INSPEKSJONSRAPPORT

GEMINOR AS
Helganesvegen 41
4262 Avaldsnes

Oslo, 17.03.2016

Deres ref.:
Tone Ingulstad

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
Saksbehandler:
Magdalena Kwarta

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved GEMINOR, eksport og
import av avfall
Kontrollnummer: 2015.356.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Tone Ingulstad

Fra Miljødirektoratet:
Magdalena Kwarta

Resultater fra inspeksjonen
Vi beklager at det har tatt lang tid å sende ut rapporten. Denne rapporten omhandler resultatet fra
inspeksjon ved Svinesund tollstasjon i perioden 7-11 desember 2015. Miljødirektoratet gjennomførte
stikkprøvekontroller av 28 avfallsforsendelser fra Geminor. Rapporten er å anse som endelig dersom
vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:


Virksomheten har mangler i eksportdokumentasjon for sine avfallsforsendelser

Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
17. mars 2016

Magdalena Kwarta

dato
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Einar Knutsen
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: GEMINOR AS
Organisasjonsnr.: 873023732

Eies av: 970902341

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

Kontrollert enhet
Navn: GEMINOR, eksport og import av avfall

Anleggsnr.:

1101.0082.02

Kommune: Eigersund

Fylke: Rogaland

Anleggsaktivitet: Avfallsmegler

Risikoklasse:

Tillatelse gitt: 9. mars 2016

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonstema
 Avfall
 Farlig avfall
 Næringsavfall




Avfallstransporter med samtykke
Avfallstransporter med følgedokument
for meldepliktig avfall

Grensekryssende avfallsforsendelser er underlagt avfallsforskriften kapittel 13 og EUs rådsforordning
1013/2006(grensekryssregelverket). Regelverket åpner i stor grad for eksport av avfall til
gjenvinning fra Norge til land innen EU/EFTA under forutsetning av at samtykke innhentes og
dokumentasjonskrav følges. Eksport av alt annet enn grønnlistet avfall fra Norge til land utenfor
EU/EFTA er underlagt strenge restriksjoner.
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
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Geminor plikter snarest å rette opp det avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 6. mai 2016 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Magdalena
Kwarta.

4. Varsel om gebyr for virksomhet uten tillatelse
Miljødirektoratet varsler om at det tas sikte på å fastsette kontrollgebyr til staten på kr. 15 500
i medhold av forurensningsforskriften § 39-7.
Varsel om fastsettelse av gebyrsats
Miljødirektoratet kan fastsette og innkreve gebyr for sin kontrollvirksomhet, jf. forskrift om
begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) kapittel 39.
Miljødirektoratet varsler i medhold av forvaltningsloven § 16 at det tas sikte på å fastsette gebyrsats
2 på kr. 15 500 for gjennomføringen av kontrollen i medhold av forurensningsforskriften § 39-7.
Kommentarfrist
Frist for å komme med kommentarer til varsel om vedtak om fastsettelse av gebyrsats settes til en
uke etter at rapporten er sendt.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på
www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har mangler i eksportdokumentasjon for sine avfallsforsendelser
Avvik fra:
Forordning om grensekryssende avfall nr. 1013/2006 artikkel 3, artikkel 4 nr.2, artikkel 16 bokstav a
og artikkel 18 nr.1 bokstav a, jf. vedlegg IC og vedlegg II, jf. forskrift om gjenvinning og behandling
av avfall kapittel 13.
Kommentarer:
Miljødirektoratet kontrollerte i perioden 7-11 desember 2015 28 avfallsforsendelser fra Geminor ved
Svinesund tollstasjon. Det ble avdekket følgende mangler i eksportdokumentasjonen til Geminor:


7 forsendelser manglet lister over godkjente avfallsprodusenter og godkjente
avfallstransportører. Det er umulig for tilsynsmyndigheten å kontrollere om det brukes
godkjente avfallstransportører og –produsenten når listene ikke er vedlagt i
eksportdokumentasjon. Noen av listene ble ettersendt tollstasjonen på epost. Det var to
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tilfeller der den faktiske transportøren (NO 412033) og avfallsprodusenten (NO 412033,
170/100) ikke stod på den godkjente listen som ble ettersendt tollstasjonen.
Tre forsendelser manglet transportørens detaljer i boks 8 i følgedokument for meldepliktig
avfall
En forsendelse manglet kopi av norsk eksportsamtykke (NO 410171, 1123/2400)
I ett tilfelle ble det oppgitt forskjellige navn på behandlingsanlegg i samtykkedokumentet
og i følgedokumentet for meldepliktig avfall (NO 407822, 557/1334).

Eksportøren må sikre at korrekt utfylt dokumentasjon foreligger før den aktuelle avfallstransporten
iverksettes.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:



Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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