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Forskrift om gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket 

 
 
  

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Averøy formannskap 15.06.2021 31/21 

 
 

Averøy formannskap har behandlet saken i møte 15.06.2021 sak 31/21 
 

Møtebehandling 

 
 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Averøy formannskaps vedtak  

Averøy formannskap legger ut forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter 
forurensningsregelverket til høring i 8 uker fra vedtaksdato. 
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Forskrift om gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Averøy formannskap legger ut forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter 
forurensningsregelverket til høring i 8 uker fra vedtaksdato. 

 

 

Saksopplysninger 
Kommunen er tillagt ansvar etter forurensningsregelverket for å føre tilsyn og kontroll med følgende 
saksområder: 

- opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid 
- utslipp av sanitært avløpsvann 
- utslipp av kommunalt avløpsvann 
- utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann 
- påslipp av fettholdig avløpsvann 

I tillegg er kommunen tillagt ansvar for kontroll med forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming. 
 
For å kunne finansiere dette lovpålagte arbeidet, foreslås det å vedta en ny forskrift om gebyr for 
saksbehandling, tilsyn og kontroll i henhold til gjeldende bestemmelser i forurensningsregelverket. 
 

Bakgrunn for saken 

En del avløpsanlegg for sanitært avløpsvann ble etablert i perioder da kravene til utslipp var mindre 
strenge enn i dag, og oppfyller ikke kravene til utslipp etter det forurensningsregelverket som gjelder 
i dag. Noen anlegg fungerer ikke etter hensikten selv om de er av nyere dato. Dette gjelder både 
enkeltanlegg og større og mindre fellesanlegg. Mangler på rensing av avløpsvann kan ha ulike 
konsekvenser for omgivelsene avhengig av hvor anleggene er lokalisert og hvilke resipienter 
avløpene går til. Det stilles for eksempel strengere krav til et avløpsanlegg som ligger i 
nedslagsområdet til en drikkevannsforsyning enn til et anlegg som går til sjø med gode 
strømmingsforhold. 

Kommunen har plikt til å gjennomføre tilsyn og kontroll med alle typer avløpsanlegg, for å forsikre 
oss om at det ikke forekommer utslipp som kan være skadelige for miljøet, for befolkningens 
drikkevannsforsyning, for badekvaliteten i friområder, eller som er ubehagelige og potensielt 
skadelige for naboer.  

For at kommunen skal kunne gjennomføre et godt og effektivt tilsyn med avløpssituasjonen i 
kommunen, kreves det ressurser og et systematisk arbeid. I dag har ikke kommunen hjemmel til å 
kreve gebyr for tilsyns- og kontrollarbeid etter forurensningsregelverket, og tilsynsarbeid på dette 
feltet kan derfor vanskelig prioriteres. 

I vedlagte forslag til forskrift foreslås det å vedta en hjemmel for å kunne kreve inn gebyr slik at 
kommunen kan gjennomføre lovpålagte oppgaver etter forurensningsregelverket. I tillegg til å kreve 
gebyr for saksbehandling i enkeltsaker, slik som det også gjøres i dag, foreslås det å kreve inn et årlig 
gebyr for alle slamanlegg. Dette gebyret skal finansiere tilsyns- og kontrollarbeidet og kreves inn årlig 
selv om det ikke blir gjennomført tilsyn og kontroll på alle anlegg hvert år. 
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Vurdering 
Kommunen får regelmessig henvendelser om diverse uheldige kloakkutslipp og lignende fra 
publikum, og forsøker å håndtere disse ved hjelp av de ressursene vi har. Det er imidlertid klart at 
mørketallene for problemanlegg kan være store, og at kommunen mangler oversikt over 
avløpssituasjonen i kommunen som helhet. Dette er en uheldig situasjon, da det er helse, miljø, 
naboer og andre parter som kan bli skadelidende av manglende rensing av avløpsvann. Kommunen 
er pålagt å føre tilsyn med avløp, og ser det derfor som påkrevet å etablere en ordning som kan 
gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Innføring av gebyr for finansiering av ordningen 
er første steg i arbeidet. 

I gebyrforskriften innlemmes også anledning til å innføre gebyr på andre områder som er omfattet av 
forurensningsforskriften. Dette gjelder opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider, 
utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann og fettholdig avløpsvann fra næringslivet, og tilsyn med 
forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming.  

Vedlegg 
Regneark gebyr for ny forskrift om gebyr etter forurensningsregelverket 
Følgebrev 
Forslag - Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket , Averøy 
kommune 

RETT UTSKRIFT 
DATO 17.juni.2021 
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