
Forskrift om gebyr for behandling av tiltaksplaner knyttet til arbeid i forurenset grunn, Gjøvik 
kommune, Innlandet

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader ved saksbehandling og 
kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2, ved gravearbeid og annet terrenginngrep i 
forurenset grunn.

§ 2.Definisjoner

a) Forurenset grunn: jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer 
overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til forurensningsforskriften 
kapittel 2, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med 
disse. Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger 
lokalt naturlig bakgrunnsnivå i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal 
likevel ikke anses som forurenset. Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre 
forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet 
blir dokumentert.

b) Terrenginngrep: graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre 
skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for 
oppryddingstiltak.

c) Tiltakshaver: den person eller foretak som terrenginngrepet utføres på vegne av og som er 
ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav.

§ 3. Gebyr for saksbehandling/tilsyn utført av kommunen

Det skal betales gebyr for saksbehandling ved søknad om godkjenning av tiltaksplan. Der kommunen 
mener det er nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn skal det i tillegg betales et gebyr for 
kontroll/tilsyn. 

§ 4. Prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. Gebyrsatsene 
skal differensieres etter sakens kompleksitet og arbeidsbyrder. Gebyret skal samlet ikke overstige 
kommunens kostnader knyttet til saksbehandling og tilsyn på forskriftens virkeområde.

§ 5.Innbetaling og innkreving av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyret når søknaden om godkjenning av tiltaksplan 
er behandlet. Gebyr for kontroll/tilsyn faktureres etter at kontroll/tilsyn er gjennomført. Gebyrene er 
tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7. 

§ 6. Unntak

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.



§ 7. Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke 
påklages. 

Enkeltvedtak fattet i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om 
vedtaket er mottatt, jf. Forvaltningsloven § 27 og 28.

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.


