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Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg - sluttbehandling 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg i Gran kommune. 
 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg Ja 
 
 

Oppsummering 
1. januar 2016 kom ny forskrift om brannforebygging. Denne setter krav til at feiing og tilsyn skal 
gjennomføres ved alle bygninger som har fyringsanlegg, og at dette skal gjennomføres iht. en 
risikovurdert hyppighet. Dagens lokale forskrift sier at feiingen skal gjennomføres minimum en 
gang hvert andre år, og at tilsyn skal gjennomføres minimum en gang hvert fjerde år. I følge den 
nye forskriften om brannforebygging, så skal det ikke skilles mellom boliger, fritidsboliger og andre 
bygg med fyringsanlegg, noe det blir gjort i dagens lokale forskrift. 
 
Rådmannen innstiller på å vedta ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Ny forskrift om brannforebygging ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 17. 
desember 2015 med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
 
Endringer som kom i gjeldende forskrift om brannforebygging, som tredde i kraft 1. januar 2016, 
medfører at vår nåværende lokale forskrift strider med intensjonene i ny forskrift om 
brannforebygging. Den gjeldende lokal forskrift om vedtekter for feiing og tilsyn ble vedtatt av Gran 
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kommunestyre i møte 23. mars 2000 i sak nr. 14/00 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om 
brannvern m.v., samt forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med veiledning fastsatt av 
kommunal og regionaldepartementet 15. januar 1998. Forskrift om feiing og tilsyn ble opphevd av ny 
forskrift om brannforebygging 1. januar 2016. 
 
Endringer ved den sentrale forskriften går hovedsakelig på hvilke bygningstyper med ildsteder som 
skal føres tilsyn og feies, samt intervallene på hyppigheten dette skal utføres ved hvert enkelt 
fyringsanlegg.   
 
Ny forskrift om brannforebygging gir kommunen ansvar for å sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg 
som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Dette medfører at kommunen må ta inn 
alle bygningstyper som har fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av bygget. I tillegg sier 
forskriften at feiing skal utføres etter behov, dvs. at hyppigheten må ses på i henhold til 
fyringsmønstret hos den enkelte. Det blir derfor ikke godt nok opp mot forskriftskravet å beholde 
hyppigheten som er satt i vår lokale forskrift, eller kun feiing av boliger. Det er på bakgrunn av 
bestemt hyppighet og bygningstype i lokal forskrift behov for å endre dette ved å vedta en ny lokal 
forskrift som blir i tråd med hensiktene i forskrift om brannforebygging, slik at føringer for hvordan 
feiertjenesten i Gran kommune kan utfører sine lovpålagte oppgaver i tråd med lovverket, samt sikre 
muligheten for å ta inn gebyr for disse tjenestene. 
 
Hjemmelen for en slik lokal forskrift er brann- og eksplosjonsvernloven § 28. 
 
Det er gjennomført en høring etter forvaltningslovens § 38, og det var ved høringsperioden utløp 
ingen innkommende uttalelser.  
 

Konsekvenser 
Ny lokal forskrift vil gi større kommunale avgifter til de eiendommene som i dag ikke får feie- og 
tilsynsavgift. Dette gjelder spesielt for fritidsboliger, og andre bygg som har fyringsanlegg. For de som 
mottar feie- og tilsynsavgift forventes det at gebyret blir på tilsvarende nivå som tidligere. 
Feiertjenesten er et selvkostområde, som skal dekkes av gebyrinntekter og dermed vil ikke 
kommunen få ytterligere utgifter på grunn av denne forskriften. 
 
Lover og forskrifter 
Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging. 
Forvaltningslovens kapittel VII Om forskrifter fastsetter framgangsmåten ved vedtak av nye 
forskrifter. Det er krav om forhåndsvarsling (høring) (§37) Det er særskilte formalkrav og krav om 
kunngjøring etter vedtak (§ 38) 
 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
På grunn av større kundegrunnlag vil også feiervesenet få noe større inntjening. I og med at dette er 
et selvkostområde, vil dette bli justert årlig. 
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Bemanning 
Feiervesenet har i dag 4 årsverk og det vil mest sannsynlig ikke være behov for ytterligere årsverk. 
Gjennomføringen av feiing er i dag basert på en frekvens, og endringer i frekvensen vil kunne 
medføre nye erfaringsdata.   
 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Nye føringer gitt i brann- og eksplosjonsvernloven med underliggende forskrift om brannforebygging 
medfører, som angitt ovenfor, en plikt til å feie og føre tilsyns i fritidsboliger og andre bygg med 
fyringsanlegg. En revidert lokal forskrift vil kun gi mulighet for gebyrinnkreving av feie- og 
tilsynstjenester i Gran kommune for alle objekter som er underlagt tilsyns- og feieplikt for 
kommunen. 
 
Et alternativ er å ikke innføre ny lokal forskrift og få mulighet til å innkreve feie- og tilsynsgebyr for 
fritidsboliger. Da feiertjenesten er basert på selvkost i dag, kan ikke de feie- og tilsynsaktiviteten 
gjennomføres innenfor dagens tjeneste på fritidsboliger. Den økte feie- og tilsynsaktiviteten må da 
finansieres av kommunen på en annen måte for å dekke de økte utgiftene. 
 
Rådmannen anbefaler ikke dette og innstiller som beskrevet ovenfor på ny lokal forskrift.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Kommuniseres og informeres på Gran kommune sine hjemmesider samt at den publiseres i Norsk 
Lovtidend.  
 
 

 
Dato: 23. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


