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HØRING - FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN MED 
FYRINGSANLEGG, EVENES KOMMUNE 
 
Evenes kommune legger med dette forslag til ny forskrift om «gebyr for gjennomføring av feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg» ut på høring.  
 
Frist for innsending av uttalelser/merknader ser satt til 6. januar 2023.  
 
Høringssvar sendes til postmottak@evenes.kommune.no eller Evenes kommune, Postboks 43, 8539 
Bogen i Ofoten.  
Høringssvar bes merket med referanse «20/982 Feieforskrift Evenes kommune» 
 
 
BAKGRUNN 
Formålet med ny forskrift er å oppfylle og utdype brann- og eksplosjonslovens bestemmelser om 
feiing og tilsyn i Evenes kommune. Forskriften har til formål å styrke gjennomføringen av det 
brannforebyggende arbeidet i boliger og andre bygninger gjennom bestemmelser om feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg etter kartlagt risiko.  
 
Videre sikrer forslag til ny forskrift at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg (selvkostprinsippet).  
 
 
 
NYTT FORSLAG 
Nytt forslag til forskrift bygger på prinsippene om behovsprøvd feiing og tilsyn, jf. forskrift om 
brannforebygging. 
 
I forslaget til ny forskrift blir det foreslått  at det skal kreves inn ett årlig gebyr for tilsyn med 
fyringsanlegg, jf. § 4. Gebyret vil bli krevd inn som årlig avgift sammen med andre kommunale 
avgifter, uavhengig av tidspunkt for når tilsyn er gjennomført.  
Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevet etter faktisk utført tjeneste.  
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Vedlegg 
Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Evenes kommune 
Forslag til ny forskrift Evenes kommune _VERSJON 08.11.2022 
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