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Forslag til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr 2020
Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2020
Malvik kommune vedtar vedlagte forslag til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr med virkning
fra 01.03.2020.

Behandling i Kommunestyret - 24.02.2020
Fritz Bade (H) fremmet følgende endringsforslag:
Avsnitt 4 i § 5 endres som følger:
§ 5. Eiers plikter
Eier skal sørge for sikre og gode arbeidsforhold for feier. I alle høyder over 2 m skal adkomst
fra bakke til tak og på tak, være forskriftsmessig i hht Arbeidstilsynets § 17 Arbeid i høyden.

Endringsforslag fra Bade falt med 21 mot 9 stemmer. H, FrP, R og PPs representanter stemte for
forslaget.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet - 07.02.2020
Malvik kommune vedtar vedlagte forslag til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr med virkning
fra 01.03.2020.

Behandling i Formannskapet - 07.02.2020
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling:
Malvik kommune
vedtar vedlagte forslag til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr med virkning fra 01.03.2020.
Vedlegg:
Lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr
Saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sammendrag:
Det er utarbeidet et forslag til lokal forskrift for feie- og tilsynsgebyr i Malvik kommune.
Forslaget ble etter vedtak i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 21.11.2019 lagt ut på
høring i perioden 25.11.2019-08.12.2019. Det har ikke kommet noen kommentarer på forslaget
innen høringsfristen. Forskriften må vedtas av kommunestyret, jf. lov om brann- og
eksplosjonsvern § 28 annet ledd. Det er ønskelig at forskriften skal være gjeldende fra
01.03.2020.
Saksopplysninger
Malvik kommune er lovpålagt å etablere og drifte et brannvesen, jf. lovens § 9. Formålet med
loven er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann, jf. § 1. For å oppfylle formålet
skal brannvesenet blant annet sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg på en faglig
tilfredsstillende måte, jf. § 11 bokstav h og forskrift om brannforebygging § 17.
Kommunen er ikke lovpålagt å kreve gebyr for å utføre feie- og tilsynstjenesten. Men det følger
av lovens § 28, annet ledd at:
«Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing
og tilsyn med fyringsanlegg.»
Innbyggere med fyringsanlegg kreves per i dag for gebyr for feie- og tilsynstjenesten i henhold
til kommunens gebyrregulativ.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.
Vurdering
Kommune har ikke tidligere vedtatt en egen lokal forskrift for innkreving av gebyret. Det vil
være fordelaktig for kommunen å vedta en slik forskrift for å gjøre rede for grunnlaget for at
kommunen krever å få dekket sine utgifter i forbindelse med tjenesten. Gebyret skal dekke
kommunens utgifter i henhold til selvkostprinsippet, men kommunen velger selv hvordan
gebyrene fastsettes. En lokal forskrift sikrer likebehandling og forutsigbarhet for alle parter.

Dersom man bruker sentralt vedtatte lover og forskrifter kan dette gi rom for ulike
tolkninger/løsninger, noe en forebygger ved å innføre lokal forskrift.
Anne Irene Enge
kommunalsjef
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