GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SØKNADER
OM UTSLIPPSTILLATELSE OG TILSYN MED
AVLØPSANLEGG
Denne gebyrforskrift er fastsatt av kommunestyret i Strand den 12.12.2018 i medhold
av lov av 13.3.1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) §
52a og forskrift av 1.6.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 11-4.

§ 1. Virkeområde
Forskriften gjelder kommunens gebyr for:
1) behandling av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12
og 13, og
2) kommunens kontrolltiltak for å sikre overholdelse av forurensningsforskriften
kapittel 12 og 13.
§ 2. Definisjoner
a) Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende, som
gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.
For øvrig gjelder definisjonene fastsatt i forurensningsforskriften § 11-3 tilsvarende
for denne forskriften.
3. Saksbehandlingsgebyr
Eier av privat avløpsanlegg skal betale et engangsgebyr ved søknad om tillatelse til
utslipp av sanitært avløpsvann eller kommunalt avløpsvann. Det samme gjelder ved
søknad om endring av eksisterende utslippstillatelse.
Gebyrene gjelder både ved nybygg og for eksisterende bebyggelse der søknad om
utslippstillatelse kreves.
Dersom søknad om utslippstillatelse avslås, betales halvparten av fullt gebyr.
§ 4. Tilsynsgebyr
Tilsynsgebyr er et årlig gebyr som skal betales av eier av eiendom med bebyggelse
som har innlagt vann og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Der flere
eiendommer er tilknyttet samme avløpsanlegg, fordeles tilsynsgebyret likt mellom

eierne.
§ 5. Søknad om fritak fra tilsynsgebyr
Den som pålegges gebyr etter § 4 kan søke om midlertidig fritak fra gebyrplikten. For
å få midlertidig fritak må vanntilførselen stenges og plomberes av godkjent foretak og
dokumentasjon for dette må sendes til kommunen. For permanent fritak må
vanntilførselen fysisk kobles fra innvendig sanitærinstallasjon av godkjent foretak og
dokumentasjon for dette må sendes til kommunen.
Midlertidig fritak gis for ett år av gangen.
§ 6. Gebyrets størrelse
Størrelsen på gebyrene etter §§ 3 og 4 fastsettes årlig av kommunestyret i
gebyrforskriften etter prinsippet i forurensningsloven § 52 a. Gebyrsatsene fremgår
av vedlegg 1.
§ 7. Innbetaling av gebyrer
Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr etter § 3 når vedtak er fattet,
med forfall minst 14 dager etter fakturadato. Årsgebyr for tilsyn faktureres samtidig
med kommunens øvrige årsgebyrer.
§ 8. Innkreving av gebyrer
Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg jf. forurensningsloven § 52 a jf.
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7.

§ 9 Situasjoner der gebyret kan reduseres
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader
kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan
rådmannen ved virksomhetsleder Plan og forvaltning fastsette passende gebyr.
Bestemmelsen er en snever unntaksregel.
§ 10 Søknad om reduksjon av gebyr
Den som har mottatt krav om betaling av gebyr kan søke om reduksjon av gebyret
dersom den mener at det foreligger forhold som nevnt i § 7 eller dersom det er andre
forhold som tilsier gebyrreduksjon. Slike søknader avgjøres av Rådmannen ved Plan
og Forvaltning. Avgjørelsen på søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter
reglene i forvaltningsloven.
§ 11. Klageadgang
Fastsettelse av gebyr i den enkelte sak er ikke en avgjørelse som kan påklages.
Dersom gebyret fastsettes individuelt etter § 9 i en konkret sak, kan avgjørelsen
påklages.
§ 11. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1.1.2019

BETALINGSSATSER - STRAND KOMMUNE
11. Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann
Gråvannsutslipp
Sortvannsutslipp inntil 50 pe (forurensingsforskriften kap 12)
Sortvannsutslipp 50 - 2000 pe (forurensingsforskriften kap 13)
Tilsynsgebyr på utslippstillatelse

2019
7 500
9 800
12 500
3 800

