FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
Miljøvernavdelingen
Deres ref.:
Vår ref.: 2005/6891

Saksbehandler: Monica Ness

Vår dato: 01.12.2005
Arkivnr:

Bil- og maskinhuggeriet AS
7517 Hell

Kontrollaksjon biloppsamlingsplasser 2005: Inspeksjonsrapport fra
tilsyn gjennomført ved Bil- og maskinhuggeriet AS, Stjørdal
kommune
Fylkesmannens miljøvernavdeling gjennomførte et uanmeldt tilsyn ved Bil- og
maskinhuggeriet AS den 27.10.05. Dette tilsynet var en del av en landsomfattende
kontrollaksjon som omfattet biloppsamlingsplasser (se vedlagte informasjonsskriv). I tillegg
var dette en oppfølging av vårt tilsyn av 20.09.04 med tilhørende tilbakerapporteringen fra
bedriften datert 05.06.05.
Vedlagte tilsynsrapport er skrevet ut etter tilsynet, og gjelder funn (avvik og anmerkninger) på
Fylkesmannens miljøvernavdeling sitt fagområde forurensning/ytre miljø. Dersom bedriften
mener at utfylt inspeksjonsrapport er misvisende, ber vi om at det tas kontakt om dette innen
01.01.06.
Vi ber om skriftlig tilbakemelding på oppretting av avvik innen 01.05.06.

Med hilsen

Bjørnar Wiseth
nestleder
(e.f.)
Monica Ness

Vedlegg:

- Inspeksjonsrapport
- Bilder tatt på inspeksjonsdagen
- Informasjonsskriv om kontrollaksjonen rettet mot biloppsamlingsplasser
- Brev fra Stjørdal kommune datert 01.07.05

Kopi til:
Stjørdal kommune Postboks 133 / 134

7500

STJØRDAL

Saksbehandlers telefon: 74 16 80 64
Postadresse:
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Statens hus
Strandveien 38

Telefon: 74168000

e-postmottak: postmottak@fmnt.no

Telefax: 74168053

Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/nt
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FYLKESMANNEN
I NORD-TRØNDELAG
MILJØVERNAVDELINGEN
INSPEKSJONSRAPPORT

TILSYN VED
BIL- OG MASKINHUGGERIET AS
Informasjon om virksomheten:
Navn:

Adresse:

Bil- og
maskinhuggeriet AS

Organisasjonsnummer:

7517 HELL

Telefon:

860209802
74806940
97504030 (mob)

Tilstede under kontrollen:
Fra virksomheten:

Fra Fylkesmannen:

Leif Birger Børseth

Monica Ness

Rapportens innhold :
Denne rapporten er skrevet etter tilsyn ved Bil- og maskinhuggeriet AS den 27.10.05.
Kontrollen omfattet internkontroll og drift av biloppsamlingsplassen, med fokus på
miljøsanering av farlig avfall i biler, forurensning av omgivelsene og håndtering av farlig
avfall. Dette tilsynet er en del av en landsomfattende aksjon på biloppsamlingsplasser. I
tillegg er det en oppfølging av vårt tilsyn av 20.09.04 med tilhørende tilbakerapporteringen
fra bedriften datert 05.06.05.

Hovedkonklusjon :
Under inspeksjonen ble det påvist 3 avvik og 1 anmerkning.

Utarbeidet dato :

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Inspektør

Nestleder
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1. Innledning
Tilsyn gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til
ivaretakelse av regelverket overholdes. Tilsyn fokuserer på overholdelse av krav og
tilsynsrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under tilsyn, og
er gjeldende for det kontrollerte område. Slike rapporter gir således ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.
Denne rapporten er skrevet etter et tilsyn ved Bil- og maskinhuggeriet AS den
27.10.05. Tilsynet var ikke varslet på forhånd.
Det ble avdekket funn, dvs. avvik og anmerkninger på Fylkesmannens
miljøvernavdelings fagområde (forurensning/ytre miljø), under tilsynet. Definisjoner
på et avvik og en anmerkning er som følger:
-

AVVIK defineres som mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav (med spesifiserte
krav menes vilkår i utslippstillatelse, gjeldende lover og forskrifter og virksomhetens
egne prosedyrer og instrukser som er utarbeidet for å overholde myndighetenes krav).

-

ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik,
men som Miljøvernavdelingen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og
forbedre det ytre miljø.

Fylkesmannen tok en del bilder på tilsynet. Et utvalg av disse er vist i vedlegg 1.

2. Dokumentunderlag
Dokumentunderlag for tilsynet var:
-

Forurensningsloven
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap 4
og kap 11
Bil- og maskinhuggeriet AS sin utslippstillatelse av 24.04.98

3. Tilsynets omfang
Følgende områder ble dekket under tilsynet:
-

internkontroll/HMS
drift av biloppsamlingsplassen
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4. Avvik
Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke farlig avfall forskriftsmessig
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, kapittel 11, § 11-5
Kommentarer:
Farlig avfall skal lagres forsvarlig. Dette innebærer bl.a. at avfallet skal sikres mtp. søl
og forurensning av grunnen og mot ytre påvirkning (nedbør). Tydelig merking er
nødvendig for å sikre en forsvarlig håndtering av dette avfallet. På denne måten kan
man for eksempel unngå blanding av spillolje, frostvæske, bremsevæske etc.
I vår tilsynsrapport av 20.09.04 ble det gitt avvik for ikke forskriftsmessig lagring av
farlig avfall. I bedriftens tilbakerapportering på dette forholdet ble det sagt at det var
ryddet opp i dette forholdet.
Under tilsynet den 27.10.05 ble det registrert at det var blitt en viss forbedring når det
gjelder lagring av farlig avfall (bedre merking av beholdere og det meste av dette
avfallet var nå lagret på fast dekke). Noe farlig avfall (tønne med innhold, batterier)
var fortsatt ikke lagret på fast dekke (jf. bilde 7). Det var ikke overbygg over det
lagrede farlige avfallet. Dette avfallet var derfor ikke sikret mot ytre påvirkning. Det
ble registrert tre kanner/bokser uten lokk med innhold av farlig avfall (jf. bilde 8) som
ikke var skjermet for nedbør. Det forekommer derfor fortsatt miljømessig uforsvarlig
lagring av farlig avfall og dette forholdet må utbedres snarest.

Avvik 2: Området utenfor biloppsamlingsplassen er forsøplet med bilvrak fra større
kjøretøy
Avvik fra: Forurensningslovens § 28.
Kommentarer:
Etter forurensningsloven § 28 skal ikke avfall oppbevares slik at det virker skjemmende eller
kan føre til fare for forurensning. Utenfor virksomhetens område var det lagret ca 25-30
avskiltede lastebiler, campingvogner, varevogner, busser, etc. (jf. bilde 11 og 12). Dette
området var ikke inngjerdet/avlåst/skjermet for innsyn. Virksomhetens leder bekreftet at disse
kjøretøyene tilhørte Bil- og maskinhuggeriet AS.
Dette forholdet ble også påpekt i vår tilsynsrapport fra forrige tilsyn. Vi ba da bedriften
fremskaffe tillatelse gitt av kommunen for denne type lagring. I brev av 01.07.05 fra Stjørdal
kommune til Fylkesmannens miljøvernavdeling ble det redegjort for at det ikke forelå en slik
tillatelse fra kommunen sin side. Dette innebærer at bedriften må rydde opp i disse forholdene
og fjerne alle disse større kjøretøyene slik at området ikke fremstår som skjemmende og ikke
fører til fare for forurensning.
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Avvik 3: Et stort antall biler, som ikke er miljøsanert, lagres på dekke som ikke
er fast og ugjennomtrengelig
Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap 4,
vedlegg 1(jf. § 4-7): Tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte
kjøretøy
Kommentarer:
I avfallsforskriften er det satt krav om at områder for lagring (inkludert midlertidig) av
kasserte kjøretøy før behandling skal være utstyrt med fast, ugjennomtrengelig dekke
på passende areal med oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller. Det var
lagret et relativt stort antall bilvrak, som ikke var miljøsanert, på et område som ikke
har fast dekke. Det forekom deleplukking på mange av disse bilvrakene. Det ble
registrert olje/bensin i grunnen på flere steder innenfor bedriftens tomt. Alle utømte
kjøretøy for delesalg skal lagres på fast, ugjennomtrengelig dekke. Dette kravet gjelder
også for bildeler som ikke er tappet for olje.
Dette forholdet ble påpekt i tilsynsrapporten fra forrige tilsyn (jf. vårt brev av
20.09.04).

5. Anmerkninger
Anmerking 1:
Det var registrert oljeflekker på området hvor bilene lagres etter at de er miljøsanert
(før pressing). Dette kan indikere at bilene ikke blir tilstrekkelig tømt under
miljøsaneringen, at man ikke skrur igjen tappeplugg, at det stikkes hull på tank for å få
ut olje uten at dette hullet ikke tettes etter tappingen, etc. Dersom ikke miljøsaneringen
forbedres mtp. tapping av væsker, vil vi vurdere å sette krav om fast dekke på de
områdene hvor det foregår lagring av bilvrak etter miljøsanering (før pressing).

6. Øvrige forhold:
Bedriften har nå utarbeidet internkontroll som omfatter forurensningområdet. Vi tar denne til
orientering. Vi ber om at denne oppbevares ved bedriftens lokaler slik at internkontrollen er
lett tilgjengelig for de ansatte i det daglige arbeidet.
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VEDLEGG 1:

Bilde 1: Lagrede bilvrak

Bilde 2: ”Stablet” bilvrak på bildeler

Bilde 3: Pressede bilvrak
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Bilde 4: Diesel/bensin/olje i grunnen

Bilde 5: Påbegynt område med overbygg og fast dekke

Bilde 6: Lagring av diverse bildeler/bilvrak
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Bilde 7: Farlig avfall lagret uten fast dekke og overbygg

Bilde 8: Farlig avfall lagret uten lokk, fast dekke og overbygg

Bilde 9: Farlig avfall lagret på fast dekke, men uten overbygg
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Bilde 10: Lagrede bilvrak og bildeler

Bilde 11: Utenfor virksomhetens område; avskiltede
lastebiler, campingvogner, varevogner, busser, etc.

Bilde 12: Utenfor virksomhetens område; avskiltede
lastebiler, campingvogner, varevogner, busser, etc.

