
Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester 
med fyringsanlegg, Steigen kommune, Nordland 

 
Hjemmel: Fastsatt av Steigen kommunestyre 00.00.0000 med hjemmel i lov 14.juni 2020 om vern mot 
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) § 28 annet ledd, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging 
§ 6 og § 17. 
 
 

§ 1. Formål 

Forskriften har som formål å sørge for at Steigen kommune får dekket sine utgifter 
ved gjennomføring av lovbestemte feie- og tilsynstjenester. 
 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle byggverk med fyringsanlegg, som 
gjennomføres av eller i regi av Salten Brann IKS i Steigen kommune, i henhold til forskrift om 
brannforebygging § 17.  
 

§ 3. Gebyr  

Gebyret for feie- og tilsynstjenester fastsettes årlig av kommunestyret, og innkreves 
med samme intervall som øvrige kommunale avgifter og gebyrer.  

 
Det skal innkreves gebyr fra eier av byggverk med ett eller flere fyringsanlegg. 

Avgiften dekker både feiing og tilsyn, og settes likt pr. pipeløp som er registrert på 
eiendommen. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, 
herunder også fritidsboliger.  

 
Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men 

gjelder uansett om, hvordan og når tjenesten finner sted. Gebyr innkreves selv om feie- og 
tilsynstjenester ikke er utført i følgende tilfeller:  

a. Feieren ved inspeksjon av fyringsanlegget har avdekket at det ikke er behov for 
feiing.  

b. Feieren ikke har fått tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget etter varsel/avtale 
om tjenesten.  

 

§ 4. Gebyrene dekker 

Gebyrene skal dekke kommunens utgifter til pålagte oppgaver med fyringsanlegg 
etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Inndekking av gebyret for feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg er begrenset til selvkost. 
 

§ 5. Gebyrfritak 

 Fritak innvilges når eier/bruker dokumenterer et av følgende:  
a. Det finnes ikke skorstein og/eller ildsted i boenheten  
b. Fyringsanlegget er plombert/frakoblet.  

 

§ 6. Andre tjenester 

Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker feie- og tilsynstjenester utenom det 
lovpålagte intervallet må selv avtale og koste dette.   
 

§ 7. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.  
 


