Fylkesmannen

i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
17.09.2014
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2007/6734-471
Deres ref.

Norsk Gjenvinning AS
Terminalen 5
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Norsk Gjenvinning - kontroll av Hauka avfallsdeponi
Vedtak om innkreving av gebyr
Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 9.9.14.
Bedriften må skriftlig redegjøre for oppfølging av avvikene innen
15.10.14. Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr for kontrollen på
kr.12.000-.
Fylkesmannen viser til kontroll ved Hauka deponi 9.9.14.
Bakgrunn for kontrollen
Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon hvor hovedtema var
anleggenes behandling av deponigass og sigevann.
Inspeksjonsrapporten
Vedlagt ligger var inspeksjonsrapport,
kontrollen.

som er utarbeidet på grunnlag av denne

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om
tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke
hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke.
Rapporten regnes da automatisk som endelig.
Retting av avvik
Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten,
slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig
tilbakemelding innen 15.10.14 om hvordan bedriften vil følge opp påviste
avvik.
Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet
er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.
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Vedtak om kontrollgebyr
Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
§§ 39-1 og 39-3 at forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av
virksomheter er gebyrbelagt. Gebyret skal dekke myndighetenes kostnader for
planlegging, reising, gjennomføring og oppfølging av kontrollen av virksomheten.
Bedriften er i utslippstillatelsen

av 2012 klassifisert i risikoklasse 3.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette
at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 12.000,-.
Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av
Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et
vedtak som kan påklages.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør
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