INSPEKSJONSRAPPORT

RAGN SELLS AS AVD ADMINISTRASJON
Postboks 49
2001 Lillestrøm

Oslo, 26. april 2016

Deres ref.:
Magnus Bjerker

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/1553
Saksbehandler:
Lise K. Svenning Jensen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende
avfallsforsendelser fra Ragn-Sells AS ved Svinesund
grensestasjon uke 50 i 2015
Kontrollnummer: 2015.361.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Magnus Bjerker

Fra Miljødirektoratet:
Lise K. Svenning Jensen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra kontroller gjennomført som del av en koordinert
kontrollaksjon av norske og svenske myndigheter. Kontrollene ble gjennomført med
avfallsforsendelser over Svinesund grenseovergang i uke 50 i 2015.
Det ble gjennomført 11 dokumentkontroller/fysiske kontroller av forsendelser sendt fra Ragn-Sells
AS Avd Administrasjon (heretter Ragn-Sells AS). Ved fire av forsendelsene ble det funnet brudd på
regelverket. 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 lang tid å sende ut
rapporten.
Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:
Ragn-Sells AS har mangler i sin dokumentasjon for grensekryssende forsendelser av avfall
Anmerkninger:
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Tel: 73 58 05 00 (+femsifret nr.) | Faks: 73 58 05 01 | Org.nr: 999 601 391
Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo | Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljodirektoratet.no

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Ragn-Sells AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. juni 2016 som dokumenterer at avvik er
rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
26. april 2016

Lise K. Svenning Jensen

Einar Knutsen

dato

kontrollør

seksjonssjef

Miljødirektoratet

Kopi av rapporten sendes til:
 Tollvesenet – Tollregion Øst-Norge
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: RAGN SELLS AS AVD ADMINISTRASJON
Organisasjonsnr.: 987144246

Eies av: 952187627

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall

Kontrollert enhet
Navn: Ragn-Sells, avfallstrading fra hovedkontoret

Anleggsnr.:

0231.0099.03

Kommune: Skedsmo

Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Eksport fra / import til avfallsanlegg

Risikoklasse:

Tillatelse gitt: 3. desember 2015

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Kontrollen beskrevet i denne rapporten er gjennomført som del av en felles aksjon mellom norsk og
svensk toll, samt Miljødirektoratet i Norge og Länsstyrelsen i Vestre Gøtaland. Arbeidet inngår også
som del av Miljødirektoratets arbeid med å håndheve avfallsforskriften kapittel 13 som blant annet
tar inn EUs rådsforordning 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall.

Inspeksjonstema
 Grensekryssende forsendelser av 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
Ragn-Sells AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Ragn-Sells AS innen 1. juni 2016 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Lise K.
Svenning Jensen.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73)
dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. juni 2016.
Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3
uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 15 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Varsel om fastsettelse av gebyrsats
Etter forskrift om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) § 39-3 skal Miljødirektoratet
fastsette og innkreve gebyr til statskassen for direktoratets saksbehandling og kontrolltiltak.
Miljødirektoratet varsler i medhold av forvaltningsloven § 16 at vi kommer til å vedta gebyr for
gjennomføring av kontrollen i medhold av forurensningsforskriften § 39-7 jf. § 39-3, og at vi tar sikte
på å fastsette gebyret i tråd med gebyrsats 4 som utgjør kr. 4 600,- Gebyret fastsettes på bakgrunn
av vår ressursbruk forbundet med disse kontrollene.
Kommentarfrist
Frist for å komme med kommentarer til varsel om vedtak om fastsettelse av gebyrsats settes til 2
uker etter at eposten er sendt.

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

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Ragn-Sells AS har mangler i sin dokumentasjon for grensekryssende forsendelser av avfall
Avvik fra:
Avfallsforskriften kapittel 13 grensekryssende forsendelser av avfall, jf EU-forordning om
grensekryssende avfall nr. 1013/2006 artikkel 3, artikkel 4 nr.2 og artikkel 16 bokstav a, jf. vedlegg
IC og vedlegg II, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 13
Kommentarer:
Følgende mangler ble avdekket ved Svinesund under kontrollperioden fra 7-11.desember 2015:
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Onsdag 9.12. NO 411115, transport nr 114/600 Det var ikke samsvar mellom meldedokumentene
og tollpapirene. På meldedokumentet stod Uddevalla Kraft AB registrert som importør, i
tollpapirene var Ragn-Sells AB registrert som importør.
Fredag 11.12 NO 411115, transport nr. 93/600 Som ovenfor så var det ikke samsvar mellom
meldedokumentene og tollpapirene. På meldedokumentet stod Uddevalla Kraft AB registrert
som importør, i tollpapirene var Ragn-Sells AB registrert som importør. I tillegg manglet liste
over produsenter og godkjente transportører med forsendelsen
Fredag 11.12. NO 411146, transport nr. 208/1500 Det manglet liste over avfallsprodusenter og
godkjente transportører med forsendelsen
Fredag 11.12 NO 403647, transport nr. 108/4800 Det manglet liste over godkjente transportører
med forsendelsen

8. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. 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:



Meldingsdokumenter for meldepliktig avfall med følgedokumenter
Tolldeklarasjoner
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