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Høringssvar til høringsnotat om forenklet modell for finansiering
av matforvaltningen

Vi visertil høringsbrevog høringsnotatdatert25.03.03omforenkletmodell for finansiering
av matforvaltningen.Sombransjeorganisasjonfor VA-verkene(vannverkseiere,
avløpsanleggseiereogslamprodusenter),vil NORVAR*) meddettegi kommentarerog
synspunkterpåde temaeri hrningsnotatetsomersærligrelevantefor vår sektor.Vi harav den
grunnikke funnetdethensiktsmessigåstrukturerevårt høringssvariht. denmalen
departementenehar skisserti høringsbrevet,og vi beromforståelsefor dette.

Vedrørendefinansiering av statlig tilsynsvirksomhet
I forslagettil finansieringsmodellharmangjort enkeltegrep for åforenldeog tilpassede
eksisterendefinansieringsordningenetil detnye Mattilsynetsfremtidigebehov.Vi sieross
selvsagtenigei intensjoneneom enforenkletog merkostnadseffektivordningenndagens
systemer.

Vi etterlyserimidlertid enprinsipiell diskusjonom og i hvilkengradMattilsynetskalbasere
sitt tilsynsarbeidpåinntekterfratilsynsobiektene.Vi registrererat dettei daghåndteresulikt
av forskjelligetilsynsmyndigheter,og deter i segselv en inkonsekventhåndteringfra statens
sidesomgir ulike utsiagoverfor forskjelligetypervirksomheter.

Vi stiller et stortspørsmålstegnveddengrenseoppgangfor “brukerfinansiering”som
departementenetrekkeri høringsnotatetskap.7, sommunnerut i enoppsummeringom at
anslagsvis90 % av matforvaltningensvirksomhetvil kunnefinansieresvedgebyrer/avgifter.
Ettervårvurderinggårmanhermyelengreenndetsomliggernedfeltavprinsipperi St.meld.
nr. 17 (2002-2003)Om statligetilsyn.

Vi er av denoppfatningat statligeforvaltningsoppgaverog statlig tilsynmedatnorskelover
og forskrifteroverholdes,børfinansieresdirekteoverstatsbudsjettet.Barepå denmåtenkan
mansikre attilsynethar tilstrekkeliguavhengighettil tilsynsobjektet.Et habilt tilsyn og tillitt
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hosforbrukereog virksomheterer viktige politiskehjømesteineri detnye Mattilsynet.Ved å
gjøretilsynetsbudsjettrammerdirekteavhengigav gebyrinntekterfra tilsynsobjektene,slår
mansprekkeri dettefundamentet.

Vi sieross pådennebakgrunnprinsipieltuenigei forslagettil finansieringsmodellder
hovedpartenav Mattilsynetsinntekterer forutsattåkommefra gebyrerog avgifterfra
tilsynsobjektene.

Kommentarer til forslagetom innføring av gebyrer for godkjenning av og
tilsyn medvannverk
Gjeldenderegelverkog myndighetsfordelingpå vannforsyningsområdetinnebærerat verken
godkjenningsmyndighetene(kommunestyret,fylkesmannenogHelsedepartementet)eller
tilsynsmyndighetene(kommunalhelsemyndighetog kommunalt/interkommunalt
næringsmiddeltilsyn)normaltkrevergebyrerfor sitt arbeidmedgodkjenningssakerog tilsyn.
Vedopprettelsenav detnye Mattilsynetblir detendringeri forvaltningsstrukturenvedat det
kommunale/interkomrnunalenæringsmiddeltilsynetblir statliggjortog godkjennings-
myndighetenleggestil detnye Mattilsynetslokale enheter.Departementeneforeslåri dennye
finansieringsmodellenåinnføreen ny ordningpå dettefeltet medet godkjenningsgebyrfor
vannverkog et kontroligebyrfor tilsynmedvann.Detteskjersamtidigmedat manforenkler
og redusererantall gebyr-/avgiftsordningerpåmatområdetmedi størrelsesorden50 % (fra 40
til 20).

Vi har forståelsefor at enkelteaktørerkan synesat detvirker urimeligat
vannforsyningsbransjenfrem til i dagharværtunntattfor avgifter/gebyreri motsetningtil
mangeandrenæringsmiddelprodusenter,settpåbakgrunnav at vannervårt viktigste
næringsmiddel.Vi menerimidlertid atdetersåvidt mangesærskilteforhold ved
vannforsyningensomgjørat en gebyrfinansieringav Mattilsynetsarbeidmedvannblir lite
hensiktsmessigog sombørforsvareen annenpraksisenn for øvrignæringsmiddelproduksjon.

Vi sieross prinsipieltuenigei å innføregebyrerfor godkjenningav og tilsyn medvannverkut
fra følgendebegrunnelserog resonnementer:

I’> For å sikrehabilitet og tillitt
Statenstilsyn medat kommunale,interkommunaleog privatevannverkoverholderkrav i.
lover og forskrifterbørav habilitetsgrunnerprinsipielt finansieresoverstatsbudsjettet.Dette
vil ogsåværeden besteløsningenfor åsikre at befolkningog virksomheterhartillitt til
tilsynetshåndteringav vannforsyningssaker.

2’) For åunngåunødigbvråkratiog økteadministrativekostnadertil innkrevingav gebyrer
Foroffentlig eidevannverk,somgjennomlov og forskrift erpålagtådrive til selvkost,vil
eventuellegebyrertil et statlig tilsyn uansettmåttetas inn gjennomøktevanngebyrerfor
innbyggerneog næringslivet.Det sammevil normaltværetilfelle for de flestesmå,private
andelsvannverksomfinansieresi fellesskapav abonnentene.Statligegodkjennings-og
kontrofigebyreroverforvår sektorvil medføreat vannverkseiernevil ståsompengeinnkrevere
og pengeoverbringeremellominnbyggerne/næringstivetog statengjennomet merkomplisert
og kostnadskrevendegebyrregimeennommantar detdirekteoverskatteseddelenog
statsbudsjettétsomi dag.
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3’) For å unngådobbeltgebyrbyrdefor øvrigenæringsmiddeiprodusenter
Vanner en viktig innsatsfaktor.idetmesteav annennæringsmiddelproduksjon,bådesom
innsatsvarei matproduksjonen,somprosessvann,til rengjøringetc.Vedåinnkreve
godkjennings-og kontrollgebyrerfra vannverkene,vil det i praksisinnebæreatøvrige
gebyrpliktigevirksomheterbetaler“dobbeltopp” av gebyrertil Mattilsynet,delsde pålagte
gebyrer/avgifteroverforvirksomheten,dels i form av øktevanngebyrer.Somdepartementene
harforeslåttsomhovedtilnærmingfor bruk av avgifterog gebyrerinnenmatproduks~oni
høringsnotatetskap.8.1.2.2,skal antallordningersomleggespåinnsatsvarerbegrensestil et
fåtall ut fra måleneom forenklingm.v. og atordningeneskal sesi sammenhengmed
gebyrer/avgifteri senereledd i kjeden.De foreslåttegodkjennings-ogkontrollgebyrenefor
vannstår i motstrid til detteprinsippetnårdetgjeldervannsominnsatsvarei annen
næringsmiddelproduksjon.

4’) Hvordanavgrensehvilke vannforsyningssystemersomskal påleggesgebyr

?

I St.meld.nr. 17 (2002-2003)Om statligetilsyn er deti kap. 1.1.3 sagtat “Tilsynsvirksomhet
kanfinansieresentenav statenelleravde somermålgruppenfor tilsynsvirksomheten
Hvilket prinsippsombørvelgesfor åfastsetteen optimal finansieringav tilsyn vil avhengeav
blant annethvorvidt determulig åavgrenseaktørenedetskal førestilsyn medsamt
administrativeforhold. Hvis detikke ermulig å avgrensevirkeområdetfor denenkelte
tilsynsvirksomhetpå en hensiktsmessigmåte,børstatenforeståfinansieringenav de faste
kostnadenefor tilsynet.”

Nårdetgjeldervannforsyningenvil detværeen storutfordringå avgrenseaktØrenedet i teori
og praksisskal førestilsyn med.Drikkevannsforskriftensvirkeonirådeer bl.a. “.. alt
drikkevannuavhengigav detsopprinnelse,og uavhengigav omdet leveresforbruker
gjennomdistribusjonsnett,fra tankvogneller tankskip,i flaskerellerannenemballasje.
Forskriftenomfattervidereethvertvannforsyningssystemog internt fordelingsnettsomskal
leveredrikkevann,og ethvert forholdsomkan medføreforurensningav råvannog drikkevann
i vannforsyningssystemeller interntfordeIingsnett....“ I teorieninnebærerdettealle huseiere
og all næringsvirksomheti landeti tillegg til vannverkene,og i praksiserdeten krevende
avveiningfor tilsynsmyndigheteneåbestemmehvilket ambisjonsnivåmanskal hafor
tilsynsvirksomheten.I henholdtil prinsippenemedrisikobaserttilsynsutøvelsevil detvariere
fra sted til stedog overtid hva somvil værede reelleprioritertetilsynsobjekteneetter
drikkevannsforskriften..1 all hovedsakvil tilsynettrolig begrensesegtil de
godkjenningspliktigevannverkene.

I tillegg finnes detikke i dag noentotaloversiktovergodkjenningspliktige
vannforsyningssystemer.GjennomVannverksregisteretog de lokale tilsynsmyndighetenes
oversikterharmanrimelig godkjennskaptil vannverksomergodkjenningspliktigefordi de
forsynerminst20 husstander/hyttereller minst50 personer.I 2001 omfattetdette i alt 1773
vannverkiht. tall fra Nasjonaltfolkehelseinstitutt.Separatevannforsyningssystemerfor
næringsmiddelvirksomheter,helseinstitusjoner,skolerog barnehagerer godkjennirigspliktige
uansettstørrelse,og detfinnesingenoffisiell oversikt over hvormangevirksomheterdette
utgjør.En kartleggingav all godkjenningspliktigvannforsyningi Opplandi regi av Oppland
fylkeskommunevisteat detvar ca. 600 godkjenningspliktigevannverki fylket, og at ca. 500
(83 %) av disseforsynte reiselivsbedrifter,næringsmiddelvirksomheterog institusjoner.Hvis
detteer representativtfor øvrigefylker, kan vi anslåat deter i størrelsesorden10.000
godkjenningspliktigevannverki landet.
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5’) Høringsnotatetgir ikke nødvendigbakgrunnsinformasion
Høringsnotatetpresentereren foreløpigskiss.etil revidertfinansieringsmodell,og deter ikke
gitt noendrøftingerellerestimateravhva nyegebyrordningerpåvannområdetvil medføreav
utgifter for vannverkene(og innbyggerne)og av ditto inntekterfor Mattilsynet.Vi finnerdet
uheldigat manforeslårnye gebyrtyperutenatdetteer drøftetnærmerei høringsnotatet.Vi
tillater ossderforådrøftedettenoei vårt høringssvar,slik at detblir noetydeligerehva
forslagetkan dreiesegomnårdetgjelderaktuellegebyrbeløpog gebyrmodeller.

I høringsnotateterdet foreslåttet kontrollgebyr“per liter” for tilsyn medvann,utenat detteer
noevidereutdypet.Det er for eksempelikke sagtat detteskal avgrensestil visse
typer/størrelserav vannforsyningssystemer,såvi regnermedatforslagetinnebærerå innføre
gebyrfor alle typervannforsynings.systemeretterdrikkevannsforskriften.Det erda viktig å
værebevisstpå at arbeidsinnsatsenfra Mattilsynetssideikke vil væreproporsjonalmed
vannforsyningensstørrelse.IfølgeNasjonaltfolkehelseinstituttviste tall fra
Vannverksregisteret(2001)at 270 av de vannverkenesombrukteoverfiatevannsomkilde,
ikke haddetilfredsstillendevannbehandling.Deforsyntesamletbare2 % av befolkningen,
noesomviserat det i hovedsakersværtsmåvannverk.Små,privateandeisvannverkog
mindrevirksomhetermedegenvannforsyningvil normalthabeskjedenvannfaglig
kompetansei egenvirksomhetog vil væreavhengigeav å støttesegtil tilsynetsfaglige
kompetansei størregradennøvrige.vannverk.Sånnsettkan en del småvannforsyninger
betingemerressursinnsatsav Mattilsynetennmellomstoreog storevannverk,og en lineær
gebyrfastsettelseper liter vannersåledesen sværtuegnetmåte.

Samtidigvil detikke værehensiktsmessigmedendirektekobling mellomfakturaenog det
antall timerMattilsynetkonkrethar brukt i forbindelsemedettilsynsbesøk,ut fra behovetfor
en forutsigbargebyrmodellmedhensyntil vannverkenesegenbudsjetteringog
gebyrinnkrevingfra abonnentene.Vi serfor ossat drøftingeneom et eventueltkontrollgebyr
for tilsyn medvannverkbørværei forhold til et fast,årlig kontrollgebyrderde store
vannverkenebetalernoemerenn de små,menderdet langti fra ernoenlineærsammenheng
mellomantall liter produsertog gebyrstørrelse.En premieringav vannverksomharen
velfungerendeintemkontroll,somdepartementenedrøfteri høringsnotatetskap. 8.1.1,er
dessutenen interessanttanke,mensomselvsagtmåavveiesi forholdtil lavestmulige
administrativekostnaderfor en finansieringsmodell.

Sidendet i høringsnotatetikke erkvantifiserthvamanserfor segav gebyrinntekterpå
vannområdet,vil vi setteopp et lite regnestykkefor hva Mattilsynetsarbeidmedvannkan
beløpesegtil påårsbasis.Deter selvsagtnødvendigågjøredetteut fra en rekke
forutsetninger,somkan visesegå avvikefra de prioriteringerog rutinerMattilsynetreeltsett
vil ha.

* Mattilsynetsarbeidmedgodkjenningav vannverk:

Heløe-utvalgetforeslårat manbørvurdereåinnføreregistreringsplikti stedetfor
godkjenningskravfor de aller minstevannforsyningssystemene.Det er derforvanskeligå
forutsehvormangevannverksomvil væregodkjenningspliktigei fremtidenav de anslagsvis
10,000godkjenningspliktigesomfinnesi dag (jf. estimatetovenfor),menla ossforutsetteat
kun 5000av dissevil væregodkjenningspliktigei fremtiden.Forutsattatdetgjennomsnittlig
brukesett ukeverkpergodkjenningssøknad(40 timera kr 500)og at hvertvannverki
gjennomsnittharen godkjenningssøknadinnetil behandlinghvert 10 år (somfølgeav
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endringeri regelverket,endringeri vannforsyningssystemete.a.grunner),blir de årlige
arbeidskostnaderforMattilsynet totalt 10 mill. kr.

* Mattilsynetstilsyn medvann:

Fremforågjette påen funksjonellpriskurvefor tilsyn “per liter” vann, forutsettervi heri
detteregnestykketat detgjennomsnittligbrukes2 dagsverkpåtilsyn medett vannverk
(varsling,tilsynsbesøk,rapportering,oppfølging; totalt 15 timer a kr 500), athvertvannverki
gjennomsnittharbesøkav Mattilsynethvert3. år og at tilsynbareblir utført medde 5000
vannverkenesomerforutsattåskulle væregodkjenningspliktigei fremtiden.I såtilfe[le blir
Mattilsynetsårligearbeidskostnadermedtilsyn medvannforsyningentotalt 12,5 mill, kr.

NB! Det er i detteestimatetfor enkelhetsskyld ikke tatthøydefor Mattilsynetsressursinnsats
påvann på sentraltog regionaltnivå, somvi i henholdtil tidligerehøringssvarharforutsatt
må værelangt meromfattendeenn SNTsinnsatspå vanni dag.Vi harhellerikke gått inn på
vurderingerav hva Mattilsynetsomfangav stikkprøvekontrollav vannkvalitetvil være.Vi har
dessutenikke drøftethva omfangetav Mattilsynetstilsynsarbeidvil værei forhold til
kommunehelsetjenestenstilsvnsarbeidetterdrikkevannsforskriften.if. vårthøringssvartil
forslagtil ny matlov der vi etterlyseren entydiggrensedragningmellomde to tilsynenes
ansvarsområdeetterdrikkevannsforskriftenoghiemmelslovene

.

6’) Estimerte“vanngebyrer”tilsier at arbeidetmestrasjoneltbørdekkesoverstatsbudsjettet
I høringsnotatetkap.4.1 erdetanslåttat den samlederessursbrukenknyttet til Mattilsynets
oppgavervil beløpesegtil i størrelsesorden1000 mill. kr. Samtidigharmani kap. 8.2.1
anslåttat samledeinntekterfra foreslåttekontrollgebyrerfor innsatsvarer,drikkevann,sjømat,
kjøttkontroll og grensekontrollvil værei størrelsesorden200-225mill, kr. I dettebildet vil
ikke våreestimerte22,5 mill. kr på vannområdetværenoenspesieltstorpost i Mattilsynets
budsjett,og detvil derfor trolig væremerrasjoneltå dekkedetteoverstatsbudsjettetfremforå
innførenye, ressurskrevendegebyrsystemeri regi av Mattilsynet,nårbeløpetuansetttil
syvendeog sist måbetalesav landetsinnbyggere,jf. punkt 2 ovenfor.

7’) En rettferdiggebyrmodellvil gi uheldigedistriktspolitiskeutslag
Småkommunermedlangeavstanderog storekostnaderknyttet til vannforsynings-
infrastrukturen,vil ofte ha høyevanngebyrer.Samtidigvil eventuellestatligegodkjennings-
og kontrollgebyrerføre til høyeregebyrkostnadper innbyggeri slike kommunersetti forhold
til mellomstoreog storekommuner,ut fra argumentasjoneni punkt 5 overom aten del små
vannforsyningervil betingemyeressursinnsatsav Mattilsynetog gebyrkurvenlangtfra bør
værelineæri forhold til vannproduksjon.Dettevil ettervårt skjønnværeen politisk uønsket
konsekvensav foreslåttfinansieringsmodell,sommanvil kunneunngåvedåfinansieredette
arbeidetdirekteoverstatsbudsjettet.

8’) Uheldigmedforskjellige tilsynsmyndigheter— forskjellig praksis.Vannforsyninger mer
enn etnæringsmiddel

!

Innføring av gebyrfinansieringav Mattilsynetsarbeidmedgodkjenningav og tilsynmed
vannverkvil medføreat denenetilsynsmyndighetenetterdrikkevannsforskriften
(Mattilsynet)tarbetalt for sitt tilsynsarbeid,mensdenandre(kommunalhelsemyndighet)ikke
gjørdet. I tillegg erdet tilsynsmyndigheteretterannetregelverk,.eksempelvisarbeid.stilsynet
(arbeidsmiljø),brannmyndighetene(brannvann)og fylkesmennene(evt. forurensendeutslipp
av spylevanneller lignende),somhellerikke tar betaltfor sitt tilsynsarbeidoverfor
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vannverkene.Vannforsyningerjo ikke kun et næringsmiddel,menen myemeromfattende
vare/tjenestesombenyttestil utalligeformål i samfunnet,herunderogsårengjøring,
toalettspyling,vanning,kjølesystemer,brannsiukkingetc.

Kommentarer til forslagetom å avvikle kontrollavgifter for
dyrkingsmedier, avløpsslamog organiskejordforbedringsmidler
Departementeneforeslåråbegrenseantallgebyr-/avgiftsordningerfor innsatsvareri
matproduksjonentil et fåtall,ut framålsetningerom forenklingerog laveadministrative
kostnadersetti forhold til inntektenesomgenereres.Slamfra avløpsrenseanlegg(avløpsslam)
er i dagikke underlagtnoenavgiftsordninggjennomgjeldendeforskrift om avløpsslam,men
deter foreslåtten kontrollavgift for bl.a.slamprodukteri forslagtil forskrift om gjødselvarer
m.v. av organiskopphav.

Vi vil stØttedepartementetsforslagom å avvikle eksisterendeog foreslåttekontrollavgifter
for innsatsvarersom dyrkingsmedier,avløpsslamog organiskejordforbedringsmidler.Dette
begrunnesi korthetveden del av de sammeargumentersomvi haranførtmot en
gebyrordningfor vannverkene:

1’) Forå sikrehabilitet og tillitt
Statenstilsynmedat kommunale,interkommunaleog privateslamprodusenteroverholder
krav i lover og forskrifter børav habilitetsgrunnerprinsipielt finansieresover statsbudsjettet.
Dettevil ogsåværedenbesteløsningenfor å sikre at befolkningog virksomheterhartillitt til
myndighetenestilsyn medslam.

2) Forå unngåunødigbyråkrati og økteadministrativekostnadertil innkrevingav gebyrer
Foroffentlig eideavløpsrenseanlegg,somgjennomlov og forskrift erpålagtådrive til
selvkost,vil eventuelleavgiftertil statenstilsynmedslamuansettmåttetas inn gjennomøkte
avløpsgebyrerfor innbyggeme.En statligkontrollavgift for slamproduktervil medføreat
eiereav avløpsrenseanlegglslambehandlingsanleggvil ståsompengeinnkrevereog
pengeoverbringeremellominnbyggemeog statengjennometmerkomplisertog
kostnadskrevendeavgiftsregimeennommantar detdirekteoverskatteseddelenog
statsbudsjettetsom i dag.

3’) Uheldigmedforskjellige tilsynsmyndigheter— forskjellig praksis
Avgiftsfinansieringav Mattilsynetsarbeidmedtilsyn medslamvil medføreatén av
tilsynsmyndighetenei foreslåttsamordnetgjødselvareforskrift(Landbrukstilsynet,snart
Mattilsynet)tarbetaltfor sitt tilsynsarbeid,mensde andre(fylkesmannen:godkjenningav
mellomlagringellerdeponeringav avløpsslam,kommunen:bruk av produktermed
avløpsslam)ikke gjør det.I tillegg erdettilsynsmyndigheteretterannetregelverk,
eksempelvisarbeidstilsynet(arbeidsmiljø),somhellerikke tarbetaltfor sitt tilsynsarbeid
overforslamprodusentene.

Oppsummeringog avsluttendekommentar
Somen oppsummeringgir vi vår tilslutning til departementenesforslagomå avvikle
eksisterendeog planlagteavgifterpå innsatsvarersomslam og organiske
jordforbedringsmidler.Vi er imidlertid uenigei forslagetom åinnførehelt nye
gebyrordningerforMattilsynetsarbeidmedvann.Hovedargumentenemot forslageterat det
vil bli en dyrereog merbyråkratiskløsningennådekkedetoverstatsbudsjettet,at
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vannverkenedrivertil selvkostog uansettvil måttekreveinn slike gebyrerfra landets
innbyggereog næringsliv,atdetvil værevanskeligå avgrensehvilkengruppesomskal
påleggeset kontrollgebyrfor tilsyn medvannog at deteren prinsipieltuheldigmodell i
forhold til tilsynetshabilitetog tillitt.

Vi ønskerdepartementenelykke til i detviderearbeidetmedfinansieringsmodellen.Vi står
selvsagttil disposisjonfornærmeredrøftingerog utdypningeri forhold til våreinnspill,
dersomdetskulleværeet ønskeom det.Vi kanogsåværebehjelpeligemedå settesammen
en arbeidsgruppemedrepresentanterfor vannverkseieredersomdepartementeneønskerå
diskuteregodkjenningsomfang,tilsynsomfang,tilsynsmetodikkog finansieringsmåtefor
Mattilsynetsarbeidmedvannpåen bredereplattform.

Medhilsen.
NORVAR
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*)NORV~(Norskvann- og avlØpsverkfbrening)er en medlemsorganisasjonfor eiereav

vann- og avløpsverki Norge. Hovedvektenavmedlemmeneerkommunerog interkommunale
vann- og avlØpsselskaper,og i dag erover340kommunermedlemmeri NORVAR(dekker
over90%av befolkningen).NORVARskal ivaretaVA-verkenesfellesinteresseri tekniske,
Økonomiskeog administrativespØrsmdlog arbeidefor utvikling av VA-fagei til samfunnetsog
medlemmenesbeste.NORVARhar en samarbeidsavtalemedKommunenesSentralforbund.


