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1471 Lørenskog  
  

    
 
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Power Norge AS avd City  
Kontrollnummer: 2020.127.I.FMOV  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Ståle C. Minde  
 
  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken: 
Kjersti Aastorp Hirth  
 
Deltagere fra Miljødirektoratet: 
Cathrine Skjærgård 
Jone Rivrud Rygg   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Power Norge AS avd. City (Power 
City) den 6. mars 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding 
om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under 
inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Virksomheten overholder ikke informasjonsplikten for EE- avfall. 
 
Anmerkninger: 

 Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 
 
 
Avviket er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. 
 

Sted: Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Oslo 2020/15162
Dato: Deres ref.:

07.05.2020 Ståle C. Minde
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Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
7.mai 2020 Kjersti Aastorp Hirth Kari Skogen 
dato kontrollør  seksjonssjef 
 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Oslo kommune 
 Miljødirektoratet 
 Power Norge AS Hovedkontor 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 
Navn: POWER NORGE AS AVD CITY  

Organisasjonsnr.: 973105930  Eies av: 977047838  

Bransjenr. (NACE-kode): 47.540 - Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  

 
Kontrollert enhet 
Navn:   Power Norge AS avd City Anleggsnr.:  0301.1777.01 

Kommune: Oslo  Fylke: Oslo  

Anleggsaktivitet: Produktforhandler   

Tillatelse gitt:   Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 
av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for EE-avfall 
som gjennomføres sammen med Miljødirektoratet. 
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Mottak av EE-avfall 
 Sortering og oppbevaring av EE-

avfall 
 Tiltak for å hindre ulovlig uttak av 

EE-avfall 

 Levering av EE-avfall 
 Sikker oppbevaring av EE-avfall 

med sensitive data 
 Informasjonsplikt  
 Internkontroll 

 
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 
 

 Power Norge AS avd. City plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne 
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Power City innen 19. juni 
2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  

 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Kjersti Aastorp Hirth, med kopi til Miljødirektoratet med e-
post (post@miljodir.no) v/Cathrine Skjærgård. 

 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. mars 
2020.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen 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 Power Norge AS avd. City bli ilagt et 
gebyr på kr 3 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette 
tilsvarer gebyrsats 6 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 til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell 
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via 
Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende 
saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. 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. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@miljodir.no
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Avvik 1 
Virksomheten overholder ikke informasjonsplikten for EE-avfall. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 1-6. Plikt til å 
informere. 
 
Kommentarer: 
Forhandler skal informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at 
det tas imot vederlagsfritt. Det skal informeres gjennom oppslag i alle butikklokaler, 
fremvisnings- og utstillingslokaler, på midlertidige utsalgssteder og i alt salgs- og 
informasjonsmateriell som publiseres i tilknytning til salgsvirksomheten, både i elektroniske 
og papirbaserte medier, herunder nettsalg.  Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og 
skille seg ut fra øvrig informasjon. 
 
Power Norge AS avd. City hadde synlig oppslag ved inngangen til butikken med følgende 
informasjon "REPOWER – Her kan du levere inn brukte elektriske produkter – helt gratis – 
RECYCLE AND REPOWER". De informerer ikke om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med 
annet avfall.
 
 
7. Anmerkninger 
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 
 
 
 
8. Andre forhold 
Virksomheten opplyste under inspeksjonen at de mottar lite EE-avfall og leverer EE-avfall ca. 
6 -7 ganger per år. Mottak av EE-avfall foregår ved at kunder henvender seg i butikk og at en 
butikkmedarbeider sørger for at det tas imot og oppbevares i mottaksområdet for EE-avfall 
inne i butikk (lager).   
 
Fylkesmannen oppfordrer virksomheten om å registrere hendelser om ulovlig uttak av EE-
avfall i Miljødirektoratet sitt tipssystem: 
https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/tips-og-varsler/ 
 
Vi oppfordre også at forhandlere anmelder ulovlig uttak av EE-avfall, slik at problemet blir 
synliggjort hos politimyndighetene. 
 
 
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) 

https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/tips-og-varsler/
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10. Informasjon til virksomheten 
Regelverk som det ble informert om: 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Gebyr ved kontroll (M297) 
 Når EE-produkter blir avfall (M116)  

 
 
 
 


