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1. Om gebyrveileder 

Gebyrveilederen gjelder for fylkesmannen og Miljødirektoratet, og er et internt 

dokument som er ment til å brukes i etatenes saksbehandling. 

Gebyrveilederen beskriver grunnlaget for plikten til å betale gebyr (punkt 2), 

saksbehandlingsregler for gebyrvedtak (punkt 3), hvordan en skal fastsette 

saksbehandlingsgebyr (punkt 4), hvordan en skal fastsette kontrollgebyr for ulike 

typer kontroller (punkt 5) og når en kan bruke unntak fra gebyrplikten (punkt 6). Til 

slutt listes det opp noen standarddokumenter som kan brukes for å få en mest mulig 

enhetlig praksis (punkt 7).  

2. Grunnlaget for gebyrplikten 

2.1 Plikt til å betale gebyr 
Gebyrordningen reguleres i kapittel 39 i forurensningsforskriften og bygger på 

hovedprinsippet i forurensningsloven om at "forurenser skal betale".  Det følger av 

forurensningsforskriften § 39-3 at den ansvarlige for virksomheten skal betale gebyr 

til statskassen for forurensningsmyndighetens saksbehandling og kontrolltiltak. Det 

betyr at det er en plikt til å betale gebyr, og forurensningsmyndigheten skal alltid 

fatte et gebyrvedtak ved arbeid med tillatelser og ved kontroll. Gebyrplikten gjelder 

helt uavhengig av størrelsen på virksomheten. Det er unntaksvis adgang etter § 39-10 

til å frafalle eller redusere gebyret, men unntaket er snevert og må forbeholdes klart 

urimelige utslag av gebyrplikten, se nærmere omtale av unntaket i punkt 6 i denne 

veilederen. 

2.2 Grunnlaget for fastsettelse av gebyrsats – 

og øvre grense 
Forurensningsmyndigheten skal vedta hvilken gebyrsats som gjelder i det enkelte 

tilfellet og gebyret skal fastsettes på bakgrunn av forventet ressursbruk, jf. § 39-3 

tredje ledd.  

Ressursbruk vil i praksis si kostnadene ved den arbeidstiden som brukes. Nærmere 

beskrivelse av hvilke faktorer som er relevant å ta med i beregningen og hvor mange 

timer/dagsverk/ukeverk som legges til grunn for hver sats beskrives under punkt 4 

for saksbehandlingsgebyr og punkt 5 for kontrollgebyr i denne veilederen. Det er en 

absolutt øvre grense, gebyrene skal samlet sett ikke overstige 

forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen, jf. § 39-

3 andre ledd.  

http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-108.html


 

3. Saksbehandlingsregler for 

gebyrvedtak 

3.1 Forvaltningslovens saksbehandlingsregler 
Et vedtak om gebyr er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 b). 

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak skal derfor følges. Dette 

innebærer blant annet at gebyrvedtak skal forhåndsvarsles, jf. forvaltningsloven § 16 

og forurensningsforskriften § 39-3 femte ledd. Forhåndsvarsel skal som hovedregel gis 

skriftlig, men kan gis muntlig dersom det er byrdefullt å gi det skriftlig. I særlige 

tilfeller kan forhåndsvarsel unnlates, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd. 

Gebyrvedtak skal også begrunnes, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. Det følger av § 25 

at de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn 

bør nevnes. Det innebærer at vi i begrunnelsen for gebyrvedtaket bør si noe om 

ressursbruken (ca. antall dagsverk/ukeverk, se tabell i pkt. 4.2) som er brukt i saken. 

Forhåndsvarsel av saksbehandlingsgebyr (§§ 39-4 og 39-5) skal inneholde gebyrsatsen 

vi antar virksomheten vil bli plassert i. Fordi det er vanskelig å si med sikkerhet hva 

gebyrsatsen blir, bør det i forhåndsvarselet fremgå at det er en foreløpig vurdering. 

For arbeid med nye tillatelser vil ofte den forhåndsvarslede gebyrsatsen stemme med 

den vedtatte fordi det er sakstype som er utgangspunktet for vurderingen av 

ressursbruken, se nærmere om ressursbruk og sakstype i avsnitt 4. Dersom det viser 

seg at saksbehandlingen ble mer omfattende, vil satsen kunne bli en annen enn den 

vi varslet. Dersom den vedtatte satsen blir høyere enn den varslede satsen, bør 

virksomheten få et nytt forhåndsvarsel. Saksbehandlingsgebyr kan for eksempel 

forhåndsvarsles sammen med utsendelse av foreløpig melding, jf. forvaltningsloven § 

11a (se vedlagt eksempel på brevmal) eller når søknaden om tillatelse 

forhåndsvarsles, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 pkt. III om forhåndsvarsling. 

Forhåndsvarsling av vedtak om saksbehandlingsgebyr er spesielt viktig fordi søker får 

anledning til å vurdere om han ønsker å opprettholde søknaden når det skal tas gebyr 

for saksbehandlingen.  Dersom det er liten mulighet for at søknaden blir innvilget, 

har vi en veiledningsplikt, jf. forvaltningsloven § 11.  

Gebyrsatsene skal økes gradvis fram til 2019. I § 39-3 tredje ledd står det at "ved valg 

av gebyrsats etter § 39-4, skal det tas gebyr for det året hvor den vesentlige delen av 

saksbehandlingen er gjort". Dersom vi skal forhåndsvarsle gebyr i for eksempel 

desember, må vi gjøre en vurdering av om saksbehandlingen vil blir gjort før eller 

etter årsskiftet. Vi varsler gebyr i henhold til det. Dersom vi kommer til å behandle 

saken før årsskifte, varsler vi gjeldende gebyrsats. Dersom vi ikke rekker å behandle 

saken før etter årsskiftet, varsler vi ny gebyrsats. Dersom vi har varslet gjeldende 

gebyrsats, men ikke rekker å behandle saken før etter årsskiftet, må vi varslet på 

nytt og ta ny gebyrsats. Se punkt 4.2 for veiledning om vedtaket om gebyr. 

http://sharepoint/s/IPV/Dokumenter/Vedtak%20og%20tillatelser/Maler%20-%20vedtak%20og%20tillatelser%20-%20NB%20gjeldende%20maler%20ligger%20i%20StandardDokumenter/Mal%20forel%C3%B8pig%20svar%20og%20gebyrvarsel.docx


 

Kontrollgebyrene (§§ 39-7 og 39-8) skal også forhåndsvarsles. Det kan ofte være 

vanskelig å vite i forkant hvor ressurskrevende en kontroll blir, så det er viktig at det 

i forhåndsvarselet fremgår at det er en foreløpig vurdering. I likhet med 

saksbehandlingsgebyret (se avsnittet over), bør kontrollgebyret varsles på nytt 

dersom riktig sats er høyere enn varselet. Gebyrsats skal også forhåndsvarsles ved 

uanmeldte kontroller. Det kan gjøres ved å benytte varselet for endagstilsyn i 

vedlegg 6, eller muntlig ved å vise til faktaarket om gebyrer som gis til virksomheten 

når vi kommer på kontroll. Det er også utarbeidet en brevmal som kan fylles ut og 

leveres til Det skal i forhåndsvarselet opplyses om at det skal tas gebyr for kontrollen 

og hvilken sats virksomheten kan forvente å bli plassert i.  

3.2 Gebyrvedtak kan påklages 
Vedtaket om gebyrsats kan påklages, jf. forurensningsforskriften § 41-5 og 

forvaltningsloven § 28.  

Det er særlig viktig i tillatelser at det fremgår tydelig at også gebyrvedtaket kan 

påklages. Gebyrvedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Miljødirektoratet og 

vedtak fattet av Miljødirektoratet kan påklages til Klima- og miljødepartementet. 

Klagen gis ikke oppsettende virkning og vedtatt gebyr må betales, jf. 

forvaltningsloven § 42. Dersom klageinstansen tar klagen til følge, vil innbetalt beløp 

bli tilbakebetalt. Interne prosedyrer for behandling av klager skal følges. 

Klagers innsigelser mot at det skal betales gebyr, eller mot fastsettelse i laveste 

gebyrsats må behandles, men kan ofte avslås under henvisning til gebyrplikten i 

forurensningsforskriften § 39-3. Klagers anførsler må vurderes konkret, bl.a. for å 

bringe på det rene om de må oppfattes som en anmodning om å frafalle gebyret 

etter forurensningsforskriften § 39-10. Forurensningsmyndigheten i første instans må 

ta stilling til slik anmodning. Avgjørelsen vil være et enkeltvedtak som kan påklages. 

Dersom første instansen ikke har vurdert en anmodning om unntak (frafall), må 

klageinstansen sende saken tilbake for behandling av dette spørsmålet. 

4. Saksbehandlingsgebyr 

4.1 Saksbehandling som omfattes av 

gebyrplikten 
Gebyrplikten gjelder for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser etter 

forurensningsloven §§ 11og 18 og for vedtak gitt i medhold av forskrifter fastsatt med 

hjemmel i forurensingsloven som krever tillatelse. Eksempel på det siste er tillatelse 

til mudring, jf. forurensningsforskriften kap. 22. Også for saksbehandling knyttet til 

søknader om dispensasjon fra forurensningsforskriften skal det tas gebyr for. Slike 

saker må anses å være likestilt med søknad om endring av tillatelse gitt etter 



 

forurensningsloven § 11 så lenge vedtaket i sin art og innhold ligner en tillatelse. 

Saksbehandlingen må altså være av et visst omfang. Satsene i § 39-4 skal legges til 

grunn for behandling av disse sakene. Det skal også tas saksbehandlingsgebyr for 

arbeid med beredskapskrav, beredskapsplaner og beredskapsøvelser mot akutt 

forurensning etter forurensingsloven §§ 40 og 41, jf. forurensningsforskriften § 39-1. 

Arbeid med tillatelse omfatter all saksbehandling i forbindelse med tillatelse, også 

der det gis avslag på søknad om tillatelse eller endring av tillatelse, jf. 

forurensningsloven § 18. 

Gebyr skal også tas dersom søker trekker søknaden etter at vi har gjort det meste av 

saksbehandlingen. Selv om vi da ikke gir tillatelse, har vi hatt arbeid med å 

behandle/vurdere en søknad, jf. ordlyden "arbeid med tillatelser" i 

forurensningsforskriften § 39-1  

Det skal ikke tas gebyr for samtykke eller godkjenning av planer og lignende, for 

eksempel godkjenning av avfallsplan, og heller ikke ved pålegg. 

Gebyrplikten gjelder uavhengig av om forurensningsmyndigheten på eget initiativ gir 

tillatelse/endrer tillatelsen, virksomheten har søkt eller det er regelverksendringer 

som utløser behovet for tillatelse/endring av tillatelse. Miljødirektoratet skal ikke ta 

gebyr dersom fylkesmannen søker om tillatelse til et tiltak, fordi betalingen vil gå fra 

statskassen til statskassen. Siden gebyrplikten gjelder for alle, må Miljødirektoratet i 

disse sakene bruke unntaket i § 39-10. Kommuner skal betale gebyr på lik linje med 

alle andre. 

Dersom vi i klagesaker endrer førsteinstansens vedtak og ber førsteinstansen ta inn 

endringene i tillatelsen, skal ikke førsteinstansen ta gebyr for arbeidet med å ta 

endringene inn i tillatelsen. Dersom førsteinstansen imidlertid gjør endringer i 

tillatelsen etter en egen vurdering, er ikke endringen lenger knyttet til klagesaken. 

Førsteinstansens vedtak om endring vil bli et nytt vedtak som kan påklages. Saken 

har nå preg av å være en ny sak som det kan tas gebyr for. Saksbehandler må sørge 

for at gebyret ikke settes høyere enn at det tilsvarer ressursbruken i "andre runde". 

4.2 Beregning av ressursbruk for 

saksbehandlingen 
Det følger av forurensningsforskriften § 39-3 tredje ledd at det er forventet 

ressursbruk knyttet til saksbehandlingen som skal legges til grunn ved fastsettelse av 

gebyrsats. Utgangspunktet for vurderingen av hvilken ressursbruk som er gått med, 

vil avhenge av om det tas gebyr for saksbehandling av ny tillatelse, eller det tas 

gebyr for saksbehandling av endring av tillatelse, jf. § 39-4.  

Med ny tillatelse menes tillatelser som gis i medhold av forurensningsloven § 11 eller 

bestemmelser som krever ny tillatelse i forskrifter fastsatt med hjemmel i 

forurensingsloven. Denne gebyrbestemmelsen gjelder også vedtak om beredskapskrav 

og godkjenning av beredskapsplaner i medhold av forurensningsloven §§ 40 og 41. 



 

I saker der det gis ny tillatelse, fastsettes gebyrsatsen ut i fra normal ressursbruk for 

en bestemt sakstype. Med en bestemt sakstype menes saker som i innhold og omfang 

er sammenlignbare. For eksempel vil vanlige mudresaker, jf. forurensningsforskriften 

kapittel 22 stort sett plasseres i gebyrsats 8. Mange høringsinnspill vil for eksempel 

kunne føre til at gebyrsatsen må justeres opp. Det samme er tilfelle dersom det er 

spesielle problemstillinger knyttet til naturmangfold, vann etc. 

Endring av tillatelse gjøres i medhold av forurensningsloven § 18. En endring kan 

kreve lite ressurser, for eksempel å forlenge en frist, eller den kan kreve like mye 

ressurser som en ny tillatelse, for eksempel økning av produksjonen. 

For saksbehandling knyttet til endring av tillatelse, er det ikke sakstypen som er 

utgangspunktet for plassering i gebyrsats. Da vil det være omfanget av endringen, 

dvs. ressursbruken knyttet til den enkelte endringen som er avgjørende for plassering 

i gebyrsats.  Dersom en endring må høres, vil saksbehandlingen typisk medføre 

minimum 2 ukeverks arbeid for en industrisak med mange høringsinnspill. Det vil si 

gebyrsats 5 eller høyere. 

I tilfeller der forurensningsmyndigheten på eget initiativ foretar konkrete endringer i 

kravstillingen overfor en hel bransje, vil dette kunne gi utslag i at saksbehandlingen 

knyttet til den første virksomheten som behandles er mer ressurskrevende enn de 

påfølgende sakene. I slike tilfeller vil det være rimelig å kreve lik gebyrsats fra alle 

virksomhetene som får endret tillatelsen sin, slik at kostnaden fordeles noenlunde 

likt. 

 Ressursbruken for saksbehandlingsgebyr omfatter:  

 Gjennomgang av søknaden. 

 Møter med søker 

 Høring av søknaden (utarbeide kunngjøring, sende forslag til kunngjøring til 

søker, sende kunngjøring og sakspapirer eventuelt bare kunngjøring til 

aktuelle parter). 

 Oversendelse av høringsinnspill til søker med anmodning om kommentarer. 

 Utarbeidelse av tillatelse og oversendelsesbrev med begrunnelse.  

Her inngår innsats fra 

o nr. 2 saksbehandler/faggrupper  

o eventuelt andre fagpersoner i Miljødirektoratet som bistår ved 

behandling av søknad 

o seksjonssjef 

 Oversendelse av utkast til tillatelse til søkeren og ev. kunngjøring om vedtak. 

 Endelig tillatelse og oversendelsesbrev sendes søker med kopi til partene. 

 For virksomheter som også hører inn under petroleumsloven og HMS-

forskriftene for petroleumssektoren, skal det opprettes kontakt med 

Petroleumstilsynet slik at tidspunkt for utsendelse av tillatelse etter 

forurensningsloven og Petroleumstilsynets vedtak om samtykke sendes 

samtidig. 

 Kunngjøring av vedtak, registrering i Forurensning/Norske Utslipp 

 



 

Ressursbruk som vanligvis ikke skal inkluderes er:  

 Eventuell oppfølging av presse etter tillatelse er gitt. 

 Eventuell klagebehandling og oversendelse til klageinstans. 

 Annen oppfølging av den nye tillatelsen (møter, samtaler om hva kravene 

innebærer og lignende). 

 Naboklager. 

 Gjennomgang av egenkontrollrapporteringen for landbasert industri og 

årsrapportene for petroleumsvirksomhetene. 

 Utviklingsoppgaver (for å forberede nye krav/reguleringer eller oppfølging). 

 Kvalitetssikring av konsesjonsbehandling (kvalitetssystemet med mer). 

 Gjennomgang/forståelse av BREF. 

 Opplæring og oppfølging knyttet til regelverket. 

 Kompetanseheving hos saksbehandlere 

 

Gebyrsats skal fastsettes på bakgrunn av følgende ressursbruk: 

Sats Ressursbruk Eksempler 

1 ~10 ukeverk eller mer Tillatelse som innebærer folkemøte, befaring, 
utstrakt bruk av ressurser fra andre seksjoner i 
Miljødirektoratet, bruk av tredjepart som 
kvalitetssikring av faglige uenigheter (selve 
kostnaden for konsulent brukt av Miljødirektoratet 
er ikke medregnet her) 

2 ~7 ukeverk Tillatelse hvor arbeidet med tillatelsen medfører 
folkemøte, befaring, utstrakt bruk av ressurser fra 
andre seksjoner i Miljødirektoratet. 
Fullstendig revisjon/endring av tillatelse – 
landbasert og petroleum (produksjonstillatelse) 

3 ~5 ukeverk Tillatelse med ordinær høring av saken 
Endring av tillatelse som følge av nytt BREF-
dokument med påfølgende BAT-konklusjoner, 
tillatelse til produksjonsboring. 

4 ~3 ukeverk Endring av tillatelse ved bransjegjennomgang  
Ny tillatelse som medfører begrenset høring 
(kommune og fylke) 
Tillatelse til leteboring 

5 ~2 ukeverk Endring av tillatelse som medfører høring 
Ny tillatelse til enkeltstående tiltak av begrenset 
varighet 

6 ~1 ukeverk Endring av tillatelse som medfører begrenset 
høring (kommune og fylke)  
Ny tillatelse til enkeltstående tiltak av begrenset 
varighet 

7 ~0,5 ukeverk Endring av tillatelse som medfører begrenset 
høring (kommune og fylke) 

8 ~1,5 dag Mindre endringer/justeringer av tillatelse 

9 ~1 dag Endring av frister og liknende. Kan også justeres 
(halveres) ved svært enkle saker ref § 39-10 



 

 

I vedlegg 1 er det vist to forslag til tekst/brevmal med enkle begrunnelser for valgt 

gebyrsats for ny tillatelse. I vedlegg 2 er det vist forslag til tekst/brevmal med enkel 

begrunnelse for valgt gebyr for endring av tillatelse. 

Gebyrsatsene for saksbehandlingsgebyret vil øke fram til 2019, jf. § 39-4. Dersom 

saksbehandlingen strekker seg over årsskiftet, for eksempel desember 2017 og januar 

2018, skal vi vedta gebyrsats for det året hvor den vesentligste delen av 

saksbehandlingen er gjort, jf. § 39-3 tredje ledd. Dersom det er gjort noenlunde like 

mye saksbehandling på begge sider av årsskiftet, kan vi ta utgangspunkt i det høyeste 

gebyret og skjønnsmessig sette det ned med hjemmel i § 39-10. Vi må påse at satsen 

er riktig varslet, se punkt. 3.1. 

5. Kontrollgebyr 

5.1 Kontroller som omfattes av gebyrplikten 
Gebyrplikten omfatter arbeid med kontroll av virksomheter med og uten tillatelse. 

Kontroll vil innebære undersøkelser av virksomhetens status i henhold til krav 

fastsatt i forurensningsloven og i forskrift eller enkeltvedtak gitt i medhold av loven, 

jf. § 39-2. Det omfatter kontroll med overholdelse av krav i forurensningsforskriften, 

avfallsforskriften og internkontrollforskriften.  

Det kan for eksempel tas gebyr for kontroll med håndteringen av refusjonsordningen 

for spillolje (det kan imidlertid ikke tas gebyr for godkjenningen til virksomheten) 

dersom formålet er å kontrollere krav i internkontrollforskriften (da særlig § 5 nr.7 

for å sjekke om virksomheten har rutiner for å håndtere refusjonsordningen riktig). 

Hvis kontrollen derimot ikke knyttes til krav i internkontrollforskriften, kan 

kontrollen ikke sies å være omfattet av virkeområdet i forurensningsforskriften § 39-7 

og vi kan ikke ta gebyr for kontrollen. 

Tilsyn med storulykkeforskriften er som utgangspunkt ikke gebyrbelagt dersom vi kun 

gjennomgår storulykketemaer. Hvis vi under tilsynet i tillegg ser på andre temaer 

som er knyttet til virksomhetens overholdelse av miljøregelverk 

(forurensningsforskriften, avfallsforskriften eller internkontrollforskriften), og som 

ikke er direkte relatert til storulykkescenarioer, så skal det tas gebyr på vanlig måte. 

Ved fastsettelse av gebyr ved slike tilsyn er det kun ressursbruken knyttet til de 

øvrige temaene som kan belastes. 

Kontroll med overholdelse av krav fastsatt i eller i medhold av produktkontrolloven 

er ikke omfattet av gebyrplikten. Det gjelder også REACH-forskriften, selv om denne 

i tillegg er hjemlet i forurensningsloven. Deklareringen i produktregisteret skal dekke 

utgifter i forbindelse med kontroll av produkter. 



 

5.2 Beregning av ressursbruk for tilsyn (§ 39.7 

og 39.8) 
For en- og flerdagstilsyn i virksomheter er det forventet ressursbruk knyttet til 

tilsynet som skal legges til grunn ved fastsettelse av gebyrsats, jf. 

forurensningsforskriften § 39-3 tredje ledd.  Ved vurdering av forventet ressursbruk, 

vil både ressursbruken knyttet til den enkelte kontrollen og ressursbruken knyttet til 

sakstype være relevant. At det også ses hen til sakstype, fører til en viss 

likebehandling av virksomheter innenfor en og samme bransje, der forholdsmessig 

like saker bør munne ut i samme gebyrsats.  

I beregningen av antall ukeverk/dagsverk tilsynet krever skal følgende faktorer 

inkluderes: 

 Forberedelser 

 Reisetid (delvis) 

 Utførelsen av kontrollen 

 Skriving av rapport i etterkant 

 Eventuell oppfølging 

 

Med grunnlag i antall ukeverk/dagsverk for tilsynet, fastsettes gebyrsats. For 

endagstilsyn i virksomheter med og uten tillatelse brukes gebyrsatsene i 

forurensningsforskriften § 39-7 og for flerdagstilsyn brukes gebyrsatsene i § 39-8. Se 

oversikt over hvor mange dagsverk/ukeverk som ligger til grunn for hver sats under 

punkt 5.3 og 5.4 nedenfor. 

Det er slik at reisetid/kostnad vil variere en del mellom fylkene og mellom de ulike 

tilsynsobjektene. Det har ved utarbeidelse av gebyrregelverket ikke vært meningen 

at de virksomheter som er slik geografisk plassert at det gir lang reiseavstand for 

forurensningsmyndigheten, skal ha en større gebyrkostnad enn de virksomheter som 

tilfeldigvis er plassert nærmere og som av den grunn gir kortere reiseavstand. Og 

motsatt, det er heller ikke ment at de med kort reiseavstand skal belastes med 

høyere gebyrer for å dekke forurensningsmyndighetens merkostnad ved de lengre 

tilsynsreisene. Av denne grunn kan ikke reisetid/kostnad belastes fullt ut, og kan 

bare dekkes inn innenfor en viss ramme. En reisetid på 1-2 timer hver vei, dvs. 3-4 

timer totalt, vil være rimelig å belaste virksomheten for. De kostnader som er 

forbundet med selve reisen, og som påløper utover dette, må dekkes av 

forurensningsmyndigheten selv. For noen av fylkesmennene er det over 

driftsbudsjettet (kap. 5.25), gitt en viss kompensasjon med bakgrunn i flere ulike 

parametere, bl.a. reiseavstander.  

Reiser under tilsynet for verifikasjoner skal inkluderes i gebyret. 



 

5.3 Endagstilsyn (§ 39.7) 
For kontroll i virksomheter brukes satsene i forurensningsforskriften § 39-7. Nedenfor 

følger en oversikt over hvor mange dagsverk som ligger til grunn for hver sats: 

 

Sats Ressursbruk  

1 5 dagsverk Det regnes med 1 dag på virksomheten og 4 dager til 
forberedelser/etterarbeid.  

2 4 dagsverk Det regnes med 1 dag på virksomheten og 3 dager til 
forberedelser/etterarbeid. 

3 3 dagsverk Det regnes med 1 dag på virksomheten og 2 dager til 
forberedelser/etterarbeid. 

4 2 dagsverk Det regnes med 1 dag på virksomheten og 1 dag til 
forberedelser/etterarbeid. 

5 1 dagsverk Det regnes med lite tid til forberedelser/etterarbeid. 

6 ½ dagsverk Det regnes med lite tid til forberedelser/etterarbeid. 

 

Ressursbruken i tabellen er basert på en inspektør. Er det flere inspektører, skal kun 

kostnaden for en inspektør regnes inn på tilsynsdagen. Dersom flere deltar i 

forberedelse og etterarbeid, skal tiden for dette regnes med.  

 

Eksempel 1: 

Forurensningstilsynet foretar tilsyn hos asfaltverket Nordmann Asfalt AS. Anlegget er 

dimensjonert under kravet i forurensningsforskriftens § 24-2. Tilsynet er 

frekvensbasert, og gjennomføres av én kontrollør. Resultatet av kontrollen viser at 

virksomheten har klare brudd på regelverket. Det ble avdekket 5 avvik hvorav det to 

av dem ansees som alvorlig, noe som skal resultere i særskilt oppfølging innen 6 

måneder. Videre vil vi vurdere anmeldelse av virksomheten med bakgrunn i de to 

alvorlige avvikene som ble avdekket. Stipulert ressursbruk på det konkrete tilsynet er 

følgende: 

1. Forberedelse: 

Gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter og korrespondanse, uttak av 

informasjon om virksomheten, utarbeidelse av relevante sjekklister, internt 

møte/samtale med tidligere kontrollører/saksbehandlere. Ressursbruk: 0,5 

dagsverk 

2. Gjennomføring av tilsynet hos virksomheten: 

1 times bilkjøring t/r, gjennomføring av kontrollen med bl.a. intervjuer og 

verifikasjoner, kl 08-16. Ressursbruk: 1 dagsverk 

3. Etterarbeid: 
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Det har vært en del arbeid med å utarbeide inspeksjonsrapporten da det var 

avdekket flere regelverksbrudd, samt at vi beregner en del fremtidig 

korrespondanse med virksomheten knyttet til oppfølging av tilsynet. 

Ressursbruk: I hvert fall 1,5 dagsverk, kanskje mer 

 

Konklusjon: Normal ressursbruk for tilsyn ved asfaltverk ligger stort sett på rundt 2-3 

dagsverk, dvs. tilsvarende sats 3 - 4. Etter en konkret vurdering mener vi det er 

rimelig å fastsette sats 3 tilsvarende 3 dagsverk for det aktuelle tilsynet. Dette 

begrunnes med at det her har vært mer etterarbeid enn det som er vanlig. jf. 

ovennevnte gjennomgang. 

Dersom det ikke hadde vært avdekket mange og alvorlige brudd på regelverket, ville 

det vært brukt mindre tid til etterarbeid og oppfølging, og da ville kanskje sats 4 

vært mer riktig. Det presiseres likevel at alle tilsyn i utgangspunktet er gebyrbelagt, 

uavhengig av resultater, men at ovennevnte punkt 3 (ressursbruk knyttet til 

rapportskriving og videre oppfølging) vil kunne variere.  

 

Eksempel 2: 

Forurensningstilsynet foretar inspeksjon hos Skipsverft AS. Anlegget er regulert av 

kapittel 29 i forurensningsforskriften. Skipsverft A/S er et stort verft som både har 

tørrdokk og slipp for vedlikehold av skip med stålskrog. Tilsynet er frekvensbasert, og 

gjennomføres av 2 inspektører. Oppgavene mellom de to er slik at det er en leder, 

med hovedansvar for forberedelse, utarbeidelse av sjekklister og de fleste 

intervjuer. Den hovedansvarlige har også hovedansvar for å ferdigstille rapporten. 

Medhjelperen har ansvaret for å gjennomføre intervju på ett av temaene, og være 

aktiv lytter i de øvrige. Følgende ressursbruk beregnes: 

 

1. Forberedelse: 

Leder gjennomfører gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter og 

korrespondanse, uttak av informasjon om virksomheten, utarbeidelse av 

relevante sjekklister, internt møte/samtale med tidligere 

kontrollører/saksbehandlere og medkontrollør. Ressursbruk: 1,0 dagsverk 

Medhjelper er med på forberedelsesmøte, og forbereder seg til ett av 

temaene. Gjør også en rask gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon. 

Ressursbruk: 0,5 dagsverk. Totalt blir det 1,5 dagsverk til forberedelser. 

2. Gjennomføring: 

Inspektørene ankommer virksomheten kl 08:30 etter en 1,5 times reisetid. 

Inspeksjonen blir gjennomført, og tilsynet avsluttet hos bedriften kl. 16:30. 

Inkludert 3 timers reisetid t/r blir det benyttet til sammen 1,5 dagsverk på 

gjennomføringen av inspeksjonen. 

3. Etterarbeid 

Det tar ca. ett dagsverk for inspektøren å skrive ferdig rapporten. Da er det 



 

også tatt høyde for tid med å lese gjennom bedriftens svar. Dette arbeidet 

blir gjort av inspeksjonsleder, uten særlig bistand fra medhjelperen. 

Konklusjon: 

I følge oversikten over vil det være aktuelt å benytte gebyrsats 2 (tilsvarende 4 

dagsverk) for dette tilsynet.  

 

Dersom tilsynet ikke lar seg gjennomføre som et endagstilsyn, kan det være aktuelt å 

benytte flerdagstilsyn, der en eksempelvis gjennomfører intervjuer en dag og 

befaring neste dag. Alternativt kan kontrollen gjennomføres på en dag og sluttmøte 

med ferdigskrevet avvik og anmerkninger en annen dag. 

 

Dersom en har varslet et engangstilsyn, men underveis ser at det er vanskelig å bli 

ferdig med tilsynsbesøket innenfor 1 arbeidsdag, kan det tas gebyr for flerdagstilsyn. 

Det forutsetter at inspektørene oppholder seg mer enn en dag på virksomheten. 

Gebyret må i så fall varsles på nytt. 

 

5.4 Flerdagstilsyn (§ 39-8) 
For flerdagstilsyn brukes satsene i forurensningsforskriften § 39-8. Nedenfor følger en 

oversikt over hvor mange ukeverk som ligger til grunn for hver sats og eksempel på 

fordeling av ukeverk.  

 

 Eksempel på fordeling av ukeverk 

Sats Ressursbruk Forberedelse På bedriften Etterarbeid 

1 7 ukeverk  3 2 2 

2 5,5 ukeverk  2,5 2 1 

3 4 ukeverk  2,5 1 0,5 

4 3 ukeverk 1,5 1 0,5 

5 1,5 ukeverk 0,5 0,5 0,5 

6 1 ukeverk 2 dager 2 dager 1 dag 

 

I tabellen er det tatt hensyn til at 2 inspektører deltar. Det betyr at den anslåtte 

tiden på bedriften er multiplisert med to i forhold til tiden teamet faktisk befinner 

seg på bedriften. Som en ser av tabellen, vil de være vanskelig å gjennomføre et 
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flerdagstilsyn med sats 6.  Sats 6 må derfor benyttes når kun en inspektøren skal 

faktureres. 

5.5 Aksjoner 
For alle aksjoner skal det utarbeides et aksjonsnotat. I dette notat skal det anbefales 

gebyr for aksjonen i tråd med punkt 5.3 og 5.4 i denne veilederen. Anbefalingen om 

gebyr skal begrunnes i aksjonsnotatet. Forarbeidet og den totale oppsummeringen av 

aksjonen kommer i tillegg til det arbeidet som fylkesmannen gjør ved tilsyn, jf. 

prosedyre for gjennomføring av aksjoner. 

Ved valg av anbefalt gebyrsats i aksjonsnotatet skal det legges vekt på følgende 

momenter: 

1. Hva er normal ressursbruk for et tilsyn innenfor den aktuelle bransjen. 

2. Hvor mye tid/ressurser som er brukt til å utarbeide aksjonsopplegget (antall 

ukeverk fordelt på ca. antall tilsyn i aksjonen) 

3. Hvor mye forarbeider som må gjennomføres ved planlegging av hvert enkelt 

tilsyn. 

4. Hvor store virksomheter som skal kontrolleres – virksomhetens art og omfang.  

Hvor mye tid og ressurser vil bli brukt under selve kontrollen.  

5. Etterarbeid som vil oppstå ved hver enkelt kontroll – kan baseres på tidligere 

erfaringer fra samme bransje 

6. Hvor mye ressurser som må legges i etterarbeid med å oppsummere aksjonen, 

eksterne og interne rapporter med oppsummering av resultatene 

 

5.6 Tidsavgrensede tilsynsaksjoner. 
Det fremgår av § 39-9 at forurensningsmyndigheten kan bestemme at det i 

forbindelse med tidsavgrensede kontrollaksjoner, gjennomført av eller i samråd med 

Miljødirektoratet, ikke skal tas gebyr. Det finnes derfor en åpning for å unnta gebyr i 

en aksjon styrt av Miljødirektoratet, men det vil likevel sjelden være behov for dette 

sett i sammenheng med at vi nå har fått to nye gebyrsatser som er lavere enn 

tidligere laveste gebyrsats. Det kan likevel tenkes at det er behov for å gjøre unntak 

for gebyrplikten for f.eks. kontroll av EE-retur som er av kort varighet (en slags 

stikkprøvekontroll i butikker). 

6. Unntak 

Når særlige grunner foreligger kan forurensningsmyndigheten redusere eller frafalle 

gebyr etter § 39-4 til § 39-8. Unntaksadgangen er snever og skal forbeholdes klart 

urimelige utslag, jf. "særlige grunner". Unntaksbestemmelsen kan brukes til å sette 

ned gebyret under laveste sats dersom gebyret overstiger forurensningsmyndighetens 



 

kostnader ved saksbehandlingen. Unntak skal derfor brukes først og fremst i saker 

som har krevd svært lite ressurser. Dette er en individuell vurdering som må gjøres i 

den enkelte sak. Bruk av unntak kan derfor ikke vurderes for en sakstype.  

Bedriftens dårlige økonomi er ikke en særlig grunn som kan føre til reduksjon eller 

frafall i gebyret. 

Et eksempel på et tilfelle hvor det kan være aktuelt å gjøre unntak er ved søknad om 

forlengelse av en tillatelse eller utsatt frist. Ressursbruken knyttet til en slik endring 

er liten og laveste sats i § 39-4 overstiger den ressursbruken som er brukt i saken. I 

slike saker bør unntaksbestemmelsen benyttes og gebyret kan for eksempel halveres.  

 

For kontrollvirksomhet er det få konkrete eksempler å vise til hvor 

unntakshjemmelen kan benyttes til å frafalle eller nedjustere gebyret. Se for 

eksempel punkt 5.6. 

 

7. Vedlegg   

 

1. Brevmal med eksempel på tekst ved gebyrfastsettelse ved saksbehandling av 

ny eller endring av tillatelse  

2. Brevmal varsel om gebyr ved endagstilsyn  

3. M-297 2015: Faktaark om gebyr ved kontroll  

4. Brevmal inspeksjonsrapport 

5. Brevmal revisjonsrapport 

6. Brevmal for varsel om gebyr ved revisjon 

7. Brevmal forhåndsvarsel om gebyr – foreløpig svar på søknad  

8. Brevmal - Oversendelse av kunngjøring og varsel om gebyr (Bokmål)  

9. Brevmal - Oversendelse av kunngjøring og varsel om gebyr (Nynorsk)  
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Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere 

klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre 

forurensning.  

 

Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet og 

har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i 

Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn 

(SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. 

 

Våre viktigste funksjoner er å overvåke 

miljøtilstanden og formidle informasjon, være 

myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og 

kommunalt nivå, samarbeide med berørte 

sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra 

i internasjonalt miljøarbeid. 

Miljødirektoratet 

Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 

E-post: post@miljodir.no 

Nett: www.miljødirektoratet.no 

Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 

Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim 

Besøksadresse Oslo: Strømsveien 96, 0602 Oslo 


