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Sammendrag fra befaring ved Øyer Bilverksted 02.02.2022 

På oppfordring fra Øyer kommune deltok Statsforvalteren ved Stein Egil Granli på befaring ved Øyer 
Bilverksted 02.02.2022. Ansvarlig for bedriften er Mirzad Fazlagic.  
 
Kommunen har mottatt klager på driften og skjemmende forhold på området og har opprettet sak. 
Kommunen opplyser om at det er sendt ut varsel og pålegg om opprydding på bedriftens område, 
men at pålegg om opprydding ikke har blitt gjennomført innen angitt frist. 
 
Bakgrunnen for Statsforvalterens deltakelse på befaringen 02. februar var at kommunen ønsket 
avklaringer og veiledning angående forskjellig næringsavfall på området og oppfølging av de 
omkring 20 avskiltede kjøretøyene som er oppstilt utendørs ved verkstedet. Vi mottok opplysninger 
om at mange av de avskiltede kjøretøyene hadde stått på området over lang tid og enkelte opptil 
flere år.  
 
Det ble sett nærmere på lager for farlig avfall og undersøkt om det var farlig avfall lagret utendørs på 
området. 
 
Statsforvalterens vurderinger 
Sider ved driften av bilverkstedet der Statsforvalteren har myndighet, omfatter bl.a. håndtering og 
lagring av farlig avfall og håndtering av annet næringsavfall. I forkant av befaringen innhentet vi 
opplysninger fra Avfallsdeklarering.no om hvilke typer farlig avfall som historisk er deklarert fra 
bedriften. Vi fant at Øyer Bilverksted har deklarert rundt 200 liter spillolje, 50 liter drivstoff og 
fyringsolje og 5 kg organiske løsemidler uten halogen.  Under befaringen fant vi i tillegg et stort 
antall oljefilter som er samlet opp over lengre tid og som ikke har blitt deklarert og levert til godkjent 
mottak. Vi har også opplysninger om at Øyer kommune ved tidligere befaringer har funnet bl.a. 
kasserte bilbatterier som var lagret utendørs. Ved Øyer Bilverksted blir farlig avfall lagret i to låsbare 
stålskap ute på plassen. Vi vurderer at selve lagringen var forsvarlig. Det ble ikke påvist 
ureglementert lagring av farlig avfall under befaringen. 
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Vilkår knyttet til håndtering, lagring og levering av farlig avfall er regulert i avfallsforskriftens kapittel 
11, om farlig avfall. Vi minner om at farlig avfall skal innleveres hvert år og at leveringsplikten inntrer 
når avfallsmengden overstiger 1 kilo. 
 
Når det gjelder vurderinger rundt de avskiltede kjøretøyene på området, så fester vi tillit til 
opplysninger fra Øyer Bilverksted om at dette er kjøretøyer som kunder ved verkstedet av ulike 
årsaker har hensatt på området. Statsforvalteren vurderer at kjøretøyene ikke har koplinger til 
ureglementert drift av anlegg for kasserte kjøretøyer, men støtter samtidig kommunens vurderinger 
om at antallet kjøretøyer på området bør reduseres. Det er ugunstig for både for bedriften og 
omgivelsene at eierne har latt kjøretøyene stå over lang tid ved verkstedet, men ansvaret for å fjerne 
kjøretøyer fra området ligger utvilsomt hos Øyer Bilverksted. 
 
Det som ellers angår håndtering og opprydding av annet næringsavfall og avskiltede kjøretøyer på 
bedriftens område, vurderer vi at Øyer kommune som lokal forurensningsmyndighet har best 
forutsetning for å følge opp. Kommunen har de nødvendige hjemlene etter plan- og bygningsloven 
og forurensingsloven for å pålegge opprydding i avfall, forsøpling og for å rette opp i andre 
skjemmende forhold. I tillegg har kommunen allerede en pågående sak overfor Øyer Bilverksted. 
 
Dette oppsummerer i korthet Statsforvalterens vurderinger i forbindelse med befaringen ved Øyer 
Bilverksted 02. februar. Vi anser denne saken som avsluttet fra vår side. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Pedersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Stein Egil Granli 
seniorrådgiver 
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