TORGERS SKRAPHANDEL OG GJENVINNING AS
Fokserødveien 39 (JE)
3241 Sandefjord

Tønsberg 10. januar 2019

Deres ref.:
Torger Johansen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2019/822
Saksbehandler:
Erlend Kaarstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Torger's
skraphandel og gjenvinningsindustri AS
Kontrollnummer: 2018.035.I.FMVE
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Torger Johansen

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Berit Løkken
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark:
Erlend Kaarstad

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Torger's skraphandel og
gjenvinningsindustri AS (Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri AS) den
05.12.2018. 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 1 avvik og ga 2 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:


Fare for forurensning til grunn

Anmerkninger:

Forbedringspotensiale for risikovurderinger

Mangelfull dokumentasjon på dimensjonering av oljeutskiller
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

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

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
10. januar 2019

Erlend Kaarstad

Ingvar Oland

dato

kontrollør
fagsjef
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Kopi av rapporten sendes til:
 Sandefjord kommune

Inspeksjonsrapport 2018.035.I.FMVE
Versjon 2018.02.15

Side 2 av 6

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: TORGERS SKRAPHANDEL OG GJENVINNING AS
Organisasjonsnr.: 974135868

Eies av: 998562163

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

Kontrollert enhet
Navn:

Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri AS

Kommune: Sandefjord

Anleggsnr.: 0710.0001.01
Fylke: Vestfold

Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy
Tillatelse gitt: 7. januar 2014

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle
hendelser.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr




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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri AS plikter snarest å rette opp de avvik som
er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må
Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri AS innen 28. februar 2019 sende en
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning
1 og 2 er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvtpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Erlend Kaarstad.

4. Varsel om gebyr
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal
dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til
forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags
varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 10 300,- i gebyr for kontrollen.
Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften §
39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf.
forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Vestfold
og Telemark innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

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

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Fare for forurensning til grunn
Avvik fra:
Forurensningsloven § 7 Plikt til å unngå forurensing
- Tillatelsen punkt 3.3 Lagring av kjøretøy og bildeler
Kommentarer:
I henhold til punkt 3.3 i tillatelsen gitt av Fylkesmannen 6. januar 2014 skal lagring,
inkludert midlertidig lagring av kasserte kjøretøy foregå på fast ugjennomtrengelig
dekke. Dette gjelder også miljøsanerte vrak og pressede vrak. Under tilsynet ble det
observert og påpekt at betongdekket var av eldre dato med flere større sprekker og
skader i dekket. I området hvor de kasserte kjøretøyene ble miljøsanert og væsker
drenert, ble det observert en del søl fra bilvrak som ble drenert og nylig hadde blitt
drenert. Søl fra miljøsanering samt skader på det tette dekke representerer en fare for
grunnforurensning på virksomhetens område. Fylkesmannen påpeker også at
virksomheten iht. forurensningsloven § 7, og tillatelsens punkt 2.2. har en plikt til å
redusere forurensning så langt som mulig. I tillegg til å vurdere dekkets tetthet bør det
derfor etablerers en løsning som samler opp evt. lekkasjer og søl fra drenering av
kjøretøy, f.eks. et oppsamlingskar.
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7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Forbedringspotensiale for risikovurderinger
Kommentarer:
Virksomheten hadde oppdaterte risikovurderinger knyttet til lagring og sanering av
kasserte kjøretøy, men disse var litt for generelle for enkelte operasjoner. Eksempelvis
var det gjort en risikovurdering av lekkasje fra kasserte kjøretøy. Som påpekt under
tilsynet vil konsekvensen av en lekkasje være ulik om den skjer på grus eller
ugjennomtrengelig dekke, og det er forskjell på om lekkasjen er kjølevann eller olje.
Virksomhetens risikovurderinger bør differensieres slik at den gir et bedre bilde av de
ulike risikoene ved anlegget.

Anmerkning 2
Mangelfull dokumentasjon på dimensjonering av oljeutskiller
Kommentarer:
Oljeutskillere må være dimensjonert for de vannmengder de skal motta. Vannet må ha
tilstrekkelig oppholdstid i utskilleren for at oljen skal få tid til å stige opp til overflaten.
Hvis inngående vannmengde overstiger oljeutskillerens kapasitet, vil renseeffekten raskt
reduseres.
Virksomheten har en serviceavtale med Norsk Spesialolje som årlig tømmer og tar prøver
av vann som har passert utskilleren. Virksomheten opplyste under tilsynet at de ikke
hadde beregninger på kapasiteten på oljeutskilleren, men at utskilleren var installert før
dagens eier overtok. Anlegget er ikke utvidet av dagen eier. Siden mengde nedbør i stor
grad påvirker renseeffekten i en oljeutskiller er en årlig prøve er derfor alene ikke egnet
for å gi et representativt bilde av oljeutskillerens renseeffekt. Med bakgrunn i de økte
nedbørsmengder de senere år, bør virksomheten gjøre en vurdering av oljeutskillerens
kapasitet.
En oljeutskiller er kun konstruert for å rense oljeholdig avløpsvann, det er derfor viktig at
virksomheten har gode rutiner for å redusere forurensning så langt som mulig. For øvrig
ønsker Fylkesmannen at analyserapport av avløpsvann oversendes som en del av
egenrapporteringen.
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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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