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Klæbu kommune 
v/ Knut Brauteset 

(brevet sendes kun elektronisk) 
 

Klæbu/Trondheim, 10.06.2014 

 

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling 
Klæbu (NiT Klæbu) til Betalingsregulativet 2014 – Endring av 
gebyrsatser for deponier/masseuttak 
(ref 13/468-43-103) 
 
Klæbu Næringsforening er i ferd med å fusjoneres inn i Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen, og vil dermed bli en avdeling av sistnevnte, heretter kalt NiT 
Klæbu. NiT Klæbu vil med dette gi høringsinnspill til sak om Betalingsregulativet 
2014. Endring av gebyrsatser for deponier/Masseuttak.  

 
10 arbeidsdagers frist til å gi innspill til en viktig sak for næringslivet er svært kort tid. 
Vi vil takke for utvidet frist fra 2. juni til 10. juni. Det vært ønskelig med en enda 

lengre høringsfrist, slik at NiT Klæbu kunne hatt bedre dialog med våre aktører som 
blir berørt av eventuelle endringer i betalingsregulativet, og dialog med kommunen 

angående saken. Vi regner med dette er et engangstilfelle og at det fremover gis 
lengre frister slik at næringslivet har mulighet til å komme med vel gjennomarbeidede 
innspill til kommende høringer. Hvis det i enkelte saker ikke lar seg gjøre med 

tilstrekkelige frister, må næringslivet bli varslet om at høringssak er planlagt før den 
legges ut på høring, slik at vi i god tid kan begynne arbeidet med innspill. 
 

I Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen som Klæbu kommune vedtok i 
2010 er det et mål om at Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er 
lettest å utvikle og starte en bedrift. Innføring av nye og økte gebyrer for næringslivet 

bidrar ikke til at Klæbu kommune fremstår som en næringsvennlig kommune. 
 
NiT Klæbu synes det er underlig at gebyrsatsene for vesentlige terrenginngrep 

utenfor regulert område skal belastes med et ekstra tillegg på kr. 1.000,- pr 1000m3, 
når det samtidig står at det skal betales gebyr etter medgått timebruk, med 
minstesats kr. 10.000,- (minstestaten foreslås økt fra 8.800 til 10.000). I 

begrunnelsen fra administrasjonen for innføring av økte og nye gebyrer står at 
«Forslaget skal gi et bedre samsvar med kostnadene på slike saker, spesielt hva 

gjelder omfang og konsekvenser, og økt arbeid med kontroll og tilsyn av disse 
sakstypene». Det å legge ekstra gebyrer på toppen av gebyr basert på medgått 

timeforbruk for kommunen kan ikke oppfattes som annet enn et forsøk fra Klæbu 

kommune på å innføre en ekstraskatt for næringslivet. NiT Klæbu stiller også 
spørsmål ved lovligheten av å innføre ekstra gebyrer på toppen av eksisterende 
gebyr basert på medgått timeforbruk. Dette vil vi undersøke nærmere. 

 
At det også under punkt C5 i betalingsregulativet foreslås fra administrasjonen å tas 
inn flere tilleggsgebyrer er NiT Klæbu svært kritiske til. Det skrives i saksfremlegget 
at «Konsekvensene av planene, og dermed arbeidsmengden, er også avhengig av 
volum. Det er derfor rimelig å legge vekt på dette i gebyrregulativet, når det gjelder 
uttak og deponi». Dette er en svært tynn begrunnelse fra administrasjonen på hvorfor 

tilleggsgebyrer foreslås. Kommunenes anledning til å ta gebyrer for sine tjenester 
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skal i henhold til lovgivningen være basert på selvkostprinsippet. At kommunes 
kostander er så tett koblet til antall kubikk masse inn og ut virker lite troverdig.  
 

Hvis det er slik at kommunen har stor arbeidsmengde som følge av mye tid brukt på 
hver enkelt søker, kunne for eksempel kommunen har laget felles kurs for søkerne 
slik at kvaliteten på søknadene øker og saksbehandlingstiden dermed reduseres.  

 
Deponisituasjonen i regionen er prekær. Det er som kjent igangsatt arbeid i regi av 
Trondheimsregionen med å få på plass egnede deponier. Hvis Klæbu kommune 

innfører de foreslåtte gebyrer vil det kunne medføre at deponier og masseuttak 
etableres andre steder i regionen, med lengre transportdistanser. Næringslivet vil 
måtte velge den løsning som er mest kostandeeffektiv, selv om det medfører økt 

transport. I et miljøperspektiv vil dette være uheldig. 
 
Hvis Klæbu kommune hadde ønsket å fremstå som en næringsvennlig kommune 

burde kommunen ha invitert Næringsforeningen og næringsliv til dialog for å 
diskutere mulige løsninger før sak om endring av gebyrsatser ble vedtatt sendt på 

høring med svært kort frist. NiT Klæbu håper at det fremover blir vanlig praksis å 
invitere til dialog med næringslivet før saker av viktighet for næringslivet skal opp til 
politisk behandling. 

 
 
Med hilsen 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
 
 

 
Bjørn Riise      Berit Rian 
Fagrådsleder      Administrerende direktør 

NiT Klæbu      NiT 


