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Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg legges ut på høring i 8 uker. 
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1. Bakgrunn 
1.1. Vedlegg i saken 
Vedlegg 1: Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg 
Vedlegg 2: Oversendelsesbrev fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS - 

Forslag til likelydende lokale forskrifter om gebyr for gjennomføring av feiing 
og tilsyn med fyringsanlegg 

 
1.2. Faktaopplysninger 
Den 1. januar 2016 trådte ny forskrift om brannforebygging i kraft. Forskriften erstatter 
forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Den nye forskriften krever en annen 
måte å utføre tilsyn på. 
 
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg utføres av Nedre Romerike brann- og redningsvesen 
IKS (NRBR), og de praktiske konsekvensene av endringene i forskriften håndteres 
derfra. 
 
NRBR har utarbeidet et forslag til lokal forskrift for eierkommunene som er i tråd med 
den nye sentrale forskriften, og har bedt om at eierkommunene vedtar likelydende 
lokale forskrifter for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Fet kommune 
vedtok denne i 2017, mens den er ikke vedtatt i Skedsmo og Sørum. Rådmannen 
mener at forskriften bør vedtas også for Lillestrøm kommune.  
 
2. Viktige hensyn 
De største endringene i forskriften om brannforebygging er at frekvenskravene til både 
tilsyn og feiing er fjernet og erstattet av bestemmelser som forplikter brannvesenet til å 
gjøre en lokal vurdering av risiko og sårbarhet, planlegge og gjennomføre egnede tiltak 
og evaluere tiltakene. Det er også krav til at utsatte grupper som har en særlig risiko for 
å omkomme eller bli skadet i brann skal kartlegges. 
 
I forskriften om brannforebygging skal også hytter og fritidsboliger feies på lik linje med 
bolighus. Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at pipe og skorstein 
ble feid regelmessig. 
 
4. Vurdering 
I følge NRBR er det strengt tatt ikke nødvendig med en lokal forskrift, men de påpeker 
at det vil være fordel med egne bestemmelser rundt gebyrinnkreving for feiing og tilsyn. 
Kommunen og NRBR får ofte spørsmål fra abonnentene om hyppighet av feiing og 
tilsyn opp mot årlig gebyr. Ved å kunne vise til en lokal forskrift som sier at gebyret 
gjelder uansett frekvens og tidspunkt, håper rådmannen at det blir mindre uklarhet rundt 
dette. 
 
5. Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at forslaget til ny forskrift legges ut på høring i 8 uker. 
 
 
 

Skedsmo kommune den 14. oktober  
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Trine Myrvold Wikstrøm 

Rådmann 
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