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Forslag til ny forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og
tilsyn med fyringsanlegg
Vedlegg:
1. Forsla g til ny forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg .
Andre dokumenter (ikke vedlagt):
Den gjeldende lokale forskriften finner du her:
https://lovdata.no /dokument/OV/forskrift/2008 -06-19-886
Den sentrale forebyggendeforskriften finner du her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015 -12-17-1710
Lov om brannvern:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002 -06-14-20?q=lov%20om%20brannvern
Kort sammendrag:
Som følge av ny sentral forskr ift om brannforebygging (forebyggendeforskriften)
som trådte i kraft 01.01.2016, er det påkrevd å endre /erstatte den lokale forskriften
for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Saksopplysninger:
Etter at den sentrale forebyggendeforskriften ble endret i 2016 er det behov for en
gjennomgang av Lenvik kommunes lokale for skrift som var godkjent i 2008 etter
gammel sentral forskrift.
I hovedsak er det endringen til kravet om hvilke objekt som skal ha feiing og tilsyn
som gjør at kommunen må endre/utarbeide en ny lokal forskrift. I tidligere gjeldende
forskrift kunne man frita feiing og tilsyn for hytter og fritidshus hvis dette var regulert
i en lokal forskrift. Lenvik kommune vedtok en lokale forskrift som ga fritak for hytter
og fritidsboliger til kravet om feiing og tilsyn, og denne er nå i strid men dagens
forskrift.
Den nye sentrale forskriften om brannforebygging skil ler ikke mellom boliger , hytter,
fritids hus og andre bygg som har fyringsanlegg, og det er heller ikke muligheter for
å frita disse i lokale forskrifter.
Viser spesielt til:
Brann og eksplosjonsver nlov ens §§ 11 og 28
Forskrift om brannforebygging §§ 6, 7 og 17.

Feiing og tilsyn har i alle år vært behovsprøvd ut fra fyringsvaner registrert av
feierne, og med krav om feiing og tilsyn minst en gang hvert 4. år. Frekvensen på
feiing ble vurdert sist for ca.1 0 år siden og det har vært praktisert feiing annen hvert
år ut fra erfaringer man hadde gjort. Brannvesenet har i samme periode hat t
nedgang i antall pipebranner og antar at dette har sammenheng med de innførte
feierutinene.
Den nye forskriften har ikke lenger satt noen krav til frekven s, behovet for feiing
skal vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg, og at det er opp til at den enkelte
kommune å fastsette kriterier for hyppighet. Selv om en del har gått over til
elektrisk/varmepumpe kan fyringsmønsteret variere hos den enkelte fra år til år og å
endre på dagens rutiner vil man kanskje se en økning i pipebranner. Ut fra disse
erfaringene ønsker vi ikke å endre på dagens ordning med feiing annen hvert år, og
utelater å ta med hyppi gheten på feiing for boli ghus i den lokale forskriften.
Når det gjelder frekvensen for feiing og tilsyn for hytter og fritidshus ønsker vi hel ler
ikke å regulere dette i forskriften da hyppigheten her og må være erfaringsbasert.
Økonomiske konsekvenser
Finansieringe n av feie - og tilsynstjenesten e skjer etter selvkostprinsippet , dette
innebærer at inntektene fra brukerbetalingen ikke skal overstige kostnadene
forbundet ved tjenesten. Alle henførbare kostnader, både direkte og indirekte,
inngår i kalkulasjonen av gebyrene.
Innføring av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger vil bli innført i fra 01.01.2018
og vil medføre økte kostnader for utførelse da vi ikke har kapasitet for dette i dag.
Kostnadene og konsekvensene vil bli fremmet i egen sak i løpet av året som vil
danne grunnlaget for gebyret for denne tjenesten.
Vurdering:
Generelt er det ikke nødvendig med en lokal forskrift slik at man enkelt kunne
oppheve den vi har i dag og bare forholde oss til den sentrale, men det vil være
fordel med egne bestemmelser rundt ge byrinnkreving for feiing og tilsyn.
Kommunen får ofte spørsmål fra abonnentene om hyppighet av feiing og tilsyn opp
mot årlig gebyr. Ved å kunne vise til en lokal forskrift som sier at gebyret
gjelder uansett frekvens og tidspunkt, håper man at det blir fæ rre henvendelser og
uklarheter rundt dette.

Innstilling:
Utvalg for miljø og forvaltning vedtar å legge forslaget til ny forskrift om gebyr for
gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Lenvik kommune ut på høring.
Forslaget til forskrift er utarbeidet i medhold av brannlovens § 28 som grunnlag for
videre behandling etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap. VII.
Lenvik rådhus, Finnsnes, 23.01.2017
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