
 

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og 

kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften i 

Horten kommune.  
 

 

Kapitteloversikt: 

Kapittel 1 – Generelle forhold 

Kapittel 2 – Gebyrer etter forurensningsforskriften 

- Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriftens kapittel 2 – 

opprydding i forurenset grunn ved bygge – og gravearbeider.  

 

- Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriftens kapittel 12 

– krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.  

 

- Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriftens kapittel 13 

– krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettebebyggelser.  

 

- Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriftens kapittel 15 

– krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 

 

- Gebyr for vedtak og for kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriftens kapittel 15 A – 

påslipp (til kommunalt ledningsnett).  

 

Kapittel 3 – Avsluttende bestemmelser 

 

Hjemmel: Vedtatt av Horten kommunestyre dato med hjemmel i lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot 

forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12 og § 11-4.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kapittel 1 – Generelle forhold 

§ 1-1 Formål 

Forskriften gjelder gebyr for kommunens saksbehandling og kontroll/tilsyn etter 

forurensningsforskriftens kapittel 2, 12, 13, 15 og 15 A.  

Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn innen: 

1. Opprydding av forurenset grunn i bygge – og gravearbeider.  

2. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe. 

3. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser.  

4. Utslipp av oljeholdig avløpsvann.  

5. Påslipp til kommunalt ledningsnett.  

 

§ 1-2 Virkeområde 

Gebyrene etter denne forskriften skal dekke de kostnadene kommunen har med 

saksbehandling, kontroll/tilsyn på de områdene forskriften omfatter.   

Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn gjelder både midlertidige (inntil et år) og 

permanente tiltak.  

Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader ved saksbehandlig eller tilsyns – og 

kontrollordninger, jf. forurensningsloven.  

 

§ 1-3 Definisjoner 

a) Kontroll/tilsyn: lovpålagt, planmessig, systematisk oppfølging av at krav i forskrifter 

nevnt i § 1-1 og i vedtak av disse overholdes.  

 

§ 1-4 Vedtaksmyndighet 

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret, eller av den som er tildelt myndighet 

gjennom vedtatt delegasjonsreglement.  

 

§ 1-5 Gebyrets størrelse 

Gebyrets størrelse vedtas årlig av kommunestyret i Horten, og kan ikke påklages. Gebyrets 

størrelse fremkommer av kommunens gebyrforskrift (betalingssatsdokument).  



 

§ 1-6 Plikt til å betale gebyr 

Tiltakshaver plikter å betale gebyr for kommunal saksbehandling etter § 1-1.  

Anleggseier eller den ansvarlige for et anlegg/tiltak plikter å betale gebyr for kontroll/tilsyn 

etter § 1-1.  

 

§ 1-7 Innbetaling av gebyr 

Gebyr for saksbehandling faktureres ved vedtak, og følger av kommunens 

betalingssatsdokument.  

Gebyr for tilsyn faktureres årlig eller etter utført tilsynsbesøk, dette fremkommer av 

kommunens gebyrforskrift (betalingssatsdokument).  

 

§ 1-8 Innkreving av gebyrer 

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven. 

 

Kapittel 2 - gebyrer etter forurensningsforskriften  

§ 2-1 Kapittel 2 – Forurenset grunn 

Det skal betales gebyr for saksbehandling og søknad om godkjenning av tiltaksplan etter 

forurensningsforskriftens kapittel 2 - opprydding i forurenset grunn ved bygge – og 

gravearbeider. Gebyret kan differensieres etter areal eller etter medgått saksbehandlingstid.  

Det skal betales gebyr for tilsyn for å sikre at bestemmelsene i kapittel 2 – opprydding i 

forurenset grunn ved bygge – og gravearbeider overholdes. 

 

§ 2-2 Kapittel 12 – utslipp av sanitært avløpsvann 

Det skal betales gebyr for saksbehandling ved: 

- Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann etter § 12-4 

- Endring og omgjøring av utslippstillatelse etter § 12-14 

i forurensningsforskriftens kapittel 12 – utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter og 

lignende.  

Det skal betales et årlig gebyr for kontroll/tilsyn av utslipp av sanitært avløpsvann fra 

bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe.  

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

tilknyttede eiendommene, dersom det ikke foreligger avtaler om annen fordeling. 

 



§ 2-3 Kapittel 13 – utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 

Det skal betales gebyr for saksbehandling ved: 

- Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser etter § 13-4 

- Endring og omgjøring av utslippstillatelse etter § 13-17 

etter forurensningsforskriftens kapittel 13 – krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra 

mindre tettebebyggelser.  

Det skal betales et årlig gebyr for kontroll/tilsyn av utslipp av kommunalt avløpsvann fra 

mindre tettbebyggelser.  

 

§ 2-4 Kapittel 15 – utslipp av oljeholdig avløpsvann 

Det skal betales gebyr ved: 

- Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann etter § 15-4 

- Endring og omgjøring av utslippstillatelse etter § 15-8 

etter forurensningsforskriftens kapittel 15 – krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. 

Det skal betales et årlig gebyr for kontroll/tilsyn av utslipp av oljeholdig avløpsvann.  

 

§ 2-5 Kapittel 15 A – påslipp til kommunalt ledningsnett  

Det skal betales gebyr for vedtak etter forurensningsforskriftens kapittel 15 A – Påslipp (til 

kommunalt ledningsnett). Gebyret kan fastsettes etter medgått saksbehandlingstid.  

Det skal betales gebyr for tilsyn (enten fastsatt eller etter medgått saksbehandlingstid). 

 

Kapittel 3 – Avsluttende bestemmelser 

§ 3-1 Unntak 

Det kan søkes om unntak for 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.  

Vedtak fattes av kommunens administrasjon. 

 

§ 3-2 Klage 

Forskrift om gebyrenes størrelse (betalingssatsdokumentet) kan ikke påklages, jf. 

forvaltningslovens bestemmelser.  

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages skriftlig i henhold til forvaltningslovens 

bestemmelser.  



 

§ 3-3 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2019.  


