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Deres ref.:
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2016/1553
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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende
forsendelser av avfall ved Perpetuum Miljø avd Salangen
Kontrollnummer: 2016.250.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
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Fra Miljødirektoratet:
Lise K. Svenning Jensen

Andre deltagere fra virksomheten:
Odd Egil Antonsen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Beate Langset

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Perpetuum Miljø avd Salangen den 3. mai
2016. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets aksjon for grensekryssende forsendelser av avfall.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker
etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:


Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:
 Virksomheten kan forbedre sin internkontroll for viderelevering av avfall
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Miljødirektoratet avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: PERPETUUM MILJØ AS AVD SALANGEN
Organisasjonsnr.: 984136935

Eies av: 984118805

Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall

Kontrollert enhet
Navn: Perpetuum Miljø avd Salangen

Anleggsnr.:

Kommune: Salangen

Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Produsent av avfall som eksporteres

Risikoklasse:

Tillatelse gitt:

Sist endret:

1923.0005.02

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for grensekryssende
forsendelser av avfall.
Inspeksjonstema
 Styringssystem
 Avfall



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
Miljødirektoratet avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
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4. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse
Miljødirektoratet varslet på tilsynet 3. mai at Perpetuum Miljø avd. Salangen vil bli ilagt et gebyr på
kr 4 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 4. 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
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Anmerkning 1
Virksomheten kan forbedre sin internkontroll for viderelevering av avfall
Kommentarer:
En virksomhet som er en avfallsprodusent skal i henhold til avfallsforskriften, kapittel 13 om
grensekryssende forsendelser av avfall ta nødvendige skritt for sikre seg at forsendelsen ikke er
skadelig for mennesker og miljø og at avfallet blir behandlet på en miljømessig forsvarlig måte ved
mottaksanlegget.
Virksomheten har innført internkontroll for avfallshåndtering, men ikke for grensekryssende
forsendelser av avfall da virksomheten ikke har direkte eksport av avfall. Avfallet fra virksomheten
som skal til utlandet, håndteres av avfallsmeglere eller av andre avfallsselskap som kan eksportere
det.
Virksomheten er uansett produsent, en rolle som er definert og har plikter i henhold til
avfallsforskriftens bestemmelser om grensekryssende forsendelser av avfall. Med bakgrunn i
regelverket kan virksomheten med fordel videreutvikle internkontrollen for å få bedre kontroll med
grensekryssende forsendelser av avfall. Dette for å sikre seg at avfallet blir håndtert på en
miljømessig god måte under forsendelse og behandlingsanlegget. Dette kan være en rutiner for
eksport av avfall og avviksregistrering som fanger opp relevante avvik i forhold til transport og
behandling av avfall som skal sendes over grensen.

8. Andre forhold
Virksomheten har for tiden ingen samtykker til grensekryssende forsendelser av avfall
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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)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

10. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:




Pressemelding 11.1.2016: Transportører og andre avfallsaktører må endre i Enhetsregisteret
nå
Faktaark M-297/2015: Gebyr ved kontroll
Informasjonsark fra Toll: Avfall - deklarasjonsplikt ved eksport
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