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Fra virksomheten:

Fra Miljødirektoratet:
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Brian Wennberg

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon av en forsendelse fra Grønt Punkt Norge AS
som ble kontrollert ved Narvik Godsterminal den 3. mai 2015. Rapporten er å anse som endelig
dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket ett avvik under inspeksjonen.
Avvik:
Virksomheten har benyttet feil grenseovergang ved eksport av meldepliktig avfall
Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
26. mai 2016

Ole Stian Bockelie

dato

kontrollør

Einar Knutsen
Miljødirektoratet
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Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo | Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljodirektoratet.no

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Grønt Punkt Norge AS
Organisasjonsnr.: 877399362

Eies av: 977075521

Bransjenr. (NACE-kode): 82.990 - Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

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
avfallstransporter.
Inspeksjonstema
 Farlig avfall
 Næringsavfall
 Brukte og kasserte produkter
 Avfallstransporter med samtykke
 Avfallstransporter med grønnlistede
 Eksport av 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.
Kontrollen inngår 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.
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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Grønt Punkt Norge AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For
at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Grønt Punkt Norge AS innen 1. juli 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/Ole Stian
Bockelie.

4. Varsel om vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse
Gebyr ved kontroller
Gebyr fastsettes og innkreves i henhold til forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen for Miljødirektoratet sin
kontrollvirksomhet. Ved fastsettelse av gebyrsats skal forventet ressursbruk knyttet til
saksbehandlingen eller kontrolltiltak legges til grunn.

Varsel om fastsettelse av gebyrsats
Miljødirektoratet varsler i medhold av forvaltningsloven § 16 at det tas sikte på å fastsette gebyrsats
5 på kr. 2 300,- for gjennomføringen av kontrollen i medhold av forurensningsforskriften § 39-7.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle
kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at dette brevet er mottatt. Vi vil
vedta endelig sats i eget brev etter kommentarfristen. Oversikt over relevant regelverk finnes blant
annet på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no.

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 benyttet feil grenseovergang ved eksport av meldepliktig avfall
Avvik fra:
Forordning 1013/2006 artikkel nr 4 nr. 2 jf. Annex IC nr. 26 og Annex II nr. 14 (jfr. avfallsforskriften
kapittel 13).
Kommentarer:
Miljødirektoratet har i perioden 2-3. mai kontrollert avfallstransporter ved Narvik godsterminal.
Vi har registrert en forsendelse fra Grønt Punkt Norge AS og en mangel i deres følgedokumentasjon.
Det ble avdekket en avfallstransporter med feil grenseovergang i forhold til grenseovergang angitt i
samtykke (artikkel nr 4 nr. 2 jf. Annex IC nr. 26 og Annex II nr. 14)
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Virksomheter som eksporterer avfall må sikre at den har korrekt samtykke til eksport av
meldepliktig avfall og at korrekt utfylt dokumentasjon foreligger før den aktuelle avfallstransporten
iverksettes.
Miljødirektoratet vil påpeke at en eventuell fremtidig eksport av lignende avfall vil kreve samtykke
fra norske og svenske myndigheter for den spesifikke grenseovergangen som skal benyttes. Dette
gjelder også for transittforsendelser.

7. 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:
 Meldingsdokument for meldepliktig avfall
 Følgedokument til meldepliktig avfall
 Tolldeklarasjoner
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