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Orientering om høring – forslag til endringer i forskrift om gebyr for 
saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg  
 

 

Kommunestyret i Frogn har i møte 19.09.2016 vedtatt å sende forslag til revidert 
forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, 
Frogn kommune, Akershus på høring. 
 
Høringsdokumentene vedrørende forslag til forskrift finner du på 
http://www.frogn.kommune.no/horinger. Høringsdokumentene kan også sees i 
papirutgave på Servicetorget, Frogn rådhus. 
 
 
Foreslåtte endringer 
Alle eiendommer med innlagt vann skal faktureres for tilsynsavgiften, ikke bare 
eiendommer med godkjent avløpsanlegg. I tillegg er det gjort små justeringer slik at 
forskriften tilpasses terminologien og ordlyden i tilhørende lokale forskrifter. 
 
 
Varsel og høring om endringer 
I medhold av forvaltningsloven § 37 er ovennevnte forskrift lagt ut på høring. Det 
forhåndsvarsles samtidig om mulige endringer.  
 
Høringsfrist 09.11.2016. 
 
Send inn uttalelse til forslaget om endring av forskrift enten via digitalt høringsskjema 
(www.frogn.kommune.no/horinger), til postmottak@frogn.kommune.no eller til Frogn 
kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. Merk uttalelsen med sak 16/01101. 
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Videre saksgang 
Etter at høringsfristen er gått ut vil det bli lagt frem ny sak for formannskapet og 

kommunestyret. 

 

 

 
 
Pernille Sandemose 
Naturforvalter 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:   
Forslag til endringer i gebyrforskrift 
Høringsnotat gebyrforskrift 
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Forslag til endringer i: 

 

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre 

avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus 

 
Forskriften gis følgende nye ordlyd: 

 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegg, Frogn 

kommune, Akershus  
Forskrift fastsatt med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall 

(forurensningsloven) § 52a og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) § 11-4. 

 

§ 1. Formål  
Forskriften gir bestemmelser om innbetaling og innkreving av de gebyrer som skal betales av 

eiere av avløpsanlegg, jamfør definisjonen av gebyrpliktig i § 3.  

 

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling og tilsyn.  

 

§ 2. Virkeområde  
Denne forskriften gjelder:  

a) Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra 

bolighus, hytte, turistbedrift og lignende virksomhet med utslipp inntil 50 pe, jamfør 

forurensningsforskriften kapittel 12.  

b) Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra 

bolighus, hytte, turistbedrift og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 2000 pe til 

ferskvann, 2000 pe til elvemunning og 10.000 pe til sjø, jamfør forurensningsforskriften 

kapittel 13.  

c) Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, jamfør 

forurensningsforskriften kapittel 15.  

d) Gebyr for tilsyn som gjennomføres for å sikre at forurensningsforskriften kapittel 12, 13 

og 15 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt.  

 

§ 3. Definisjoner  
a) Sanitært avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.  

b) Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, 

parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting 

av kjøretøyer, motorvask og lignende.  

c) Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende, som gjennom rør 

eller ledninger er ført innendørs. Hageslanger omfattes av uttrykket "rør eller ledning” når 

den brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank. Det samme gjelder om man leder 

regnvann gjennom takrenne og videre inn i bygningen for passiv oppfylling av innvendig 

tank. Små innvendige tanker inntil 25 liter oppfattes ikke som cisterneanlegg, og bruk av 

slike tanker innebærer derfor ikke at man har innlagt vann.  

d) Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr: Eier av avløpsanlegg som det søkes om 

utslippstillatelse for, det søkes om omgjøring av utslippstillatelse for, eller forslagstiller av 

rammeplan.  

e) Gebyrpliktig for tilsynsgebyr: Eier av bebygd eiendom med innlagt vann som ikke er 

tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.  



f) Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for gebyrer. Satsene 

i gebyrregulativet oppdateres gjennom vedtak i kommunestyret.  

g) Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av 

følgende komponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordninger.  

h) Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et 

biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn.  

 

§ 4. Saksbehandlingsgebyr  
Saksbehandlingsgebyret betales som et engangsgebyr ved:  

a) Søknad om ny utslippstillatelse.  

b) Søknad om endring eller omgjøring av eksisterende tillatelse.  

c) Behandling av forslag til rammeplan.  

 

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad 

om utslippstillatelse eller rammeplan kreves.  

 

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden/rammeplanen skal fremskaffes og bekostes av 

søkeren/forslagstilleren. Blir søknaden/rammeplanen avslått betales 50 % av fullt gebyr.  

 

§ 5. Tilsynsgebyr  
Tilsynsgebyr er et årlig gebyr som skal betales av bebygd eiendom med innlagt vann som ikke er 

tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.  

 

Anleggseieren er ansvarlig for betaling av tilsynsgebyr. Der flere eiendommer er tilknyttet samme 

avløpsanlegg fordeles tilsynsgebyret forholdsmessig.  

 

§ 6. Søknad om fritak fra tilsynsgebyr  
For å få midlertidig unntak fra tilsynsgebyret må vanntilførselen avstenges og plomberes av 

godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen. For permanent unntak må 

vanntilførselen fysisk kobles fra innvendig sanitærinstallasjon av godkjent foretak og 

dokumentasjon på dette må sendes til kommunen.  

 

Søknad om fritak må sendes til kommunen innen 31. desember året før. Midlertidig fritak gis for 

ett år av gangen.  

 

§ 7. Gebyrinntekter  
Størrelsen på gebyrene etter §§ 4 og 5 fastsettes av kommunestyret og fremkommer av 

gebyrregulativet.  

 

Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen 

eller kontrollordningen, jamfør forurensningsloven § 52a.  

 

§ 8. Innbetaling av gebyrer  
Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr etter § 4 når endelig vedtak fattet, med 

forfall etter 30 dager.  

 

Årsgebyr for tilsyn faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer. 

§ 9. Innkreving av gebyrer  
Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jamfør 

tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7.  

 



§ 10. Klage  
Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, 

jamfør forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke 

påklages.  

 

Det kan søkes om nedsettelse eller frafall av gebyr. Avgjørelsen vil være et enkeltvedtak som har 

klageadgang.  

 

§ 11. Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft den<dato, måned, år>  

Fra samme tid oppheves forskrift 18. november 2002 nr. 1508 om gebyr og kontroll/tilsyn av 

mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus. 



Høringsnotat – forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og 

kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg 
 

Bakgrunn 
Gjeldende lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre 
avløpsanlegg ble vedtatt av kommunestyret 18.11.02 og i revidert utgave ønsker Rådmannen å 
innføre at tilsynsgebyret faktureres alle eiendommer med innlagt vann som ikke er tilknyttet 
kommunalt avløpsnett.  
 
Saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens kostnader ved behandling av saker etter 
forurensningsforskriften del 4 og etter lokale forskrifter. Dette gjelder blant annet behandling av 
eksisterende tillatelser og nye tillatelser til utslipp av sanitært og oljeholdig avløpsvann. 
Rådmannen anbefaler at saksbehandlingsgebyret faktureres i tilknytning til 
søknadsbehandlingen slik det gjøres i dag.  
 
Tilsynsgebyret skal dekke kommunens kostnader for tilsyn med alle avløpsanlegg i kommunen. 
Dette innebærer at tilsynsgebyret skal ilegges alle eiendommer med innlagt vann som ikke er 
tilknyttet kommunalt avløpsnett. Rådmannen anbefaler at tilsynsgebyret faktureres sammen 
med øvrige kommunale avgifter som i dag. 
 
I foreliggende utkast til ny forskrift er det foreslått flere mindre endringer av mer redaksjonell 
karakter slik at forskriftene tilpasses terminologien og ordlyden i tilhørende lokale forskrifter 
som utslipp fra mindre avløpsanlegg og slamtømmeforskriften. 
 

Gjeldende regelverk  
Forurensningsforskriften § 11-4 gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrift om gebyrer for 
henholdsvis kommunal saksbehandling og kontrolltiltak knyttet til gitte bestemmelser. Gebyrene 
skal settes slik at de samlet sett ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen 
eller kontrollordningen, se forurensningsloven § 52a. Saksbehandling av utslippstillatelse og 
tilsynsordningen er to separate selvkostområder.  
 
Av forurensningsforskriften § § 12-2, 13-2 og 15-2 fremgår det at det er kommunen som er 
forurensningsmyndighet for disse kapitlene. Kommunen skal gi utslippstillatelser og føre tilsyn 
med at bestemmelsene i, og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12, 13 
og 15. følges. 
 
EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000 krever at tilstanden i overflatevann 
(kystvann, brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk 
tilstand innen utgangen av 2021.  
 
For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder som påvirker 
vannforekomstene.  
 
Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig kilde til forurensning i drikkevann og vassdrag. Lokalt 
er det viktig å redusere den bakteriologiske belastningen for å bedre badevannskvaliteten og 
trygge drikkevannsforsyning fra private brønner.  



Opprydding og oppgradering av eldre renseanlegg er essensielt for å nå kravet fra 
Vanndirektivet.  
 
Fra kommunens Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2020:  
«Vannmiljøene i kommunen skal ha en kvalitet som ivaretar deres funksjon som rekreasjonskilde 
og som leveområde for det biologiske mangfoldet, samt jordvanningskilde og drikkevannskilde 
der det er aktuelt. Vannkvaliteten må ikke bli dårligere enn i dag. Økt forurensning av fjorden er 
ikke aktuelt og bekkene og vassdragene må få en vannkvalitet som nærmer seg naturtilstanden. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegg er rammen for innkreving 
av saksbehandlings- og tilsynsgebyrer i Frogn kommune. Endringene i forskriften vil tillate at det 
faktureres tilsynsgebyr for alle eiendommer med utslipp av sanitært avløpsvann, ikke bare de 
med godkjente avløpsanlegg. Dette vil fordele kostnadene for tilsyn på flere eiendommer i tillegg 
til å øke kommunens inntekter i selvkostregnskapet. De foreslåtte endringene vil i liten grad 
påvirke kommunens økonomi for øvrig. 
 

Utkast til forskriftstekst med kommentarer 
 I det følgende blir de enkelte bestemmelsene i utkastet til forskrift kommentert. 
 
Forskriftens tittel  
Begrunnelse:  
Tittelen endres for å være mer presis og for å bruke et språk tilpasset dagens fagmiljø. 
Rådmannen foreslår å ta ut ordet «kontroll» og kun bruke tilsyn om kommunens tilsynsaktivitet. 
Dette for å hindre begrepsforvirring. Rådmannen foreslår også å fjerne «mindre» fra teksten da 
«mindre» i lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg er definert som avløpsanlegg opp til 
og med 50 PE. Denne forskriften gjelder for alle avløpsanlegg mindre enn 2000 PE til 
elvemunning og innsjø og 10.000 PE til sjø.  
 
Gammel tittel:  
«Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Frogn 
kommune, Akershus»  
 
Ny tittel:  

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegg, Frogn kommune, 
Akershus.  

 
§ 1. Formål  
Begrunnelse:  
Det er i § 1 gjort tilpasninger i teksten og ordet «kontroll» er tatt ut, da det er hensiktsmessig å 
ha ett ord for tilsynet  
 
Gammel § 1:  
«Forskriften gir bestemmelser om innbetaling og innkreving av de gebyrer som skal betales av 
eiere av mindre avløpsanlegg, jf. definisjon av gebyrpliktig i § 3.  
Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og 
kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg.»  
 
Ny:  



§ 1. Formål  
Forskriften gir bestemmelser om innbetaling og innkreving av de gebyrer som skal betales 
av eiere av avløpsanlegg, jamfør definisjonen av gebyrpliktig i § 3.  
Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling og 
tilsyn.  

 
§ 2. Virkeområde  
Begrunnelse: Det er i § 2 gjort tilpasninger i teksten og ordet «kontroll» er tatt ut.  
 
Gammel § 2: «Forskriftens virkeområde - Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og 
kontroll/tilsyn av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann 
når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter 
(PE).»  
 
Ny:  

§ 2. Virkeområde  
Denne forskriften gjelder:  
a. Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra 
bolighus, hytte, turistbedrift og lignende virksomhet med utslipp inntil 50 pe, jamfør 
forurensningsforskriften kapittel 12.  
b. Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra 
bolighus, hytte, turistbedrift og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 2000 pe til 
ferskvann, 2000 pe til elvemunning og 10.000 pe til sjø, jamfør forurensningsforskriften 
kapittel 13.  
c. Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, 
jamfør forurensningsforskriften kapittel 15.  
d. Gebyr for tilsyn som gjennomføres for å sikre at forurensningsforskriften kapittel 12, 13 
og 15 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt.  

 
§ 3. Definisjoner  
Begrunnelse: Det er ryddet i definisjonene og delen som omhandler «melding etter lokal 
forskrift» er fjernet da dette alternativet ble fjernet i revidering av lokal forskrift om utslipp fra 
mindre avløpsanlegg i 2006. Det er lagt til en setning om at 50 PE tilsvarer utslipp fra 77 
personer, i siste avsnitt. Rådmannen mener at definisjonene i alle kommunens forskrifter burde 
være samkjørte.  
 
Gammel § 3: «Definisjoner  
- Gebyrpliktig: Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er eier av mindre avløpsanlegg som det 
søkes om utslippstillatelse for, det søkes om omgjøring av utslippstillatelse for, leverer melding 
etter lokal forskrift (for anlegg for inntil 15 personenheter) eller forslagstiller av rammeplan. 
Gebyrpliktig for kontroll-/tilsynsgebyr er eier av mindre avløpsanlegg.  
- Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for gebyrer. Satsene i 
gebyrregulativet oppdateres gjennom vedtak i kommunestyret.  
- Avløpsanlegg: Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med 
innlagt vann.  
- Mindre avløpsanlegg: Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp 
tilsvarende 1.000 personenheter (PE).  
- Avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.  



- Personenhet (PE): Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et 
biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.»  
 
Ny:  

§ 3. Definisjoner  
a) Sanitært avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.  
b) Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, 
parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting 
av kjøretøyer, motorvask og lignende.  
c) Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende, som gjennom rør 
eller ledninger er ført innendørs. Hageslanger omfattes av uttrykket "rør eller ledning” 
når den brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank. Det samme gjelder om man leder 
regnvann gjennom takrenne og videre inn i bygningen for passiv oppfylling av innvendig 
tank. Små innvendige tanker inntil 25 liter oppfattes ikke som cisterneanlegg, og bruk av 
slike tanker innebærer derfor ikke at man har innlagt vann.  
d) Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr: Eier av avløpsanlegg som det søkes om 
utslippstillatelse for, det søkes om omgjøring av utslippstillatelse for, eller forslagstiller av 
rammeplan.  
e) Gebyrpliktig for tilsynsgebyr: Eier av bebygd eiendom med innlagt vann som ikke er 
tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.  
f) Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for gebyrer. 
Satsene i gebyrregulativet oppdateres gjennom vedtak i kommunestyret.  
g) Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere 
av følgende komponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordninger.  
h) Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et 
biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn.  

 
§ 4. Saksbehandlingsgebyr  
Begrunnelse: Delen som omhandler «melding etter lokal forskrift» er fjernet.  
 
Gammel § 4: «Saksbehandlingsgebyr - Det skal betales engangsgebyrer for saksbehandling ved:  
- Søknad om utslippstillatelse  
- Søknad om endring/omgjøring av utslippstillatelse  
- Melding etter lokal forskrift  
- Behandling av forslag til rammeplan  
 
Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der 
søknad om utslippstillatelse, melding etter lokal forskrift eller rammeplan kreves.  
Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden/meldingen/rammeplanen skal fremskaffes og 
bekostes av søkeren/forslagstilleren. Blir søknaden/meldingen/rammeplanen avslått betales 
50% av fullt gebyr.»  
 
Ny:  

§ 4. Saksbehandlingsgebyr  
Saksbehandlingsgebyret betales som et engangsgebyr ved:  
a. Søknad om ny utslippstillatelse.  
b. Søknad om endring eller omgjøring av eksisterende tillatelse.  
c. Behandling av forslag til rammeplan.  
 



Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. 
der søknad om utslippstillatelse eller rammeplan kreves.  
Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden/rammeplanen skal fremskaffes og 
bekostes av søkeren/forslagstilleren. Blir søknaden/rammeplanen avslått betales 50 % av 
fullt gebyr.  

 
§ 5. Tilsynsgebyr  
Begrunnelse: Ordet «kontroll» er tatt ut og det presiseres at alle eiendommer med innlagt vann 
skal betale tilsynsgebyr. Søknad om fritak plasseres i egen paragraf.  
 
Gammel § 5: «Kontroll-/tilsynsgebyr - Kontrollgebyret betales årlig for alle avløpsanlegg som 
omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. 
Årsgebyret skal beregnes fra samme tidspunkt som søknad om utslippstillatelse eller melding 
etter lokal forskrift er godkjent. Det kan søkes om utsettelse av betalingsstart ved vesentlig 
forsinket idriftssettelse.  
Det kan søkes om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i drift.»  
 
Ny:  

§ 5. Tilsynsgebyr  
Tilsynsgebyr er et årlig gebyr som skal betales av bebygd eiendom med innlagt vann som 
ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.  
Anleggseieren er ansvarlig for betaling av tilsynsgebyr. Der flere eiendommer er tilknyttet 
samme avløpsanlegg fordeles tilsynsgebyret forholdsmessig.  

 
§ 6. Søknad om fritak fra tilsynsgebyr  
Begrunnelse: Dette står under § 5 i gjeldende forskrift. Rådmannen mener det er behov for å 
sette vilkår for fritak fra tilsynsgebyret.  
 
Ny:  

§ 6. Søknad om fritak fra tilsynsgebyr  
For å få midlertidig unntak fra tilsynsgebyret må vanntilførselen avstenges og plomberes 
av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen. For permanent 
unntak må vanntilførselen fysisk kobles fra innvendig sanitærinstallasjon av godkjent 
foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen.  
Søknad om fritak må sendes til kommunen innen 31. desember året før. Midlertidig fritak 
gis for ett år av gangen.  

 
§ 7. Gebyrinntekter  
Begrunnelse: Endret ordlyd og lovhjemmelen for å kreve gebyr etter forurensningsloven er tatt 
med.  
 
Gammel § 6: «Gebyrinntekter - Størrelsen på gebyrene fastsettes av kommunestyret og 
fremkommer av gebyrregulativet. De samlede gebyrinntekter kan ikke overstige kommunens 
samlede kostnader. Nødvendig grunnlag for gebyrberegningen legges frem ved behandling av 
gebyrregulativet.»  
 
Ny:  

§ 7. Gebyrinntekter  



Størrelsen på gebyrene etter §§ 4 og 5 fastsettes av kommunestyret og fremkommer av 
gebyrregulativet.  
Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved 
saksbehandlingen eller tilsynsordningen, jamfør forurensningsloven § 52a.  

 
§ 8. Innbetaling av gebyr  
Begrunnelse: Endret ordlyd.  
 
Gammel § 7: «Innbetaling av gebyrer - Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene. 
Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når endelig vedtak vedrørende søknad om 
utslippstillatelse, melding etter lokal forskrift eller behandling av rammeplan er fattet og 
meddelt, med forfall etter 30 dager.  
Årsgebyr for kontroll faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.»  
 
Ny:  

§ 8. Innbetaling av gebyrer  
Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr etter § 4 når endelig vedtak fattet, 
med forfall etter 30 dager.  
Årsgebyr for tilsyn faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.  

 
§ 9. Innkreving av gebyr  
Begrunnelse: Krav om at gebyret kan avvikes eller frafalles når det er åpenbart urimelig er 
fjernet, anledning til søknad om nedsatt/frafall av gebyr er tatt inn i ny § 10.  
 
Gammel § 8: «Innkreving av gebyrer - Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i 
forurensningsloven § 52a, jf. tvangsloven kapittel 7.  
Krav om gebyr kan avvikes eller frafalles når det er åpenbart urimelig.»  
 
Ny:  

§ 9. Innkreving av gebyrer  
Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jamfør 
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7.  

 
Gjeldende § 9. Vedtaksmyndighet  
Begrunnelse: Rådmannen mener at delegasjon av myndighet kommer fram av 
delegasjonsreglementet og denne paragrafen tas dermed ut av forskriften.  
 
Gammel § 9: «Vedtak etter denne forskrift fattes av Rådmannen.»  
 
§ 10. Klage  
Begrunnelse: Presisering av tekst og avsnitt om fritak er tatt ut.  
 
Gammel § 10: «Klage - Kommunens enkeltvedtak etter § 4 og § 6 i denne forskrift kan påklages i 
henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven og i avløpsforskriften. Vedtak som kan påklages 
gjelder søknader om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i bruk (§ 4) og eventuelle vedtak om 
avvik eller frafall av krav om gebyr (§ 6). Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.  
Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. 
forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.»  
 



Ny:  
§ 10. Klage  
Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som 

forskrift, jamfør forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan 

derfor ikke påklages. 

Det kan søkes om nedsettelse eller frafall av gebyr. Avgjørelsen vil være et enkeltvedtak 
som har klageadgang.  

 
11. Ikrafttredelse  
Gammel § 11: «Ikrafttredelse - Forskriften trer i kraft 18. november 2002.»  
 
Ny:  

§ 11. Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft den<dato, måned, år>  
Fra samme tid oppheves forskrift 18. november 2002 nr. 1508 om gebyr og kontroll/tilsyn 

av mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus. 


