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Vedlegg 
1 Forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn etter 

forurensningsforskriften 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar å legge forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter 
forurensningsforskriften, kapittel 2, 12, 13, 15 og 15A, Stor-Elvdal kommune, ut på høring og 
offentlig ettersyn jf. forvaltningsloven § 37.  
 
Formannskapets behandling i møte 27.01.2021: 
 
Enhetsleder Camilla Andersson holdt en innledning før behandling av saken. 
Votering:  Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet - 27.01.2021: 
Formannskapet vedtar å legge forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter 
forurensningsforskriften, kapittel 2, 12, 13, 15 og 15A, Stor-Elvdal kommune, ut på høring og 
offentlig ettersyn jf. forvaltningsloven § 37. 
 
Bakgrunn 
Kommunen er forurensningsmyndighet og skal føre systematisk kontroll med at tillatelser til 
utslipp og påslipp etter forurensningsforskriften overholdes. For å kunne ta gebyr for å utføre 
arbeidet med de lovpålagte myndighetsoppgavene må Stor-Elvdal kommune innføre en lokal 
forskrift som gir kommunen hjemmel til å ta gebyrer. Det er et sentralt prinsipp i 
forurensningsloven at forurenser skal betale for de kostnader forurensningen medfører, 
herunder også kostnader for saksbehandling og tilsyn.  

Stor-Elvdal kommune har ikke gjennomført tilsyn med spredte avløpsanlegg tidligere, og må 
nå sette i gang en prosess for å kartlegge tilstand og føre tilsyn med disse anleggene. Arbeidet 
er et ledd i oppfølgingen av avvik avdekket i tilsyn av kommunens plikter som 
forurensningsmyndighet etter kap 13 gjennomført 24.10.2019 av Fylkesmannen i Innlandet. 
Videre er arbeidet en oppfølging av vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i 
Glommaregionen, hvor kort fortalt målet er at alt vann skal ha god kvalitet. 



Det er omtrent 1000 private avløpsanlegg etter kapittel 12 i kommunen og 8 kommunale og 
private avløpsanlegg etter kapittel 13. Det er viktig at disse fungerer som de skal og renser 
avløpet tilstrekkelig før utslipp jf. krav i forskrift og tillatelse. 
 
Vedrørende saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2, 15, 15A  
så har ikke kommunen tidligere tatt gebyr for denne typen saksbehandling. Dette på grunn av 
manglende lokal forskrift.  
 
Vurdering 
I samsvar med forurensningsloven § 52a og forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4 kan 
forurensningsmyndighet gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne lov eller 
forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som kommunen gjennomfører for å 
sikre at loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt. 
 
Om saksbehandlingsgebyret 
Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling etter forurensningsforskriften: 
 

 Kapittel 2 – opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 
 Kapittel 12 og 13 – Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og liknende. 
 Kapittel 15 – Utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann 
 Kapittel 15A – Påslipp til offentlig avløpsnett, f.eks fettholdig avløpsvann. 

 
Saksbehandlingsgebyret betales som et engangsgebyr i forbindelse med behandling av 
søknader/saker. 
 
Om tilsynsgebyret 
Forskriften omfatter gebyr for kontroll/tilsyn med: 
 

 Kapittel 2 – Tilsyn/kontroll av forurensning i grunnen. 
 Kapittel 12 og 13 – Tilsyn/kontroll av avløpsanlegg. 
 Kapittel 15 og 15A – Tilsyn/kontroll av oljeholdig/fettholdig/andre påslipp. 

 
Separate avløpsanlegg (kap. 12 og 13) vil bli kontrollert og gjennomgått etter faste intervaller. 
Eier av anlegg betaler årlig gebyr selv om kontrollen ikke gjennomføres hvert år. Dette 
innebærer at eier slipper å betale et høyere engangsgebyr når tilsyn gjennomføres, og i stedet 
får kostnadene fordelt over flere år. 
 
I forbindelse med tilsyn og kontroll av forurenset grunn og olje- og fettutskillere, vil det bli tatt 
gebyr for medgått tid for utført tilsyn. 
 
Om gebyrsatsene 
Gebyrsatser for hvert enkelt område skal inngå i gebyrregulativet, og vedtas årlig av 
kommunestyret. Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad. 
 
Gebyrstørrelsen for tilsyn med separate avløpsanlegg bestemmes ut fra kostnader knyttet til 
kommunens arbeid med tilsynet. Det er sannsynlig at gebyret vil bli justert etter hvert som 
anleggene blir kartlagt og ettersom kommunen får mer erfaring med dette arbeidet. 
Kommunen skal ikke tjene penger på arbeidet. Dersom regnskapet skulle vise at vedtatte 
satser gir et overskudd, vil gebyrene bli redusert. 
 
Alle som har private avløpsanlegg, nye eller gamle samt kommunale anlegg er omfattet av 
ordningen og vil motta krav om gebyr. 



 
Det betales kun én avgift pr. avløpsanlegg, så for felles anlegg blir gebyret fordelt på antall 
boenheter som er tilknyttet. Anlegg som består av separat rensing av gråvann og svartvann 
betaler kun ett tilsynsgebyr. 
 
Vedrørende gebyr for saksbehandling og tilsyn etter kapittel 2, 15 og 15A, skal det betales et 
gebyr etter medgått tid.  
 
Forslag til gebyrstørrelse er som tabellen under viser: 
 
Tilsyn kapittel 12: utslipp< 50 pe  Kr 550,- 
Tilsyn kapittel 13: utslipp 50 – 2000 pe  Kr 890,- 
Utslippstillatelse kapittel 12: utslipp< 50 pe Kr 3640,- 

Utslippstillatelse kapittel 13: utslipp 50 – 2000 pe 
Etter medgått tid 
(timesats 945,-) 

Kapittel 2: gravearbeider i forurenset grunn (behandling av 
saneringsplan og tilsyn) 

 Etter medgått tid 
(timesats 945,-) 

Tilsyn og saksbehandling kapittel 15: oljeholdig avløpsvann 
(oljeutskillere o.l) 

 Etter medgått tid 
(timesats 945,-) 

Tilsyn og saksbehandling kapittel 15A: påslipp til 
kommunalt ledningsnett 

 Etter medgått tid 
(timesats 945,-) 

 
Kommunen skal hvert år gjennomgå gebyrregulativet, noe som vil kunne medføre endringer i 
utforming og satser. Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader til 
saksbehandling eller tilsynsordning. 
 
Økonomiske konsekvenser  
Alle kommunens utgifter til saksbehandling og tilsyn/kontroll etter forurensningsforskriften kan 
dekkes inn gjennom gebyrer.  
 
Administrative konsekvenser 
Forskriften i seg selv har ingen konsekvenser for administrasjonen, men for at kommunen skal 
kunne sette i gang med å kartlegge tilstand og føre tilsyn med anleggene må det opprettes en 
ny stillingshjemmel (denne behandles i egen sak).  
 
Konsekvenser for folkehelsen 
Ingen konsekvenser for folkehelsen. 
 
Medvirkning 
Jf. forvaltningsloven § 37 tredje ledd kan kommunen selv bestemme hvordan høringen skal 
gjennomføres. I dette tilfellet hvor Forskriften i all hovedsak berører innbyggerne, er det mest 
vanlig å informere i lokale medier og på kommunens hjemmeside om at Forskriften er lagt ut til 
høring og offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at forskriften legges ut på høring og offentlig ettersyn. Alle kommunens 
utgifter til tilsyn kan dekkes inn gjennom gebyrer og rådmannen anbefaler at kommunen gjør 
dette for å sikre en forutsigbar dekning av kostnadene og dermed et stabilt grunnlag for 
tilsynsvirksomheten.


