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Høringsinstansene 
 
 
 

Vår ref.: Stgi         Gjøvik, 28.02.21  
 
 
 
 
 

HØRINGSBREV – REVIDERT FORSKRIFT OM RENOVASJON AV 
HUSHOLDNINGSAVFALL, GJØVIK, ØSTRE TOTEN, VESTRE TOTEN, NORDRE LAND 
SØNDRE LAND KOMMUNER, INNLANDET 
 
I kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land og Søndre Land er det politisk 
vedtatt å legge forslag til revidert forskrift om renovasjon av husholdningsavfall ut til høring. 
Høringsperioden settes til 6 uker. 
 
Høringsdokumentene er tilgjengelig ved å henvende seg til kommunenes resepsjon eller 
servicetorg eller kommunenes hjemmeside under kunngjøringer / høringer. 
 
Offentlig høring annonseres i Oppland Arbeiderblad. 
 
Bakgrunn 
 
Horisont Miljøpark IKS, er et interkommunalt selskap eid av kommunene i Gjøvikregionen, som 
er organisert i henhold til lov om Interkommunale selskaper. 
Bakgrunn for forslag til revidert forskrift er Innlandet Revisjon IKS sin selskapskontroll i 
Horisont Miljøpark IKS som ble behandlet i de 5 kommunestyrene i 2019. 
 
Revidert forskrift vil gjelde alle 5 kommuner i Gjøvikregionen. 
 
Følgende endringer er gjort: 
 

 § 1.Formål 

Forskriften har som formål å sikre en miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig 
innsamling, transport, tilrettelegging for gjenvinning, kildesortering og sluttbehandling av 
husholdningsavfall. 
Forskriften skal ivareta kommunenes forpliktelser i henhold til lovverket og de til enhver tid 
gjeldende planer for avfallsområdet. 
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§ 2. Virkeområde 
Andre avsnitt endret. 
 
I tvilstilfeller avgjør Horisont Miljøpark IKS i samråd med kommunens renovasjonsfaglige 
ansvarlige hva som er avfallsgebyrpliktige boliger og hytter med videre. 
 
§ 3. Delegering av myndighet 
Første setning endret 
 
Horisont Miljøpark IKS er av kommunestyrene i eierkommunene tildelt enerett for innsamling 
og behandling av husholdningsavfall og driftsansvar for renovasjonsordningen. 
 
§ 6-1. Generelt 
Andre setning endret 
 
Horisont Miljøpark IKS bestemmer til enhver tid, i samråd med kommunenes 
renovasjonsfaglige ansvarlige hvilke avfallsfraksjoner som skal samles inn, og hvilke som 
abonnentene skal bringe selv til en annen godkjent løsning. 
 
§ 6-3. Bringeordning (levering til miljøstasjoner) 
Paragrafen er omskrevet I sin helhet. & setning er ny 
 
Sorterte gjenvinnbare fraksjoner og usorterte fraksjoner av husholdningsavfallet kan 
abonnentene levere til Horisont Miljøpark IKS sine miljøstasjoner.  
 
Ved levering av usortert husholdningsavfall til miljøstasjoner, kan gebyr kreves.  
 
Det kan også ilegges gebyr for husholdningenes levering av sorterte fraksjoner. 
 
Gebyrene fastsettes av kommunen. 
 
Ved levering til miljøstasjonen plikter avfallsbesitter å overholde de til enhver tid gjeldende 
leveringsbetingelser. 
 
Abonnentene kan kjøpe typegodkjente avfallssekker for restavfall av Horisont Miljøpark IKS 
eller kommunen og sette disse ved avfallsdunkene. Det settes en begrensning opptil 2 sekker 
per henting. 
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§ 11. Plassering av oppsamlingsenheter  
Nye avsnitt I paragrafen 
I tilfeller hvor renovatøren vurderer veiforholdene som sikkerhetsmessig uforsvarlige kan ikke 
tømming kreves. Abonnent varsles så snart som mulig   om manglende tømming og årsak. 
Dersom forholdene ikke utbedres skal Horisont Miljøpark IKS i samråd med kommunen og 
abonnenten avgjøre hvilke tiltak som må iverksettes.  
 
Abonnenter som bor langs adkomstveger som ikke er av tilfredsstillende sikkerhetsmessig 
standard, vil etter vedtak fra Horisont Miljøpark IKS måtte flytte oppsamlingsenheter til 
nærmeste kjørbare veg når forholdene tilser dette.   
 
 
Retningslinjer for Horisonts og kommunenes saksbehandling, samt dialogen med abonnenten 
utarbeides. 
 

§ 12. Bruk av oppsamlingsenheter 
Nye kulepunkter 
 
Beholderne settes med håndtak ut slik at disse lett kan trilles ut av renovatør. 
Sekker for plastemballasje skal knytes og settes frem på tømmedag. 
 
§ 15. Anskaffelse av kjøkkenkvern 
Endret 

Installering av kjøkkenkvern/matavfallskvern som kobles på avløpsnettet er ikke tillatt. 
 
§ 19. Renovasjonsgebyr 
Nytt avsnitt 
 
Kostnader som kommunen har på avfallssektoren, skal iht. forurensningsloven fullt ut dekkes 
inn gjennom gebyrer. Renovasjonsgebyrene kan differensieres for å stimulere til en kostnads- 
og miljømessig riktig avfallsbehandling 
 
§ 23. Brenning av avfall 
Tillegg 
 
, eller det er godkjent i annen forskrift. 
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§ 24. Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall 
Ny 
Forurensningslovens § 30 omhandler samtykke for innsamling av husholdningsavfall.  
Krav til søknad for samtykke har tidligere ikke blitt kommunisert gjennom forskrift eller blitt 
praktisert. Med dette som bakgrunn kommer ny § inn i denne forskrift. 
 
Jf. Forurensningsloven § 30 må ingen uten kommunenes samtykke samle inn 
husholdningsavfall. 
Foretak som ønsker å samle inn husholdningsavfall i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre 
Land og Nordre Land må søke om samtykke.  
Søknaden sendes til Horisont Miljøpark IKS, som vurderer søknaden og legger denne frem for 
kommunalpolitisk behandling i den/de aktuelle kommunene. Samtykke til innsamling av 
husholdningsavfall kan gis når følgende krav er oppfylt: 
Kvalifikasjonskrav 
Den som skal samle husholdningsavfall må være et godkjent foretak. Foretaket må 
være egnet til å foreta og til å kunne gjennomføre innsamlingen det gis tillatelse til. 
 
Krav til utførelse av oppgaven 
Innsamlingen av husholdningsavfall skal skje i henhold til forurensningsloven og 
øvrig relevant regelverk. 
Alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak uten ugrunnet 
opphold. 
Den som samler inn husholdningsavfall skal rapportere hvilke 
husholdningsavfallstyper som samles inn og omfanget av innsamlingen. Rapportering  
gjøres til Horisont Miljøpark IKS, som kan fastsette krav til hvordan rapportering skal 
skje. 
Samtykket kan ikke overdras til annet rettssubjekt. 
Samtykkemottaker er alene ansvarlig for skade virksomheten påfører Horisont 
Miljøpark IKS eller tredjepart under utførelse av innsamling som det er gitt samtykke 
til. 
 
Krav til søknad og dokumentasjon 
Søknad skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om søker og utførelse som 
gitt i egen retningslinje. 
Søknad skal inneholde en forsikring om at søker vil overholde de krav som er fastsatt i 
denne forskriftens § 24, andre kulepunkt. 
 
Selv om vilkår for samtykke ellers er oppfylt kan kommunen nekte å gi 
samtykke dersom Horisont Miljøpark IKS sin mulighet for økonomisk og rasjonell 
drift reduseres. 

mailto:renovasjon@hiks.no
http://www.hiks.no/


 

 

Adresse: Horisont Miljøpark IKS, Pb 113, 2807 Hunndalen 
Org.nr: 966144297    Telefon: 61 14 55 80    E-post: post@hiks.no eller renovasjon@hiks.no   www.hiks.no 

 
Kommunen kan trekke samtykke dersom: 
Innsamling og behandling ikke skjer i henhold til vedtak og gjeldende 
regelverk 
Forutsetningene for samtykket endres slik at innsamling i regi av 
samtykkemottaker reduserer Horisont Miljøpark sin mulighet for økonomisk 
og rasjonell drift 
Endringer i offentlige regler og krav, som har betydning for tildeling av 
samtykke 
Det foreligger forhold hos samtykkemottaker som ville gitt grunnlag for 
avvisning etter Forskrift om offentlig anskaffelse 
Opplistingen er ikke uttømmende 
Samtykket gjelder i to år fra vedtaksdato, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket. 
 
Gebyr. 
Kommunen v/Horisont Miljøpark IKS kan kreve gebyr for behandling av tillatelser i samsvar 
med denne forskriften. 
 
Kontroll og sanksjon 
Horisont Miljøpark IKS skal føre tilsyn og kontroll med virksomheter som har fått 
samtykke til innsamling av husholdningsavfall. Tilsyn og kontroll skjer innenfor 
rammene av forurensningsloven kap. 7. 
Kommunen v/Horisont Miljøpark IKS kan kreve gebyr for gjennomføring av kontrolltiltak som 
skal sikre at forskriften eller vedtak med hjemmel i forskriften blir fulgt. 
 
Høringsfrist: 
Forslag til revidert forskrift for renovasjon sendes med dette på høring. Høringsinstansene 
inviteres til å vurdere revidert forskrift og komme med eventuelle merknader innen 9.april 
2021 
 
Merknader/ innspill sendes på e-post til post@hiks.no eller pr brev til Horisont Miljøpark IKS, 
Pb 113, 2807 Hunndalen. 
 
Videre behandling: 
Etter behandling av høringsinnspill vil 2. gangs politisk behandling foregå ved at utvalg, 
formannskap el.l legger dette frem for endelig vedtak i kommunestyrene. 
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Med vennlig hilsen 
 

 
Stein Giæver 
Administrerende direktør 
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