INSPEKSJONSRAPPORT

GRØNT PUNKT NORGE AS
Postboks 91 Skøyen
0212 Oslo

Oslo, 29. juni 2018

Deres ref.:
Morten Hjort-Johansen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/1553
Saksbehandler:
Thor Jostein Dahlstrøm

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av Grønt punkt Norge AS
sine grensekryssende avfallstransporter
Kontrollnummer: 2018.381.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Morten Hjort-Johansen

Fra Miljødirektoratet:
Thor Jostein Dahlstrøm
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Håkon Larsen
Fra tollregion Vest-Norge:
Åge Skår

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatene fra inspeksjoner med Grønt Punkt Norge AS sine
grensekryssende forsendelser med avfall. Inspeksjonene ble gjennomført som stikkprøvekontroller i
samarbeid mellom Miljødirektoratet og tolletatene i Bergen havn, Kristiansand havn, Stavanger havn
og Sandefjord havn i løpet av uke 22 2018. 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 anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:


Virksomheten har en mangel i sitt følgedokument for meldepliktig avfall

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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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

Kontrollert enhet
Navn: Grønt punkt Norge, eksport eller import av avfall

Anleggsnr.:

Kommune: Oslo

Fylke: Oslo

0301.1296.01

Anleggsaktivitet: Avfallsmegler
Tillatelse gitt: 11. juni 2018

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og produktkontrolloven § 8, og er del
av Miljødirektoratets arbeid med å håndheve avfallsforskriften kapittel 13 som blant annet tar inn
EUs rådsforordning 1013/2006 (grensekryssforordningen). Forordningen er utarbeidet på bakgrunn av
Baselkonvensjonen, og regulerer grensekryssende avfallsforsendelser.
Inspeksjonstema
 Eksport av avfall
 Relevant medfølgende dokumentasjon
 Sortering av grønnlistet avfall




Samtykke til forsendelse
Avfallsvurdering

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
Grønt punkt Norge, eksport eller import av avfall plikter snarest å rette opp de avvik som er
beskrevet i denne rapporten. Miljødirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at
virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.
Vi anser med dette vår oppfølging etter inspeksjonen som avsluttet.
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4. Varsel om gebyr
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke
kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i henhold til
forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 6 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette
betyr i så fall at dere skal betale kr. 2 600,- i gebyr for inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere
har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

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 en mangel i sitt følgedokument for meldepliktig avfall
Avvik fra:
Forordning om grensekryssende avfall nr. 1013/2006 artikkel 4 nr.2, artikkel 16 bokstav a
jf. vedlegg II, jf. forskrift om gjenvinning og behandling
av avfall kapittel 13.
Kommentarer:
I henhold til grensekryssforordningen er skal følgedokumentet for meldepliktig avfall være
fullstendig og korrekt utfylt før eksport av avfall gjennomføres. Dersom virksomheten eksporterer
avfall fra flere avfallsprodusenter kan alle avfallsprodusentene være listet i vedlegg til samtykket,
men i følgedokumentet skal den spesifikke avfallsprodusenten angis.
Under aksjonen ble 3 forsendelser som Grønt Punkt Norge AS eksporterer kontrollert. Kontrollene
innebar både dokumentsjekk og fysisk kontroll. Se liste nedenfor over hvilke forsendelser dette
gjelder.
 NO424635; forsendelse nr. 59
 NO424606; forsendelse nr. 93
 NO424606; forsendelse nr. 94
Miljødirketoratet observerte at virksomheten ikke har ført opp avfallsprodusent i sine
følgedokument for meldepliktig avfall (forsendelse 93 og 94 på NO424606). Se mer om dette i
Miljødirektoratets informasjonsark om utfylling av følgedokument her
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M637/M637.pdf.
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7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:


Avfallsforskriften kapittel 13 som blant annet tar inn EUs rådsforordning 1013/2006
(grensekryssforordningen).
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