hjemmeside (http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/), med navn:
 Krav til behandlingsplasser for kasserte kjøretøy (M-327 | 2015)
 Drift av oljeutskillere (M 30 – 2013)
 Håndtering av farlig avfall (M-284 | 2014)
 Eksport av brukte produkter? Eller ulovlig eksport av farlig avfall? (M-326 | 2015)
Nyttig nettside
Fylkesmannen opplyser at det finnes en egen nettside med "veiviser til regelverk for virksomheter",
som kan være svært nyttig. Nettadressen er: www.regelhjelp.no.

