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Fylkesmannen i Oslo og Viken etterspør opplysninger fra plastprodusenter 

Det er i løpet av de siste ukene funnet store mengder plastpellets/plastkuler på strender i 
skjærgården i store deler av ytre Oslofjord. Vi ser at det er spesielt mye på østsiden av fjorden. Vår 
kildesporing har foreløpig ikke ført frem og vi ser nå behov for å innhente mer detaljerte 
opplysninger rundt transport og bruk av plastpellets.  
 
Pålegg 
Med hjemmel i forurensingsloven § 49 pålegger vi dere å sende oss følgende opplysninger snarest 
mulig og senest innen 24. april 2020.    
 

1. Benytter dere plastpellets som råvare? Dersom ja - hvilke typer? 
2. Produserer dere plastpellets? Dersom ja - hvilken type og blir disse benyttet i egen 

produksjon eller solgt videre til andre? Hvem er i så fall disse mottakerne.  
3. Har bedriften mottatt plastpellets i perioden 01.02 – 01.04.2020? Vi ber om kopi av fraktbrev, 

veiesedler eller lignende dokumentasjon.  
4. Ved hvilken fabrikk er disse råvarene produsert og på hvilken måte skjer transport fra 

råvarefabrikken og frem til dere. Navn på spedisjonsfirma/transportselskap og informasjon 
om eventuelle mellomstasjoner der det skjer omlasting er av spesiell interesse.  

5. Vi ber om en skisse av eget bedriftsområde der det angis hvordan plastpellets lagres– 
ute/inne – sekker/silo el.? Ved lagring på silo skal også rørgater m.v. tegnes inn.  

6. Vi ber opplyst om bedriftsområdet er flomutsatt – herunder om deler av bedriften ble 
oversvømt i forbindelse med stormflo hendelsen 12.03.2020 som sammenfalt med unormalt 
høy vannføring i Glomma.  

7. Er dere kjent med situasjonen og har dere kunnskap om hvor eventuelt plastpelletsen i ytre 
Oslofjord stammer fra? 
 

Begrunnelse 
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for bedrifter som produserer plastprodukter. 
Opplysningen vi ber om i denne saken er nødvendige for å kunne spore opp kilden til et større 
utslipp av plastpellets som er råvare i denne type produksjon. Utslippet fører til alvorlige 
miljøkonsekvenser da enkelte arter fisk, fugl og smådyr kan spise pellets som deretter blir sittende 
fast i fordøyelseskanalen.  
 
Informasjon om saksbehandlingen  
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Fylkesmannen har taushetsplikt når det gjelder konkurransefølsomme opplysninger. Opplysninger 
om kontrakts og avtaleforhold vi mottar i denne saken vil derfor kunne unntas offentlighet dersom 
dette er av konkurransemessig betydning. Dersom det er opplysninger vi har bedt om som det er 
viktig å holde fortrolig bør bedriften angi dette når opplysningene sendes inn. Ved tvil er det 
Fylkesmannen som vurderer om opplysningene oppfyller lovens krav til taushetsplikt.   
 
Plikten til å gi opplysninger strekker seg så langt dette er opplysninger bedriften kan fremskaffe uten 
urimelig ulempe. For spørsmål som forutsetter mer omfattende undersøkelser gjelder andre 
saksbehandlingsregler. Dersom det er opplysninger du mener det er vanskelig å fremskaffe til 
fristen ber vi deg straks ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare dette.  
 
Avhengig av utviklingen i saken kan det senere bli aktuelt å pålegge undersøkelser i medhold av 
forurensingsloven § 51. Dette vil vi i så fall komme tilbake til i et eventuelt konkret varsel jf. 
forvaltningsloven § 16. 
 
Klagefrist 
Dersom du mener du ikke har rett eller plikt til å oppgi de aktuelle opplysningene, kan du klage på 
vedtaket. Klagefristen er 3 dager fra brevet er mottatt, jf forvaltningsloven § 14. Klagen kan skje 
muntlig og bør begrunnes.  
 
 
Ta kontakt med Fylkesmannen dersom dere har spørsmål knyttet til pålegget. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Kjersti Aastorp Hirth 
senioringeniør 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Miljødirektoratet    

 
 
Mottakerliste: 
RPC Kambo    
High Performance Composites 
AS 

   

Plexx AS    
GL Produksjon Dag Gundersen    
Biobe AS    
Rotostøp AS    
Jackon AS    
AS OM BE Plast    
Flexiform    
Kråkerøy persienner    
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Katoplast AS    


