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Sak:

Feie- og tilsynsgebyr 2018

Bakgrunn
Hjemmelsgrunnlag for innkreving av gebyr finnes i Lov om vern mot brann, eksplosjon og
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd, samt
Forskrift om brannforebygging § 17. Det vises også til lokal forskrift om feiing og tilsyn.
Feiegebyret er beregnet etter selvkostprinsippet. Gebyret skal dekke lovbestemt feiing, tilsyn
og informasjon.
Det ble i 2016 innført ny forskrift – forskrift om brannforebygging. I forhold til nye
momenter som gjelder feiing, er at fritidsboliger skal ha feiing/tilsyn. Det er nå utarbeidet en
lokal forskrift som er ut på høring, det vises til FS sak 142/17.
Det ble i 2017 investert i programvare og utstyr som skal gjøre arbeidet i felt mer effektivt og
gi en bedre oppfølging opp mot eierne. Dette sammen med endringer i den lokale feier og
tilsynsforskriften gjøre at vi klarer å gjennomføre en bedre tjeneste innenfor samme driftsnivå
som 2017.
I budsjettet for 2018 er, også i år, lagt inn en videreføring av samarbeidet med Vikna
kommune. Dette er ordning som fungerer godt. Det er blitt et godt samarbeid som bidrar til
god faglig utvikling, et bedre arbeidsmiljø og sikrere arbeidshverdag for våre feiere. I tillegg
til samarbeidet mellom Vikna og Nærøy, selges det feier-/tilsynstjenester til Bindal
kommune.
Ansvaret har et negativt fond, pr. 01.01.16 på kr 121 877,-, kr 62 000,- av dette er innarbeidet
i budsjettet for 2018.
For at en skal oppnå 100 % inndekning på utgiftene på ansvar 566 foreslås følgende gebyr:
Feie/tilsynsgebyr for boliger settes til kr. 506,- (reduksjon på ca. 11 %)
Feie/tilsynsgebyr for hytter/fritidsboliger til kr. 313,- (nytt gebyr)

Øvrige satser økes med 3 %
Forslaget vil etter behandling i formannskapet bli lagt ut til offentlig ettersyn og deretter bli
lagt frem for kommunestyret.
Dette er en avgiftsendring i henhold til Forvaltningslovens § 2, og følgelig ikke klageadgang.

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd, samt lokal forskrift og feiing og tilsyn,
fastsettes følgende feie-/tilsynsgebyr for 2018:
 Feie-/tilsynsgebyr for boliger med pipe og ildsted – kr 506,- inkl mva.
 Feie-/tilsynsgebyr for hytter/fritidsboliger med pipe og ildsted – kr. 313,- inkl mva




Med flere piper på samme tak, tillegg pr. pipe utover den første, kr 381,- inkl.mva
Arbeid utover lovpålagte oppgaver, for eksempel fjerning av bekksot godtgjøres pr.
time, kr 606,- eks mva
Ekstrafeiinger, utover ordinær feieplan, godtgjøres ihht medgått tid. Ordinær timesats
legges til grunn.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:
Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd, samt lokal forskrift og feiing og tilsyn,
fastsettes følgende feie-/tilsynsgebyr for 2018:
 Feie-/tilsynsgebyr for boliger med pipe og ildsted – kr 506,- inkl mva.
 Feie-/tilsynsgebyr for hytter/fritidsboliger med pipe og ildsted – kr. 313,- inkl. mva.




Med flere piper på samme tak, tillegg pr. pipe utover den første, kr 381,- inkl. mva.
Arbeid utover lovpålagte oppgaver, for eksempel fjerning av bekksot godtgjøres pr.
time, kr 606,- eks mva.
Ekstrafeiinger, utover ordinær feieplan, godtgjøres iht. medgått tid. Ordinær timesats
legges til grunn.

