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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Bjarne Johansen AS den 6. mai
2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen avdekket to avvik under inspeksjonen, og det ble gitt 4 anmerkninger.
Avvik:
 Virksomheten mangler skriftlige rutiner innen HMS.
 Virksomheten lagrer skadede biler på områder uten tett dekke, som ikke er
miljøsanerte.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Med hilsen

Thore Egeland(e.f.)
sjefingeniør

Bjørn W Østerhus
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
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E-post

fmvapostmottak@fylkesmannen.no
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Bjarne Johansen bildemontering AS
Organisasjonsnr.:979237898

Eies av: Bjarne Johansen bildemontering AS

Bransjenr. (NACE-kode): 46.770
Kontrollert enhet
Navn: Bjarne Johansen bildemontering AS

Anlegg: Dalaneveien 35

Kommune: Kristiansand Fylke: Vest-Agder
Anleggsaktivitet: bilopphogging Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 2002 Sist kontrollert: 2011

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Tilsynet er også en del av en felles tilsynsaksjon i bransjen
for hele landet. Aksjonen ledes av Miljødirektoratet.
Inspeksjonstema








Miljøsanering
Forsøpling eller forurensning til omgivelsene
Fast dekke
Oljeutskiller
Håndtering av farlig avfall
Avviksbehandling
Risikovurdering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt 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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Bjarne Johansen AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må bedriften

Side 3 av 5

sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet og kommentere våre
anmerkninger.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvaPostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen v/Thore Egeland.
Vi ber om tilbakemelding snarest og senest innen 1 juli 2015.

4. Vedtak om gebyr for kontroll
Fylkesmannen varsler at bedriften vil bli ilagt et gebyr på kr 12400,- for inspeksjonen, jf.
forurensningsforskriften § 39-6. Dette tilsvarer risikoklasse 3. Faktura ettersendes.
Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.
Klageadgang
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne
rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal
sendes til Fylkesmannen.

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Det mangler en skriftlig rutine for miljøsaneringen som definerer hvilke fraksjoner som
skal ut av bilene.
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), § 5, andre ledd pkt. 7 og avfallsforskriften § 4-7.
Kommentarer:


Bedriften kunne ikke fremlegge noen skriftlig rutine for gjennomføring av
miljøsaneringen. Operatøren kjente ikke til noen skriftlige instrukser og/eller
prosedyrer for dette. Han opplyste at han var blitt godt opplært. Han var av
utenlandsk opprinnelse og snakket dårlig norsk. Skriftlige rutiner skal normalt være
tilgjengelige på morsmålet til operatøren.

Avvik 2
Fast dekke mangler noen steder
Avvik fra: Avfallsforskriften § 4 – 7 Vedlegg 1
Kommentarer:
Ved befaringen ble det observert at fast dekke manglet flere steder. Skadede biler som ikke
var miljøsanert ble lagret på asfalt og/eller grus. Dersom skadede biler ikke er miljøsanerte
skal disse lagres på tett betong med avrenning til oljeavskiller. Bedriften opplyste at de hadde
kapasitetsproblemer og var i perioder nødt til å lagre biler utenfor disse områdene. Skjerpende
er det at tilsvarende avvik ble gitt ved forrige kontroll i 2011.
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Skadet bil som ikke er miljøsanert.
7. Anmerkninger
Det ble gitt 4 anmerkninger under inspeksjonen som følger:
Anmerkning 1
Det ble observert sprekker i betongen i området med tett dekke
Kommentarer:
Det ble observert flere sprekker i betongen for tett dekke. Det er uklart om dette var
gjennomgående sprekker. Det bør gjennomføres en kontroll av betongen.

Sprekker i betongen
Anmerkning 2
Bedriften avviksbehandlingssystem var mangelfullt.
Kommentarer:
Bedriften kunne ikke fremvises noen skriftlige avviksmeldinger. Det var uklart hva som
betraktes som avvik. Det er et krav i internkontrollforskriften at det skal være et skriftlig
avviksbehandlingssystem.
Anmerkning 3
Bedriftens lagring og sortering av etterlatt avfall i bilene er utilfredsstillende.
Kommentarer:
Bedriften lagrer etterlatt avfall fra bilene i samme container/tønne. Bedriften bør i større grad
adskille dette avfallet i flere kategorier. Egen rutine for dette bør utarbeides.
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Anmerkning 4
Biler som er miljøsanerte bør kunne spores til skriftlig dokumentasjon for utført miljøsanering
med opplysninger over hva som er tatt ut.
Kommentarer:
Bedriften kunne ikke fremlegge skriftlig dokumentasjon over utført miljøsanering av de
merkede(tusjmerke for utført miljøsanering) bilene. Det bør lages en rutine for dette.

8. Andre forhold
Bedriften hadde god orden og anlegget er relativt nytt og moderne.
Bedriften ble kontrollert i 2011. Det ble den gang også gitt et avvik knyttet til manglende tett
dekke. Bedriften må vurdere sin kapasitet og eventuelt utvide arealene med tett dekke og
oppsamling.
Fylkesmannens generelle inntrykk av bedriftens HMS arbeid er god.
Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
- Avfallsforskriften
- Forurensningsforskriften

