
 

 

 
 

FORSKRIFT OM GEBYRER FOR  
SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV  

UTSLIPP OG PÅSLIPP AV AVLØPSVANN,  
ULLENSAKER KOMMUNE 

 
 
 
 
 
Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den 12.12.2017, sak 2017/5081. 
Ikrafttredelse: 01.01.2018. 
 
Vedtatt 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. 
  
Denne forskrift erstatter og opphever «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av 
avløpsanlegg i Ullensaker kommune» vedtatt av herredstyret i Ullensaker 26. mars 2007, samt 
erstatter og opphever §§ 24 og 25 i ”Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ullensaker 
kommune ” vedtatt av Ullensaker herredstyre den 19. november 2007.   
 
  

  



 

 

 
 
KAPITTEL 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
 
 
§ 1 Virkeområde 
Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling, kontroll og tilsyn i medhold av 

- forurensningsforskriften kapittel 12, 13, 15 og 15A 
- kommunens forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann 
- kommunens forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. 

 
 
§ 2 Definisjoner 
 

Kontroll og tilsyn 

Kontroll 

Her brukt om oppfølging ved behov, utenom kommunens planmessige tilsynsaktivitet. 
Kontroll vil være utløst av en hendelse eller melding. Hensikten er å sikre at krav i 
forskrifter nevnt i § 1 og vedtak i medhold av disse overholdes. 
 
Tilsyn 

Her brukt om planmessig, systematisk oppfølging av at krav i forskrifter nevnt i § 1 og 
vedtak i medhold av disse overholdes. 

 
Mindre avløpsanlegg: 

Her brukt om avløpsanlegg <2000 pe. 
 

Personekvivalenter, pe: 

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over 
fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.  
 
Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til 
renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for 
eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person. 
 
 
§ 3 Vedtaksmyndighet 
Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret, eller av den som er tildelt myndighet 
gjennom delegeringsvedtak. 
 
 
§ 4 Gebyrfastsettelse 
Gebyrenes størrelse fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av kommunens 
prisliste for tjenesten. 
 
KAPITTEL 2 GEBYR FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL OG TILSYN  
 
§ 5 Saksbehandlingsgebyrer 
Kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr for: 
 



 

 

- Behandling av søknad om tillatelse etter forurensningsforskriften §§ 12-4, 13-4, 15-4 
og 15A-4, og etter kommunens forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt etter 
kommunens forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann.  
 

- Omgjøring i medhold av forurensningsloven § 18 av tillatelse etter forskrifter nevnt i 
første strekpunkt. 
 

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden, slik dette fremgår av de aktuelle forskrifter, 
skal fremskaffes og bekostes av tiltakshaver. 
 
Ved søknad om løsning som ikke er i samsvar med krav i ovennevnte regelverk, betales 1,5 x 
saksbehandlingsgebyr.   
 
Ved mindre endringer av tidligere godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales 0,5 x 
saksbehandlingsgebyr. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, 
betales fullt saksbehandlingsgebyr. 
 
For søknader som avslås, betales 0,5 x saksbehandlingsgebyr. 
 
Saksbehandlingsgebyret inkluderer eventuell kontroll/befaring kommunen utfører i 
planleggings- og/eller byggefase, fram til utslipp/påslipp er ferdig etablert. 
 
 
§ 6 Kontroll- og tilsynsgebyrer 
 
Kommunen kan kreve gebyr for kontroll og/eller tilsyn.  
 
Kontrollgebyr fastsettes som et engangsgebyr for de tilfeller der kommunen gjennomfører 
kontroll. 
 
Tilsynsgebyr kan fastsettes som et årlig gebyr, selv om tilsyn gjennomføres sjeldnere enn 
hvert år. 
 
Det kan søkes om fritak for tilsynsgebyr for anlegg eller virksomhet som er midlertidig ute av 
drift, og som dermed ikke har noe utslipp og/eller påslipp av avløpsvann. 
 
 
§ 7 Gebyrpliktig  
 
Gebyrpliktig for ulike aktiviteter fremgår av tabellene nedenunder. 
 
Tabell A: Gebyrer for saksbehandling, samt for kontroll og tilsyn med utslipp og 

avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriften kap 12 og 13 samt kommunens 

forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. 

 
Type gebyr Gebyrpliktig 
Behandling av søknad Tiltakshaver 

Omgjøring av gitt tillatelse, jfr. 
forurensningsloven § 18 

Eier av avløpsanlegg 

Kontroll og tilsyn Eier av avløpsanlegg 

 



 

 

Tabell B: Gebyrer for saksbehandling, samt for kontroll og tilsyn med tillatelser etter 

forurensningsforskriften kap 15 og 15A samt kommunens forskrift om olje- og/eller fettholdig 

avløpsvann. 
 
Type gebyr Gebyrpliktig 
Behandling av søknad  

Den ansvarlige slik dette er definert i 
forurensingsforskriften og kommunens forskrift 
om olje- og/eller fettholdig avløpsvann. 

Omgjøring av gitt tillatelse, jfr. 
forurensningsloven § 18. 

Kontroll og tilsyn  

 

 
KAPITTEL 3 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 
 
§ 8 Innbetaling av gebyrer 
Saksbehandlingsgebyr faktureres når søknad om utslipps- og/eller påslippstillatelse er 
behandlet.  
 
Kontrollgebyr faktureres etter gjennomført kontroll. 
 
Der tilsynsgebyr er fastsatt som et årlig gebyr, faktureres dette sammen med kommunens 
øvrige årsgebyrer. For øvrig faktureres tilsynsgebyr etter gjennomført tilsyn. 
 
 
§ 9 Innkreving av gebyrer 
Saksbehandlingsgebyr og kontrollgebyr etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. 
forurensningsloven § 52a og tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7. 
 
Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. 
 
Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr. 
 
 
§ 10 Klage 
Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan skriftlig påklages til kommunen i henhold til 
forvaltningslovens bestemmelser.  
 
Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 2 første 
ledd c.  
 
 
§ 11 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft 01.01.2018.   


