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Saksnr./Arkivkode Sted Dato 
22/562 - 231 MOLDJORD 03.11.2022 
Gradering:  
 

HØRINGSBREV  

- FORSLAG TIL FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIE- OG 

TILSYNSTJENESETER  

Beiarn kommune legger med dette forslag til ny forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 05.12.2022. 
 
Høringssvar kan sendes til post@beiarn.kommune.no eller til Beiarn kommune, Nedre 
Beiarveien 906, 8110 Moldjord. 
 
Bakgrunn 
Kommuners adgang til å kreve inn feie- og tilsynsgebyr er hjemlet i brann- og 
eksplosjonsvernloven. Rammene for kommuners feie- og tilsynsgebyr skal fastsettes i lokal 
kommunal forskrift. 
  
Forskrift om brannforebygging fastsetter de overordnede rammene for feiing og feietilsyn. 
Forskriften trådte i kraft 1. Januar 2016, og erstatter tidligere sentral forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002.  
 
Den nye sentrale forskriften innebærer at feiing og tilsyn av fyringsanlegg skal gjennomføres 
etter behov. Byggverk inkluderer nå også fritidsboliger. Tidligere var det eier av 
fritidsboligen som var ansvarlig for at nødvendig feiing og tilsyn ble utført. Fra 2016 er dette 
kommunens ansvar. 
  
Feie- og tilsynsgebyrer skal følge selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med 
å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. 
Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.  
 
Forslag til ny forskrift for feie- og tilsynsgebyr 
 
I forslaget til ny feie- og tilsynsforskrift blir det foreslått at eier av byggverket med ett eller 
flere fyringsanlegg skal betale et årlig gebyr for feie- og tilsynstjenesten, uavhengig av om 
fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. For å få fritak fra gebyrplikt må det være en 
fysisk adskillelse av ildstedet fra skorstein/røykkanal. 
 
Det er kommunestyret som årlig fastsetter gebyrene, og satsene fremkommer av 
gebyrregulativet. Det beregnes et årlig gebyr som er uavhengig av om det faktisk er utført 
feiing eller tilsyn. Et årlig gebyr sikrer en forutsigbar årlig inntekt til kommunen og redusert 
følsomhet for gebyrsvingninger som følge av varierende selvkostresultat. 
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Gebyret fastsettes med utgangspunkt i antall fyringsanlegg som er tilknyttet eiendommen, 
samt hyppighet for feiing/tilsyn gitt en risikovurdering. I tråd med selvkostprinsippet skal 
gebyret dekke kommunens utgifter til både feiing og tilsyn av fyringsanlegg. 
 
Tidligere måtte eiere av fritidsboliger selv bestille feiing eller tilsyn. Det er derfor lagt opp til 
at kommunen kan differensiere gebyret for fritidsboliger. Mange av fritidsboligene ligger 
utenfor allfarvei, noe som kan kreve bruk av spesialkjøretøy og lignende for å komme frem. 
Feiing/tilsyn skal varsles i god tid, og det er anledning for eier til å be om utsettelse innen 
fastsatt frist.  
 
Det er intensjonen at den nye forskriften for Beiarn kommune skal anvendes fra og med 
2023. Forskriften må i forkant av dette på høring og vil måtte vedtas av kommunestyret.  
 


