Trondheim kommune

Saksframlegg
LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV
AVLØPSANLEGG, TRONDHEIM KOMMUNE
ARKIVSAKSNR.: 10/11525
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg.
Det nye gebyrsystemet trer i kraft 01.01.2011.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
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Trondheim kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
Saken gjelder vedtak av lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg.
Forskriftsarbeidet er en oppfølging av sak 257/08, retningslinjer for behandling av saker om utslipp av
sanitært avløpsvann fra spredt bebyggelse, behandlet i formannskapet 29.07.2008, vedtakets punkt tre.
Utkast til forskriftstekst følger som vedlegg 1.
Lovgrunnlag
Av forurensningsforskriften § 12-2 fremgår at det er kommunen som er forurensningsmyndighet for mindre
avløpsanlegg under 50 pe (personekvivalenter). Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i og
vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kap. 12 følges. Kommunen plikter årlig å rapportere
opplysninger om alle avløpsanlegg til statlige myndigheter.
EUs rammedirektiv for vann har som hovedformål å sørge for at landene beskytter og, om nødvendig,
forbedrer vannkvaliteten i vassdrag og grunnvann. Direktivets krav og mål skal være nådd innen 2015.
EUs rammedirektiv er gjennom vannforvaltningsforskriften implementert i norsk rett. Trondheim kommune
har nærmere 2700 mindre avløpsanlegg, og disse anleggene er en betydelig kilde til forurensning av våre
vassdrag. Kartlegging og kontroll av mindre avløpsanlegg er derfor et viktig tiltak for å oppnå de mål og
krav som er fastsatt i vanndirektivet.
Trondheim kommune har gjennom Hovedplan for vann (2005 – 2013) vedtatt at det skal foretas en
opprydding i de private avløpsanleggene. Se for øvrig høringsbrev av 08.04.10, vedlegg 2.
Forurensningsforskriften § 11-4 gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrift om gebyrer for henholdsvis
kommunal saksbehandling og kontroll knyttet til gitte bestemmelser. Gebyrene skal settes slik at de samlet
sett ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, se
forurensningsloven § 52a.
Saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens kostnader ved behandling av saker etter
forurensningsforskriften del 4 og etter lokale forskrifter. Dette gjelder blant annet egen behandling av
eksisterende tillatelser, og nye påslippsvedtak og utslippstillatelser. Rådmannen anbefaler at
saksbehandlingsgebyret faktureres i tilknytning til søknadsbehandlingen.
Kontrollgebyret skal dekke kommunens kostnader til kontroll og ettersyn med alle mindre avløpsanlegg i
kommunen. Dette innebærer at kontrollgebyret skal ilegges alle anleggseiere. Rådmannen foreslår at
gebyret faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter.
Høring
Rådmannen har sendt forslag til forskrift om saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg på høring.
Uttalelser er mottatt fra Huseiernes landsforbund (vedlegg 3) og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag (vedlegg
4). Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har ingen merknader til saken. Huseiernes landsforbund peker på at en
opprydding og utbedring av avløpsanleggene etter kommunens krav vil kunne medføre store kostnader for
den enkelte berørte huseier.
Vurdering
Rådmannen kan ikke se at spørsmål knyttet til kostnader ved eventuell utbedring/ oppgradering av den
enkeltes avløpsanlegg er et vurderingskriterium i forbindelse med vedtak av denne forskriften. Forskrift om
saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg gir kommunen hjemmel til å gebyrfinansiere arbeidet med disse
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sakene. Kostnader som den enkelte anleggseier vil kunne få som følge av et krav om utbedring/
oppgradering av avløpsanlegget, må vurderes når kontrollen eventuelt har avdekket at avløpsanlegget ikke
er forskriftsmessig.
Vedtak av forskriften er som nevnt knyttet til finansiering av arbeid som følger av tidligere vedtak om
kartlegging og kontroll av mindre avløpsanlegg. Til orientering har et stort antall kommuner allerede vedtatt
forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg.
Ikrafttredelse
Innføring av gebyrordningen krever noe arbeid med hensyn til kunngjøring, gebyrberegning og
implementering i faktureringssystemer. Rådmannen foreslår at gebyrordningen iverksettes med virkning fra
01.01.2011.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av separate avløpsanlegg
vedtas som foreslått.

Rådmannen i Trondheim, 02.07.2010

Thorbjørn Bratt
konst. kommunaldirektør

Bjørn Ekle
stabssjef

Vedlegg:
Vedlegg 1: Utkast til lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg
Vedlegg 2: Høringsbrev av 08.04.10
Vedlegg 3: Høringsuttalelse fra Huseiernes Landsforbund
Vedlegg 4: Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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