Vedlegg 1

Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens
§§12 og 13
Hjemmel:, forurensningsforskriften kap 12 og 13. Vedtak: Kommunestyret i Karmøy
kommune.
Ikrafttredelse: 16. mars 2020
Alle som eier og drifter private avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften skal
betale et årlig fast gebyr og offentlige avløpsanlegg etter kap 13 i forurensningsforskriften
skal betale gebyr etter medgått tid som skal dekke kommunens arbeid med tilsyn av slike
anlegg. Forslag til gebyrstørrelse blir slik som tabellen under viser. Alle tall i hele kroner.

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
§ 1-1. Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret ilegges
tiltakshaver. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen
betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter.
Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.
§ 1-2. Fakturerings- og betalingstidspunkt
Gebyret beregnes etter årlig vurdering av selvkost og gjøres gjeldende pr 1. Januar
årlig.
Med mindre annet er spesifisert, faktureres gebyret årlig i første kvartal.
§ 1-3. Gebyrene i regulativet
Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med sakene og er beregnet i samsvar
med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.
§ 1-4 Medgått tid
Arbeid som foretas ut over de angitt satsene og som medfører merarbeid faktureres etter
medgått tid pr påbegynte time.
§ 1-5. Klage
Det er ikke anledning til å klage på gebyrer som er vedtatt av kommunestyret, med
unntak av de tilfeller hvor kommunen etter eget skjønn har tatt i bruk § 1-6 om
åpenbart urimelig gebyr. Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr kan påklages
til Fylkesmannen i Rogaland etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-6. Urimelig gebyr
Kommunen kan i helt særlige tilfeller redusere gebyret, hvis gebyret anses å bli åpenbart
urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen antas å ha med saken.

Kapittel 2 – Gebyr avløpsanlegg
Gebyr etter forurensningsforskrifens kap 12 og 13
Vare Gebyr for tilsyn med avløpsanlegg
nr.
Vnr.Y Tilsyn med private avløpsanlegg etter kap 12
Vnr. Y Tilsyn med avløspanlegg etter kap 13

Gebyr
310
Etter medgått tid

