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Fastsetting av kommunale gebyrer på vann- og avløpsområdet  — forholdet til

enkeltvedtaksbegrepet i forvaltningsloven  §  2

Vi viser til brev fra Sola kommune 7. februar  2019, med spørsmål om avgjørelse om

innkreving av kommunale gebyrer på vann- og avløpsområdet skal regnes som

enkeltvedtak etter forvaltningsloven  § 2  første ledd bokstav b, jf. bokstav a. Vi antar at

det en i brevet sikter til, er kommunens fastsetting av gebyrets størrelse for den enkelte

eiendom. Som det vises til i brevet, har Lovavdelingen i  2003  avgitt en tolkningsuttalelse

nettopp om dette spørsmålet (J DLOV-2002-4149).  Den uttalelsen bygger på det

synspunktet at fastsetting av gebyr for den enkelte gebyrpliktige som følger automatisk

av regler fastsatt i forskrift, ikke er enkeltvedtak. Dersom gebyrfastsettingen bl.a. er

resultat av vedtak truffet individuelt overfor den enkelte gebyrpliktige, vil fastsettingen

derimot være et enkeltvedtak. I det førstnevnte tilfellet regnes ikke fastsettingen som

«bestemmende for» plikten til å betale gebyr; i det sistnevnte regnes fastsettingen som

«bestemmende for» plikten, jf. formuleringen i forvaltningsloven  §  2 første ledd bokstav

a.

Vi tilføyer at det i utgangspunktet ikke vil ha betydning for vurderingen av om det er et

enkeltvedtak eller ikke om boligens areal inngår i vurderingen av gebyrets størrelse.

Som det vises til i brevet, hentes opplysninger om areal fra

eiendomsregisteret/ matrikkelen. Dersom det viser seg at disse opplysningene er feil,

vil det oppstå behov for å korrigere gebyret. Dette vedtaket vil i tråd med vår uttalelse

fra  2003  (J DLOV—2002—4149) i utgangspunktet være et enkeltvedtak.
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Vi gjør oppmerksom på at forvaltningsloven ikke er til hinder for at en lokalt fastsetter

klageordninger som går ut over det forvaltningsloven krever.

Vi finner ikke at brevet 7.februar 2019 i seg selv reiser nye spørsmål som tilsier at det

er naturlig at Lovavdelingen avgir en ny tolkningsuttalelse om denne problemstillingen.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi nå ikke har vurdert kilder knyttet til vass-

og avløpsanlegglova 2012.
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