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Deres ref.:
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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av Stena Recycling AS sine
forsendelser av grensekryssende avfall på Svinesund i uke 50
Kontrollnummer: 2015.355.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Ellen Bergland

Fra Miljødirektoratet:
Brian Wennberg
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Christoffer Back Vestli
Ole Stian Bockelie

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra tollvesenets og Miljødirektoratets kontroller med
grensekryssende avfall på Svinesund i tiden 7. – 11. desember 2015. Rapporten er å anse som
endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er
mottatt. Vi beklager at det har tatt så lang tid å sende ut rapporten.
Miljødirektoratet avdekket et avvik og gav ingen anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:


Avsender har mangler i eksportdokumentasjonen som medfølger avfallstransporten

Avviket er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
1. april 2016
dato

Brian Wennberg
kontrollør

Einar Knutsen
Miljødirektoratet

seksjonssjef
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: STENA RECYCLING AS AVD ADMINISTRASJON
Organisasjonsnr.: 976967577

Eies av: 983594506

Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning

Kontrollert enhet
Navn: Stena Recycling AS AVD ADMINISTRASJON

Anleggsnr.:

0805.0179.01

Kommune: Porsgrunn

Fylke: Telemark

Anleggsaktivitet: Eksport fra / import til avfallsanlegg

Risikoklasse:

Tillatelse gitt:

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonstema
 Grensekryssende 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
Stena Recycling plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Stena Recycling innen 9. mai 2016 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Brian
Wennberg.
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4. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse
Miljødirektoratet varslet i e-post datert 16. februar 2016 at Stena Recycling vil bli ilagt et gebyr på
kr 12 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3. Faktura
ettersendes. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving
av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne
rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes
til Miljødirektoratet.

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
Avsender har mangler i eksportdokumentasjonen som medfølger avfallstransporten
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:
Kopi av samtykke, inkludert informasjon om transportører og avfallsprodusenter, skal ifølge
grensekryssforordningens artikkel 16, bokstav c, følge hver enkelt transport, jf. Vedlegg IC, punkt
19, 20, 39 og 40.
Miljødirektoratet kontrollerte i perioden 7. – 11. desember 2015 totalt 21 avfallsforsendelser fra
Stena Recycling AS ved Svinesund tollstasjon. Det ble avdekket følgende mangler i
eksportdokumentasjonen til to av forsendelsene:
Det fulgte ikke kopi av lister over godkjente avfallstransportører og -produsenter med
følgedokumentene. Det gjør det vanskelig for tilsynsmyndigheten å kontrollere om det brukes
godkjente transportører og å spore avfallet til produsenter når listene ikke er vedlagt i
eksportdokumentasjon. Listene ble ettersendt tollstasjonen på epost. Stena Recycling må sikre at
nødvendig dokumentasjon følger hver forsendelse gjennom gode rutiner.

7. Andre forhold
To forsendelser med brukte hvitevarer var deklarert med feil tollvarekode (72044990: avfall av jern
og stål) i forhold til samtykket NO326444 hvor virksomheten har tillatelse til eksport av «kassert
utstyr som inneholder klorfluorkarboner, HKFK, HFK» (EAL-kode *160211). Det vil si brukte kjøleInspeksjonsrapport 2015.355.I.miljodir
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møbler og varmepumper. Det er tollvesenet sitt ansvar å følge opp bruk av feil tollkode. Kopi av
denne rapporten sendes svensk toll.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:



Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:




Kopi av følgedokumenter for meldepliktig avfall
Transportdokument
Faktura
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