INSPEKSJONSRAPPORT

AS BATTERIRETUR
Kortbølgen 15B (JE)
1630 Gamle Fredrikstad

Oslo, 16. mai 2018

Deres ref.:
Fredrik Andresen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/5625
Saksbehandler:
Ingrid Håøy Nygård

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Batteriretur
Kontrollnummer: 2018.243.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Fredrik Andresen
Andre deltagere fra virksomheten:
Kari Bang
Ellen Olsen
Tor Henrik Svendsen
Terje Juliussen

Fra Miljødirektoratet:
Ingrid Håøy Nygård
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Elisabeth Møyland
Joseph S. Domfeh

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Batteriretur den 3. mai 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 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:



Virksomheten har enkelte mangler i sin utfylling av notifikasjon og følgedokumenter ved
eksport av avfall
Virksomheten har ikke fullmakt fra alle aktuelle produsenter de eksporterer avfall fra

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: AS BATTERIRETUR
Organisasjonsnr.: 971641487

Eies av: 968840002

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

Kontrollert enhet
Navn: Batteriretur

Anleggsnr.:

0105.0023.01

Kommune: Sarpsborg

Fylke: Østfold

Anleggsaktivitet: Eksport fra / import til avfallsanlegg
Tillatelse gitt:

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for avfallseksportører. Formålet med inspeksjonen er
å kontrollere at virksomheten gjennomfører aktiviteten i henhold til gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av Forurensningsloven.
Aksjon avfallseksportører er en del av Miljødirektoratets tilsynsarbeid rettet mot aktører som er
underlagt forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 13 om
grensekryssende avfallsforsendelser og 13A om avfallstransportører, -forhandlere og –meglere.
Avfallsforskriften kapittel 13 tar inn EUs rådsforordning 1013/2006 (grensekryssregelverket) i norsk
regelverk. Regelverket åpner for muligheter til eksport av avfall til gjenvinning i land innen
EU/EFTA under forutsetning av at regelverket følges. Eksport av annet enn grønnlistet avfall fra
Norge til land utenfor EU/EFTA er underlagt strenge restriksjoner.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll



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.
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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
Batteriretur plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Batteriretur innen 28. juni 2018 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/Ingrid
Håøy Nygård.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. mars 2018.
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret
skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for
kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Batteriretur bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for
inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en
dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til
statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om
innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.
En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales
inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

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 enkelte mangler i sin utfylling av notifikasjon og følgedokumenter ved eksport av
avfall
Avvik fra:
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Forordning (EF) nr. 1013/2006 (grensekryssforordningen) artikkel 18 (1a) og annex VII, jf. forskrift
om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 13
Kommentarer:
"Waste generator/producer"
Batteriretur eksporterer både grønnlistet og meldepliktig avfall. Majoriteten av avfallet kommer inn
til virksomhetens anlegg i Øre, men noe avfall blir håndtert ved andre anlegg. Dette gjelder
blybatterier og mindre mengder batterier fra EL-biler. Batteriene blir deretter eksportert direkte
fra disse anleggene.
Ved kontroll av notifikasjon og følgedokument for meldepliktig avfall som eksporteres direkte fra
annen virksomhet til mottaksanlegget, ble det avdekket at Batteriretur står oppført som "waste
generator/producer" i rute 9 uten at virksomheten har en slik rolle.
Ved kontroll av følgedokument for grønnlistet avfall (annex VII) som eksporteres direkte fra annen
virksomhet til mottaksanlegget, ble det tilsvarende avdekket at Batteriretur står oppført som
"waste generator/producer" i rute 6.
Underskrift fra transportør
Ved stikkprøvekontroll av følgedokument for meldepliktig avfall ble det avdekket at flere
dokumenter mangler dato og signatur fra transportør i rute 8.

Avvik 2
Virksomheten har ikke fullmakt fra alle aktuelle produsenter de eksporterer avfall fra
Avvik fra:
Forordning (EF) nr. 1013/2006 (grensekryssforordningen) artikkel 2 (15) punkt iv, jf. forskrift om
gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 13
Kommentarer:
Meglere og forhandlere av avfall har plikt til å skaffe skriftlig fullmakt fra avfallsprodusent som sier
at virksomheten kan opptre som eksportør ("notifier") på produsentens vegne.
Under tilsynet kom det frem at virksomheten mangler fullmakt fra en avfallsprodusent de
eksporterer avfall fra.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Tolldeklarasjoner ved eksport av avfall
Til informasjon er det egne plikter ved tolldeklarering ved eksport av avfall. Ved eksport av
grønnlistet avfall skal koden U3 etterfulgt av EAL-kode føres opp i rubrikk 44 på
utførselsdeklarasjonen i TVINN. Teksten skal være på formen "U3 xxxxxx". EAL-koden er gitt i
rubrikk 10 i følgedokument for grønnlistet avfall (annex VII).
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Det er tolletaten som er myndighet for plikten til tolldeklarering, og vi henviser til deres
hjemmeside (www.toll.no) for mer informasjon om dette.

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)
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