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HØRINGSBREV   

FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR 
GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN AV 
FYRINGSANLEGG 
  
  
Hovedinnhold i forskriftsutkastet  
- Hvordan kostnader knyttet til tilsyn og feiing av fyringsanlegg skal dekkes av gebyr i tråd 

med lovverket 
 
Bakgrunn for forslaget   
I medhold av Brann og eksplosjonsvernloven (LOV-2002-06-14-20, sist endret 01.06.2021) 
§28, 2. ledd kan kommunestyret selv fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av 
feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Brann og eksplosjonsvernloven §28, 2. ledd sier: 
«Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg.»  

Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17-1710, sist endret FOR-2020-06-11-1176), §17 
setter krav til at: 

- «Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov.» 

-«Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk.» 

-«Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon 
i eller i tilknytning til fyringsanlegget.» 

Den lokale forskriften om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg fastsettes 
i tråd med brann og eksplosjonsvernloven §28, 2. ledd, og setter krav til hvordan kommunen 
skal fastsette gebyr til dekning av utgiftene forbundet med gjennomføringen av kommunens 
oppgaver etter Forskrift om brannforebygging §17. 

http://www.hbr.no/


Kommunens oppgaver etter forskrift om brannforebygging §17 blir utført av brannvesenet. 
Forslaget legger opp til likelydende lokal forskrift for kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal 
og Ål fordi disse kommunene har ett felles interkommunalt brannvesen; Hallingdal brann- og 
redningsteneste IKS. 

Innholdet i forskriften 
Forskriften inneholder formålet med forskriften og hvilket virkeområde forskriften har. Den 
beskriver definisjoner av aktuelle begrep. Og den beskriver hva gebyrene skal dekke, som er 
kommunenes kostnader knyttet til tilsyn og feiing av fyringsanlegg. Det er viktig å presisere at 
feiing og tilsyn med fyringsanlegg er et selvkostområde, og at forskriften derfor setter krav til at 
det kun er kostnader som er indirekte eller direkte knyttet til oppgavene med feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg som skal inngå i beregningsgrunnlaget for gebyr. 
 
Forskriften beskriver plikten til å betale gebyr for henholdsvis feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
Gebyrene skal bare kreves inn når det er utført, eller forsøkt utført tilsyn og/eller feiing uten 
tilfredsstillende adkomst. Forskriften gir altså ikke kommunene anledning til å kreve årlige gebyr 
fra alle eiere av fyringsanlegg i kommunen, kun gebyr når det er utført, eller forsøkt utført arbeid.  
 
Kommunen ved brannvesenet skal etter behov utføre feiing og tilsyn, behovet er basert risiko 
for brann, bla. med parametere som tilstanden på fyringsanlegget, sotmengde o.l. På bakgrunn 
av det blir det fastsatt en frekvens på hvor ofte det utføres tilsyn og feiing på det enkelte 
fyringslegg. Forskriften beskriver at denne frekvensen kan variere fra hvert år, til hvert 8. år. 
Der de fleste erfaringsvis har frekvens mellom hvert 4. år og hvert 6. år. Forskriften legger derfor 
opp til at de som eksempelvis har frekvens på hvert 4. år da får gebyr hvert 4. år, forutsatt at 
brannvesenet har utført, eller forsøkt utført feiing eller tilsyn. Det gjør at eierne av 
fyringsanlegget også kan påvirke frekvensen selv ved å holde risikoen lav.  
 
I henhold til selvkostforskriften § 9 skal kommunen kunne dokumentere hvordan beregningen 
av samlet selvkost er gjort. Dokumentasjonen skal gi organer og instanser som kontrollutvalg, 
revisjonen, fylkesmannen, Sivilombudsmannen o.l., eller andre som ønsker det, mulighet til å 
kunne se hvordan de ulike elementene av samlet selvkost for en gebyrbelagt tjeneste er 
beregnet. Den lokale forskriften beskriver i korte trekk hvordan gebyrene blir beregnet slik at 
innbyggerne og  
offentligheten for øvrig kan forstå og eventuelt etterse at selvkostprinsippet etterleves. 
 
Forskriften fastsetter hvilke tilfeller som etter søknad kan gi fritak for å betale gebyr, og den 
beskriver at brann og redningsetaten utøver myndighet etter forskriften, og at kommunene 
krever inn gebyr. 
 
Det legges opp til at forskriften trer i kraft 1.10.2022 
  
Oppbygning av forskriften   
Forslaget til den lokale forskriften er bygd opp i tråd med DSB sin veiledning til lokal 
gebyrforskrift, veiledningen skal sikre en lik og enhetlig praksis ved fastsettelse av slike lokale 
gebyrforskrifter. 
  
Konsekvensutredning  
Forskriften setter krav som sikrer at kommunenes beregning og innkreving av gebyr for å 
dekke kostnader knyttet til tilsyn og feiing av fyringsanlegg etterleves. Forslaget medfører 
ingen endringer i praksis for arbeidet med feiing og tilsyn, heller ingen endringer i hvordan 
gebyrene blir beregnet og innkrevd.  
  



Høringssvar  
Høringssvar sendes til Hallingdal brann- og redningsteneste IKS: på mail post@hbr.no  eller 
post til 
Hallingdal brann- og redningsteneste IKS 
Torpomoen 27 
3579 Torpo 
  
Alle høringssvar vil bli offentliggjort.  
  
Svaret må merkes med saksnr. 2022/1539   
Høringsfrist: 13. juni 2022 
 

 
 
 
 
 
Mvh 
 
John Bjella  
Brannsjef  
john.bjella@hbr.no  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Høring av lokal gebyrforskrift 
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