Kvænangen kommune
Brannvesen

Gebyrregulativ 2022
Vedtatt av kommunestyre 07.12.2021

Hjemmel:
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om
brannforebygging.
Formål.
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av
fyringsanlegg.
Virkeområde.
Gebyrregulativet gjelder for Kvænangen kommune
Hyppighet for feiing.
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av
byggverk, blir feiet ved behov.
Hyppighet for tilsyn.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til
oppvarming av byggverk.
Varsling.
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring.
Gebyr
1. Kommunen skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt
feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad.

Grunnlag

Pris

1. Røykløp – Årsgebyr

575,-

2. Røykløp – Fresing

1000,-

3. Røykløp – Filming

1000,-

Priser eks. MVA
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Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:
1. Brannforebygger ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing
og tilsyn ikke er nødvendig.
2. Brannforebygger etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende
adgang til fyringsanlegget.
Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer.
Gebyrfritak.
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:
1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg.
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet.
Byggeier plikter å melde ifra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending
av røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde ifra, fastsettes straffegebyr.
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget»

Andre tjenester.
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av
bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Kvænangen kommune.
Byggeiers / brukers plikter.
Eier skal etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing og
innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.
Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal det sørges for at
brannforebyggeren har tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.
Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,
I umiddelbar nærhet til takstigen, som ett signal på at det er klart for feiing.
Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig.
Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at brannforebyggeren har
tilfredsstillende atkomst til røykløp.
Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet
innretning for sot uttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant alltid være
tilstede under feiing.
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Brannforebyggers plikter
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for Eier/
representant. Etter endt feiing skal brannforebyggeren sørge for at sot blir fjernet og anbrakt
til sikkert sted.
Brannforebyggeren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har
betydning for brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings
apparater. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal brannforebyggeren gi skriftlig
tilbakemelding til eieren, med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir
gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige
pålegg.
Klage.
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og
eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

