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Varsel om tilsyn - Nordland Bilopphugging AS - Fauske 

Viser til telefonsamtale med daglig leder Thomas Johansen 26.08.21. Vi varsler med dette at 

Statsforvalteren kommer på tilsyn ved Nordland Bilopphugging fredag 17.09.21, klokka 09.30.  

 

Fra Statsforvalteren deltar Tilde Nygård og Jorunn Aaneby. Vi ber om at dere stiller med daglig leder, 

og ellers kan ansatte som kjenner til drifta og internkontrollen i bedriften også delta. 

 

Bakgrunn 

Tilsynet er ledd i Statsforvalterens rutinemessige oppfølging av virksomheter der vi er 

forurensningsmyndighet. I den forbindelsen gjennomfører vi årlig kontroller med utvalgte bedrifter. 

 

Tema for tilsynet 

Hensikten med tilsynet er å kontrollere om dere følger vilkårene i tillatelsen dere har for å drive 

anlegg for mottak og behandling for kasserte kjøretøy, og krav i avfallsforskriften kapittel 4 om 

kasserte kjøretøy og kapittel 11 om farlig avfall. Forskriftene kan leses på www.lovdata.no.  

 

Relevante tema kan bli: 

• Forsvarlig lagring og håndtering av farlig avfall, deklarering av farlig avfall 

• Forsvarlig lagring av sanerte og usanerte kjøretøy 

• Miljøsanering 

• Forurensning til omgivelsene 

• Kontroll med oljeutskiller og utslipp fra oljeutskiller 

• Journalføring, og rutiner for miljøsanering og andre internkontrollrutiner 

 

Varsel om gebyr 

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet, jf. 

forurensningsforskriften § 39-7. Tilsynet er foreløpig plassert i gebyrsats 4, som i år utgjør kr 13 500. 

Gebyret skal dekke våre kostnader til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid ved kontrollen. 

Dere kommer til å motta faktura fra Miljødirektoratet etter at tilsynet er gjennomført. Dersom dere 

har kommentarer til varselet om gebyr, må dere sende det til Statsforvalteren innen to uker etter 

varselet er mottatt. 

http://www.lovdata.no/
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Oppfølging 

Dere vil motta en skriftlig tilsynsrapport innen 1 måned etter tilsynsbesøket. Der kan dere også få en 

frist for å gi tilbakemelding om hvordan dere vil rette opp eventuelle avvik. 

 

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål i forkant av tilsynet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 

seksjonsleder 

  

 

Tilde Nygård 

overingeniør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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