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Saken gjelder: 

 

 Saken gjelder innføring av «Lokal forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av 

lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Spydeberg kommune».  

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg gjennomføres i dag av feiertjenesten i Indre Østfold Brann og 

Redning IKS. Etter at Indre Østfold Brann og Redning IKS ble etablert 01.01.2016 er det 

dokumentert at noen av eierkommunene har innført lokal forskrift og at enkelte av 

eierkommunene ikke har lokal forskrift. 

Spydeberg kommune har vedtatt forskrift  som er gjeldende fra 18.12.2014. Dagens forskrift for 

feiing og tilsyn i Spydeberg kommune ligger som vedlegg 1. 

  

Fra 01.01.2016 er det innført ny sentral «Forskrift om brannforebygging». Forskriften inneholder 

bestemmelser når det gjelder forebyggende tiltak for de som eier byggverk og de som er brukere 

av byggverk i tillegg til kommunen.  

De sentrale bestemmelsene i forskriften for kommunen fremgår av forskriftens kap 4: 

Kapittel 4. Kommunens forebyggende plikter 

§ 14.Kartlegging av risikoen for brann 

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, 

miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i 

kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der 

brann kan føre til tap av mange menneskeliv. 

§ 15.Planlegging av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den 
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kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres 

og begrunnes. 

§ 16.Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på 

bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen for 

brann. 

§ 17.Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, 

blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst 

mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og 

brakt til egnet sted. 

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. 

§ 18.Risikobasert tilsyn 

Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn 

av: 

a) risikoen for tap av liv og helse 

 

b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier 

 

c) risikoen for samfunnsmessige konsekvenser 

 

d) risikoen for brudd på forebyggende plikter 

 

e) effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak. 

 

§ 19.Andre tiltak mot brann 

Kommunen skal motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra til å redusere 

sannsynligheten for og konsekvensene av brann. 

Kommunen skal fremme brannsikkerhet gjennom kommunale og regionale planleggings- og 

beslutningsprosesser. 

Kommunen skal bidra til å innhente og formidle kunnskap om: 
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a) hvordan branner starter og sprer seg 

 

b) kjennetegn ved personer som omkommer eller blir skadet i branner 

 

c) kjennetegn ved byggverk og bygningsmiljø som blir involvert i branner 

 

d) hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak som påvirker forløpet og utfallet av 

branner. 

 

§ 20.Evaluering av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det 

forebyggende arbeidet. 

Etter branner som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø eller 

materielle verdier, skal kommunen evaluere om det forebyggende arbeidet har hatt ønsket 

effekt. 

Kommunen skal iverksette rutiner som sikrer at kunnskap og erfaringer fra hendelser kommer til 

nytte ved kartleggingen av risiko og sårbarhet for brann, og ved planleggingen og 

gjennomføringen av forebyggende tiltak. 

§ 21.Vannforsyning 

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i tettbygde 

strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. 

I boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens 

brannvesen disponerer passende tankbil. 

I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at 

det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. 

§ 22.Kommunens dokumentasjon 

Kommunen skal dokumentere at dens plikter etter § 14 til § 21 er oppfylt. 

I samsvar med  kommuneloven har kommunestyret det overordnede ansvar for så vel feiingen 

som tilsynet. Selv om oppgavene er delegert til andre organer eller enheter i eller utenfor 

kommunen, skal kommunestyret kontrollere at pliktene blir oppfylt. Spydeberg kommune har 

delegert myndigheten når det gjelder feiing og tilsyn til Indre Østfold Brann og Redning IKS.  

Forskriftens bestemmelser omtaler byggverk som i hovedsak er boliger og fritidsboliger, men 

den gjelder for alle typer byggverk med fyringsanlegg.  

Et sentralt begrep i forskriften er «ved behov» som betyr at feiingen skal være vurdert for hvert 

enkelt fyringsanlegg. Det kan fastsettes kriterier for hyppigheten av både feiing og tilsyn. 

Hyppigheten skal være basert på vurdering av risiko. Byggverket og bygningsmiljøets karakter, 
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kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster kan være eksempler på vurderingskriterier for 

risiko.  

Den sentrale forskriften angir retningslinjer for hvordan feiingen skal gjennomføres og 

hyppigheten for gjennomføring av feiing og tilsyn, men kommunen kan bestemme at feiing og 

tilsyn skal gjennomføres hyppigere. Dette kan fastsettes gjennom lokal forskrift.  

I dag gjennomføres det for boliger feiing av piper og ildsteder hvert annet år og tilsyn hvert 

fjerde år i alle eierkommunen til Indre Østfold Brann og Redning IKS. Når det gjelder 

fritidsboliger, gjennomføres det feiing og tilsyn etter henvendelse fra eier. Ny sentral forskrift 

pålegger kommunene å gjennomføre feiing og tilsyn på alle fritidsboliger som har fyringsanlegg.  

Ved innføring av felles lokal forskrift for alle eierkommunene til Indre Østfold Brann og Redning 

IKS vil dette  bli endret i forhold til dagens rutiner.  

For å fastsette hyppighet for feiing og tilsyn vil Indre Østfold Brann og Redning IKS i løpet av 

2017 foreta en vurdering i forhold til risiko på boliger. For fritidsboliger vil det i første omgang 

innhentes erfaring fra hvordan andre kommuner/distrikter har gjennomført feiing og tilsyn på 

fritidsboliger. Det er ca. 2.400 fritidsboliger i de sju eierkommunene til Indre Østfold Brann og 

Redning IKS. Erfaringene som Indre Østfold Brann og redning IKS har, er at det er en variabel 

tilstand på piper og fyringsanlegg i fritidsboliger. Erfaringene er særlig hentet fra fritidsboligene i 

Spydeberg kommune. I forslaget til ny lokal forskrift foreslås det en hyppighet på feiing hver 

fjerde år og tilsyn hver fjerde år.  

Feiing og tilsyn av piper og ildsteder er gebyrbelagt og skal være etter selvkostprinsippet. For å 

kunne kreve inn gebyr, må kommune ha en hjemmel for innkrevingen. Det er kommunestyret 

selv som kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn 

med fyringsanlegg.  

Formålet med å innføre felles forskrift, er å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg i kommunen slik at sannsynligheten for brann reduseres så mye som mulig. 

Samtidig sikrer en at det vil bli lik hjemmel i alle eierkommunene til Indre Østfold Brann og 

Redning IKS. 

En felles forskrift for alle eierkommunene vil medføre at vi får ryddigere forhold rundt vilkår og 

forutsetninger for feiing og tilsyn av piper og ildsteder. Alle kommunen vil nå få det samme 

hjemmelsgrunnlaget for fastsetting av gebyrer og det vil være samme vilkår for hyppigheten av 

så vel feiing som tilsyn.  

Ved utarbeidelse av forslaget til ny forskrift er det tatt utgangspunkt i de lokale forskrifter som er 

vedtatt i andre kommuner samt en tilpasning til lokale forhold. Siden det er innført en ny sentral 

forskrift inne dette fagområdet, anses det ikke som noe alternativ å la de gjeldende lokale 

forskrifter fortsatt gjelde.  

Forslaget til ny lokal forskrift vil ikke medføre økte krav til bygningseier eller andre utover det 

som kreves i gjeldende lovverk. Den fastsetter hvilke tjenester feiervesenet skal tilby og 

regulerer gebyrene for tjenestene. Innføring av en ny lokal forskrift vil heller ikke få 

konsekvenser for kommunenes virksomheter for øvrig utover de som i dag behandler 

kommunale avgifter som sannsynligvis vil få færre henvendelser fra publikum siden det er Indre 

Østfold Brann og redning IKS som vil gjennomføre feiing og tilsyn på vegne av eierkommunene.  

Det vil ikke få noen økonomiske konsekvenser for noen av deltakerkommunene da tjenestene 

utføres til selvkost. Indre Østfold Brann og Redning IKS fastsetter årlig sine priser for utførte 

tjenester.  

Indre Østfold Brann og Redning IKS vil fakturere den enkelte kommune i henhold til 

selskapsavtalen for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Kommunene må utfra dette bestemme 

det lokale gebyret for feiing og tilsyn  
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Rådmannens merknader:  

Det sentrale i saken er å få på plass en lokal forskrift for feiing og tilsyn samt hjemmelsgrunnlag 

for fastsetting av gebyrer for disse tjenestene.  

Dagens hjemmelsgrunnlag vil gjelde inntil den nye forskriften er endelig vedtatt. Saken kommer 

til kommunestyret for endelig vedtak, etter at høringen er gjennomført.  

Vedlegg:  

 

Politisk saksordfører: Se behandling 

 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Forslag til «Lokal forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing 

og tilsyn med fyringsanlegg, Spydeberg  kommune» legges ut på offentlig høring med høringsfrist 

1.04.2017. 

2. Forslaget til «Lokal forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing 

og tilsyn med fyringsanlegg, Spydeberg kommune» kunngjøres etter forvaltningslovens §38. 

 

 

 

 

Utvalg for miljø og teknikk - 05/2017 

 

UMT - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Arve Bekkevard 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 

 

UMT - vedtak: 
1. Forslag til «Lokal forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing 

og tilsyn med fyringsanlegg, Spydeberg  kommune» legges ut på offentlig høring med høringsfrist 

1.04.2017. 

2. Forslaget til «Lokal forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing 

og tilsyn med fyringsanlegg, Spydeberg kommune» kunngjøres etter forvaltningslovens §38. 
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Vedlegg: 
feie og gebyrforskrift 

 

 

 


