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Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Evenes 
kommune 
 
 
Formannskapet- 84/22, har i møte 15.11.2022 fattet følgende vedtak: 

 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i Evenes kommune legges ut 
på høring i 6 uker.  
 
Kommunedirektørens gis fullmakt å gjøre mindre vesentlige endringer i forslag til forskrift 
før høringsperiode.  
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Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Evenes 
kommune 
Høring 
 

Bakgrunn for saken: 
Evenes kommune har behov for å få egen forskrift for gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg i Evenes kommune.  
 
Forslag til forskrift har tidligere (2020) vært ute på høring, samt vært lagt opp til kommunestyret 
for vedtak. Vedtak om ny gebyrforskrift ble utsatt gjennom kommunestyrets behandling.  
 
Det er behov for å få ny forskrift på plass, men da det har gått 2 år siden utsettelsesvedtaket, 
henstilles det til at det utføres ny høring.  
 
Saken legges opp til formannskapet for å legge forslag til forskrift ut på høring. 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i Evenes kommune legges ut på 
høring i 6 uker.  
 
Kommunedirektørens gis fullmakt å gjøre mindre vesentlige endringer i forslag til forskrift før 
høringsperiode.  
 

 
Vedlegg i saken: 
Forslag til ny forskrift Evenes kommune _VERSJON 08.11.2022 
Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Evenes kommune 
Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Evenes kommune 

 
Formannskapet 15.11.2022: 
 
Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt 
 
FS- 84/22 Vedtak: 
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Kommunedirektørens innstilling: 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i Evenes kommune legges ut på 
høring i 6 uker.  
 
Kommunedirektørens gis fullmakt å gjøre mindre vesentlige endringer i forslag til forskrift før 
høringsperiode.  
 

 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Evenes kommune har behov for en (ny) forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg.  
 
Vår praksis med feiing og tilsyn er basert på tidligere forskrift om brannforebygging, der vi blant 
annet ikke har gebyrfestet at fritidsboliger er omfattet av ordningen.  
 
Ny forskrift om brannforebygging (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710) fra 
1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn ved behov.  
 
Det er derfor behov for ny gebyrforskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Evenes kommune.  
 
Faktiske opplysninger 
Det er utarbeidet forslag til ny lokal gebyrforskrift som vil hjemle innkreving av gebyr for tjenesten 
slik ny forskrift om brannforebygging legger opp til.  
 
Samtidig vil ny forskrift gjøre slik at Evenes kommune kan utføre sine lovpålagte oppgaver iht. lov 
og forskrift. Per tid utfører vi tjenesten delvis etter ny nasjonal forskrift, men vi har ikke 
gebyrfestet f.eks. at fritidsboliger er omfattet av ordningen.  
 
Vurderinger 
Ny lokal gebyrforskrift legger opp til at Evenes kommune kan få utført sine oppgaver iht. føringer 
som er satt gjennom nasjonal forskrift, og hjemler hvordan kommunen kan kreve inn gebyrer for 
de tjenester som skal utføres.  
 
Per tid utfører vi oppgavene våre delvis etter gammel modell med faste intervaller på feiing og 
tilsyn, men har bl.a. ikke gebyrfestet at også fritidsboliger er omfattet av ordningen.  
 
Når gebyrsatsene inngår i lokal forskrift, eller med henvisning til beregningsgrunnlaget, sikrer vi at 
dokumentasjon er tilgjengelig for brukeren. Vi oppnår nødvendig åpenhet, og reduserer 
grunnlaget for klager og henvendelser.  
 
Videre er det et behov for Evenes kommune å opp en tilfredsstillende tjeneste for 
tjenesteområdet. Per tid har vi ikke egne ressurser som kan utføre dette, og er avhengig av 
tjenestekjøp fra andre leverandører på kort sikt. Gjennom forhåndsavklaringer opp mot 
konkurranse for eventuell kjøp av tjeneste (jf. lov om offentlige anskaffelser), er det ikke 
leverandører som ønsker å gi pris på tjenestene så lenge ikke Evenes kommune har egen lokal 
gebyrforskrift som hjemler utførelsen og innkreving av gebyr. Ny forskrift muliggjør derfor at 
Evenes kommune kan innhente tilbud på tjenesteområdet, og kan få en tilfredsstillende tjeneste 
iht. lov/forskrift.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
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Oppsummering – konklusjon 
Kommunedirektøren ser behov for å få egen gebyrforskrift for tjenesteområdet feiing og tilsyn i 
Evenes kommune.  
 
Behovet er todelt: 

1. Gebyrforskriften vil hjemle hvordan vi kan innkreve gebyrer iht. selvkostprinsippet for 
den lovpålagte aktiviteten som stilles til Evenes kommune 

2. Ny forskrift vil være avgjørende for at vi får en tilfredsstillende tjeneste for 
gjennomføringen av feiing og tilsyn i Evenes kommune 
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