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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende
avfallstransport ved Svinesund
Kontrollnummer: 2014.232.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Ellen Bergland

Fra Miljødirektoratet:
Hilde Sundt Skålevåg, Britt Endre
Andre deltagere fra Toll:
Therese Borge (Toll)

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Svinesund Tollstasjon av transporter fra
Stena Recycling AS den 30. april 2014. 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 1 anmerkninger under inspeksjonen.
Miljødirektoratet ser alvorlig på avvik 1. For å sikre at avfall blir behandlet miljømessig riktig ved
behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle det aktuelle avfallet, er det svært viktig at
innholdet i grensekryssende forsendelser alltid samstemmer med avfallet det er gitt samtykke til å
eksportere.

Avvik:


Virksomheten har eksport av EE-avfall til Sverige med et samtykke som ikke samsvarer
med transportens innhold

Anmerkninger:
 Utfylling av notifikasjonsdokumenter og Annex VII Consignment for grønnlistet avfall
hadde mindre mangler
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: Strømsveien 96, 0663 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.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
6. juni 2014

Hilde Sundt Skålevåg

Einar Knutsen

dato

kontrollør

seksjonssjef

Kopi av









Miljødirektoratet

rapporten sendes til:
Fylkesmannen i Akershus ved miljøvernavdelingen
Sørum kommune
Tollregion Østnorge
TAD
Svinesund Tullstasjon (svensk side)
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Politiet i Østfold
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: STENA RECYCLING AS AVD FROGNER
Organisasjonsnr.: 983658520

Eies av: 983594506

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

Kontrollert enhet
Navn: Stena Recycling AS

Anleggsnr.:

0226.0026.03

Kommune: Sørum

Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Eksport fra / import til avfallsanlegg

Risikoklasse:

Tillatelse gitt: 5. desember 2013

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Miljødirektoratet gjennomførte i perioden 29. april- 5. mai inspeksjoner av grensekryssende
transport av avfall på tre ulik tollstasjoner ut av Norge og inn i Sverige.

Inspeksjonstema
 Farlig avfall
 Næringsavfall
 Brukte og kasserte produkter
 Avfallstransporter med samtykke
 Avfallstransporter med grønnlistete forsendelser
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.

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.
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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
Avsender, Stena Recycling AS, plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må avsender, Stena Recycling AS,
innen 1.august 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene vil
derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Hilde
Sundt Skålevåg.

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 avviket er rettet innen 1. august 2014.
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 50 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse
Miljødirektoratet varslet i e-post datert 19. mai 2014 at Stena Recycling AS vil bli ilagt et gebyr på
kr 11 600,- 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.

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:
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Avvik 1
Virksomheten har eksport av EE-avfall til Sverige med et samtykke som ikke samsvarer med
transportens innhold
Avvik fra:
Grensekryssforordningen (Kommisjonsforordning No 1013/2006) som gjelder som norsk forskrift jf.
forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 13, § 13.1 1. ledd.
Grensekryssforordningen artikkel 3.
Kommentarer:
Stena Recycling AS har et samtykke (NO326450) fra Miljødirektoratet til eksport av elektronisk
skrap, uten farlige stoffer, for videre metallgjenvinning. Ved grensepassering inn til Sverige 30.
april 2014 leverte transportøren inn en tolldeklarasjon med ordlyden "kretskortskrot" og sammen
med samtykke NO326450. En inspeksjon av lasten viste en svært blandet fraksjon av EE-skrap, både
plast og metall, inkludert kretskort (se vedlegg med bilder). Både kretskort og plast kan inneholde
farlige stoff, for eksempel bromerte flammehemmere. Miljødirektoratet kontaktet Stena Recycling
AS og ba om dokumentasjon på at innholdet i transporten var uten farlig stoffer, men Stena
Recycling AS kunne ikke dokumentere dette. Miljødirektoratet tok ut to stikkprøver av kretskort.
Begge gav svært høyt utslag på brom med en håndholdt XRF- pistol. Innholdet i transporten var ikke
i henhold til samtykke fra miljømyndighetene.

8. Anmerkninger
Mangelfull utfylling av notifikasjonsdokumenter og Annex VII Consignment for grønnlistet avfall

Kommentarer:
Miljødirektoratet har gjennomgått flere eksportdokumenter som har en eller flere mangler. Det er
mange opplysninger som skal gis i dokumentasjonen som skal følge grensekryssende transport av
avfall. Eksportør må sikre at korrekt utfylt dokumentasjon foreligger før den aktuelle
avfallstransporten iverksettes.
Notifikasjon 326444 og 326450 henviser til et vedlegg (annex) i feltet for "Intended carrier".
Vedlegget var ikke vedlagt transportdokumentene.
Ved kontroll av et Annex VII dokument ble det avdekket at kontaktinformasjonen til
avfallsprodusent var misvisende.
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