Oslo, 22.6.2015

Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/14317

Saksbehandler:

Rapportering av årsmengder til produktregisteret for 2014 i
nytt elektroniske system innen 10. august og varsel om
tvangsmulkt
Fristen for å innrapportere årsmengder til produktregisteret har utløpt.
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, som vil
løpe med kr 1000 per dag, dersom vi ikke mottar deres innrapportering av
mengdene for 2014 innen 10. august 2015.

Fristen for elektronisk innrapportering av 2014 mengder var 10. juni 2015
Vi viser til vårt brev datert 13. mai 2015 der vi informerer om at Miljødirektoratets nye løsning for
elektronisk deklarering og rapportering er klar og at fristen for rapportering av mengder for 2014 er
10. juni 2015. Vi kan ikke se å ha mottatt årsmengder for 2014 fra deres virksomhet og varsler
derfor vedtak om tvangsmulkt.
Fristen for å levere ved hjelp av papirlister gikk ut 20. februar så rapportering av mengder for 2014
skal gjøres elektronisk via tjenesten «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret» i Altinn.
Løsningen er designet for å ivareta sikker håndtering og lagring av data.
For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha et norsk organisasjonsnummer, og den som skal
utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret må ha et norsk fødselsnummer eller et Dnummer. Hvis disse kriteriene ikke oppfylles finnes alternative metoder. Konsulenter som utfører
deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer kan bruke systemet
dersom de gis tilgang via virksomheten
Vi gjør oppmerksom på at systemet vil være utilgjengelig fra 20. juli til 2.august (uke 30 og 31) og i
alle helger. Dette er på grunn av ferieavvikling og sikkerhet.
Hvis dere har forøkt å ta systemet i bruk uten å få det til, så ta kontakt med oss for å få hjelp.

Rapportering av årsmengdene er lagt inn som en egen fane kalt «årsoppdatering» i den elektroniske
løsningen. Veiledningen «Kjemikaliedeklarerering til produktregisteret», gir mer informasjon om
tilgangen til systemet. Du finner den på våre nettsider www.miljodirektoratet/produktregisteret
I tillegg viser vi til informasjon og hjelp på https://www.altinn.no/no/Portalhjelp
Spørsmål om rapporteringen
Spørsmål om rapporteringen og deklarering til produktregisteret kan rettes direkte til virksomhetens
saksbehandler i Miljødirektoratet eller på epost til produktregisteret@miljodir.no
Plikt til innsendelse av opplysninger til produktregisteret
Plikten til å sende inn årsmengder til produktregisteret ble påpekt i brev sendt 28.1.2015. I henhold
til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier § 21, første ledd e) plikter
virksomhetene å sende informasjon for sine deklareringspliktige kjemikalier om faktiske mengder
som er produsert, importert og/eller eksportert per år. Denne plikten er videreført i § 8 i
deklareringsforskriften som trådte i kraft 1. juni 2015.
Varsel om tvangsmulkt
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, med hjemmel i
produktkontrolloven § 13, dersom vi ikke mottar deres innrapportering av mengder for 2014 snarest
og senest innen 10. august 2015. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt de pålagte
opplysninger innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 1000 per dag inntil kravene til innrapportering av
årsmengder for deklarerte kjemikalier er oppfylt.
Eventuelle kommentarer til varselet kan sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at dette
brevet er mottatt.
Dersom dere allerede har sendt inn årsmengder til produktregisteret, kan dere se bort fra dette
varselet.
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