
FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL 

OG TILSYN ETTER FORURENSNINGSREGELVERKET, 

LILLEHAMMER KOMMUNE 

Fastsatt av Lillehammer kommunestyre xx.xx.xx med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 

(forurensningsloven) § 52 a. 

 

Kapittel 1 Generelle bestemmelser 

§ 1 Formål  

Forskriften regulerer gebyr som skal dekke kommunens kostnader til saksbehandling 

av søknader og gjennomføring av kontrolltiltak for å sikre at forurensningsforskriften kap. 2 

og kap.11 – 16, eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt. 

§ 2 Virkeområder 

Forskriften omfatter gebyrer i Lillehammer kommune for saksbehandling, kontroll og 

tilsyn med: 

a) utslipp av sanitært utløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

b) utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 

c) utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann 

d) påslipp til kommunalt ledningsnett 

e) opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid.  

§ 3 Definisjoner 

I denne forskriften menes med: 

a) 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. 

b) Avløpsvann fra virksomhet: Alt avløpsvann fra bygninger og anlegg som benyttes i 

handel, industri, transport, herunder veger, og annen virksomhet unntatt 

avløpsvann fra husholdninger. 



c) Den ansvarlige: Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den 

som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7. 

§ 4 Hva gebyrene dekker 

Gebyrer etter denne forskriften skal dekke kommunens kostnader med 

saksbehandling, kontroll og tilsyn på de områdene forskriften omfatter, herunder løpende 

dokument- og systemkontroll og stedlige tilsyn etter vurdering av behov. 

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved saksbehandling, eller 

tilsyns- og kontrollordninger, jf. forurensningsloven § 52a. 

 

Kapittel 2 Sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

§ 5 Virkeområde 

Kapittelet gjelder gebyr for kommunens saksbehandling, kontroll og tilsyn med at 

bestemmelser og vedtak om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

etter forurensningsforskriften kap. 12 følges. 

§ 6 Saksbehandlingsgebyr  

Tiltakshaver skal betale et engangsgebyr for saksbehandling ved: 

a) søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4 

b) søknad om endring av utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4. 

§ 7 Årsgebyr for kontroll og tilsyn av utslipp 

Eier av avløpsanlegg skal betale et årlig gebyr for kontroll og tilsyn etter 

forurensingsforskriften kap. 12 av eksisterende avløpsanlegg. Det betales ett årlig gebyr for 

hvert enkelt anlegg på eiendommen. 

Der flere eiendommer er tilknyttet felles avløpsanlegg, fordeles gebyret likt mellom 

de tilknyttede eiendommene, dersom det ikke fremlegges avtale om annen fordeling. 



 

Kapittel 3 Kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 

§ 8 Virkeområde 

Kapittelet gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling, kontroll og tilsyn knyttet 

til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser etter reglene i 

forurensningsforskriften kap. 13.  

§ 9 Saksbehandlingsgebyr 

Tiltakshaver skal betale et engangsgebyr for saksbehandling ved: 

c) søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 13-4 

d) endring og omgjøring av utslippstillatelse etter forurensingsforskriften § 13-17. 

§ 10 Årsgebyr for kontroll og tilsyn av utslipp 

Eier av avløpsanlegg skal betale et årlig gebyr for kontroll og tilsyn av eksisterende 

avløpsanlegg.  

 

Kapittel 4 Oljeholdig avløpsvann 

§ 11 Virkeområde 

Kapittelet gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling, kontroll og tilsyn med 

utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann fra 

a) bensinstasjoner 

b) vaskehaller for kjøretøy 

c) motorverksteder 

d) bussterminaler, 

e) verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og 

skinnegående materiell, og 

f) anlegg for understellsbehandling  

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. 

§ 12 Saksbehandlingsgebyr 

Tiltakshaver skal betale et engangsgebyr for saksbehandling ved: 



a) søknad om tillatelse til utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann etter 

forurensningsforskriften § 15-4. 

b) Endring og omgjøring av utslippstillatelse etter forurensingsforskriften § 15-8. 

§ 13 Årsgebyr for kontroll og tilsyn 

Den ansvarlige for oljeutskiller skal betale et årlig gebyr for kontroll og tilsyn av 

oljeutskiller. Det betales ett årlig gebyr for hvert enkelt anlegg på eiendommen. 

 

Kapittel 5 Påslipp til kommunalt ledningsnett 

§ 14 Virkeområde 

Kapittelet gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling, kontroll og tilsyn med 

påslipp til kommunalt ledningsnett fra virksomhet.  

§ 15 Saksbehandlingsgebyr 

Den ansvarlige skal betale gebyr for vedtak som fattes av kommunen etter 

forurensningsforskriftens kapittel 15 A.  

§ 16 Gebyr for kontroll og tilsyn 

Den ansvarlige skal betale gebyr for tilsyn som utføres for å kontrollere at vilkår 

fastsatt i vedtak etter forurensningsforskriftens kapittel 15 A følges.  

 

Kapittel 6 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 

§ 17 Virkeområde 

Kapittelet gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling, kontroll og tilsyn knyttet 

til terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, 

det finnes tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er 

forurenset grunn jf. kap. 2 i forurensningsforskriften. 

§ 18 Saksbehandlingsgebyr  

Den som er tiltakshaver etter forurensningsforskriften § 2-3 b skal betale gebyr for 

saksbehandling og søknad om godkjenning av tiltaksplan etter forurensningsforskriftens 

kapittel 2.  



§ 19 Gebyr for kontroll og tilsyn 

Den som er tiltakshaver etter forurensningsforskriften § 2-3 b skal betale gebyr for 

tilsyn for å sikre at bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 2 overholdes. 

 

Kapittel 7 Avsluttende bestemmelser 

§ 20 Unntak 

Det kan søkes om unntak for årlig tilsynsgebyr for anlegg eller virksomhet som er 

midlertidig eller permanent ute av drift. For at tilsynsgebyret for en eiendom eller anlegg kan 

opphøre skal vanntilførselen frakobles av autorisert rørleggerfirma. Erklæring med 

dokumentasjon fra autorisert rørlegger skal følge søknad om unntak for tilsynsgebyr. 

§ 21 Størrelsen på gebyrene 

Størrelsen på gebyrene vedtas årlig av kommunestyret. Gebyrene kan differensieres. 

§ 22 Innbetaling av gebyrer 

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad er behandlet. 

Årsgebyr for kontroll og tilsyn faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.  

§ 23 Innkreving 

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg jf. forurensningsloven § 52 a og 

tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr. 

§24 Klage 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til kommunen etter 

reglene i forvaltningsloven. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er 

påklaget.  

Vedtak om gebyrenes størrelse som vedtas av kommunestyret jf. § 21 regnes som 

forskrift, jf. forvaltningslovens bestemmelser. Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke 

påklages. 

§ 25 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft 1. september 2019. 


