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Deres ref.:
Stian Rønning

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2018/2100
Saksbehandler:
Line Andersen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Horisont Biri
gjenvinningsstasjon, Gjøvik kommune og Horisont Hov
gjenvinningsstasjon, Søndre Land kommune
Kontrollnummer: 2018.018.I.FMOP og 2018.029.I.FMOP
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Stian Rønning
Andre deltagere fra virksomheten:
Janne H. Jarstad
Ola Meyer
Bjørn E. Berg

Fra Fylkesmannen i Oppland:
Line Andersen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Oppland:
Linn Christin Myhrer Rueslåtten

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Horisont Biri
gjenvinningsstasjon, Gjøvik kommune den 13. mars 2018. Rapporten er å anse som
endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten
er mottatt.
Fylkesmannen i Oppland avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:


Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Fylkesmannen i Oppland Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besøksadresse: Rosenlund Kontorbygg, Gudbrandsdalsvegen 186 Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 970 350 934
E-post: fmoppost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oppland

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: HORISONT MILJØPARK IKS
Organisasjonsnr.: 872323732

Eies av: 966144297

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall

Kontrollert enhet
Navn:

Horisont Biri gjenvinningsstasjon, Gjøvik kommune

Kommune: Gjøvik

Anleggsnr.: 0502.0047.01
Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 21.12.2009

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen er ledd i en landsomfattende kontrollaksjon i samarbeid med
Miljødirektoratet, rettet mot anlegg som mottar og mellomlager farlig avfall. Aksjonen er
en oppfølging av tidligere aksjoner gjennomført i 2004, 2006, 2010 og 2013.
Hensikten med aksjonen er å kontrollere om bransjen følger opp krav i regelverk og
tillatelser slik at mengden farlig avfall med ukjent disponering reduseres og at alt
innsamlet farlig avfall blir forsvarlig håndtert og går til miljømessig forsvarlig behandling.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til luft
 Utslipp til vann




Avfall
Kjemikalier

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
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

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 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 Horisont Miljøpark IKS bli ilagt et
gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
Dette tilsvarer gebyrsats 3 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 Oppland. 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. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

6. Avvik
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:



Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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