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Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av utslipp av
avløpsvann
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av utslipp av avløpsvann legges ut til
høring med frist 01.11.2021.
Vedlegg
1 Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Inderøy
kommune, Trøndelag

Bakgrunn
Miljøverndepartementet har fra 01.01.2007 pålagt kommunene å føre tilsyn med mindre
avløpsanlegg. Dette er et krav i forurensningsforskriften, som er hjemlet i forurensningsloven.
Inderøy kommune har ansvar for å føre tilsyn med mange små avløpsanlegg som ikke er koblet til de
kommunale anleggene. Eieren av anlegget har ansvar for å ha oversikt over anlegget,
utslippstillatelsen og å ha et anlegg som er utformet og renser i henhold til denne. Kommunen skal
ha tilsyn med dette. Erfaringsmessig er det mange som har liten kunnskap om eget anlegg, og
kommunen har heller ikke tilstrekkelig oversikt over anleggene og hvordan disse fungerer. Eldre
utslipp er ikke nødvendigvis i henhold til kravene som ble innført i 2007, eier av disse kan pålegges
oppdaterte krav.
Det er en betydelig jobb som må gjøres for at kommunen skal kunne overholde tilsynsplikten.
Kommunens utgifter knyttet til dette arbeidet kan gebyrfinansieres i tråd med selvkostprinsippet og
prinsippet om at forurenser betaler. Gebyrene skal settes slik at de samlet ikke overstiger
kommunens kostnader ved saksbehandling eller kontroll, jf. forurensningsloven § 52a. Størrelsen på
gebyrene fastsettes av kommunestyret, revideres årlig og framkommer av gebyrregulativet.

Hjemmel for forskriften
Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a.
Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning(forurensningsforskriften) § 11-4

Vurdering
Rensing av avløpsvann er et prioritert tiltak i regional plan for vannforvaltning i Trøndelag og et viktig
tiltak for å nå målene i vannforskriften siden avløp er en av de største påvirkningene på
vannkvaliteten i kommunen og regionen. Små avløpsanlegg bør kobles til kommunale anlegg i stedet
for å skiftes ut der dette er mulig. Sanering av spredt avløp er et tiltak i Miljøplan 2015-2025.
Kommunen mangler oversikt over avløpsløsningene, hvilken tilstand anleggene er i, om
utslippstillatelser overholdes og om de burde oppdateres. Det er derfor et betydelig etterslep og mye
arbeid som må til for at kommunen skal kunne overholde tilsynsplikten. Kommunen har ikke hatt
tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet og det har ikke blitt prioritert. Innføring av lokal
gebyrforskrift vil kunne bidra til at arbeidet igangsettes og prioriteres. Kommunen har bestilt en
saksbehandlerløsning som gjør det mulig å få oversikt over anlegg og som effektiviserer arbeidet med
oppfølgingen. Utgifter til anskaffelse og bruk av en slik løsning vil inngå i gebyrfinansieringen.

Konklusjon
Rådmannen anser det nødvendig å innføre gebyrfinansiering for å overholde tilsynsplikten. Det
anbefales at Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av utslipp av avløpsvann
legges ut til høring nå slik at den kan vedtas i desember og at gebyrene kan faktureres fra 2022.

