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Vedtak av Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av 
feie- og tilsynsavgift, i Nord-Aurdal kommune 
 
Vedlegg: 
24.04.2020 Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg - Nord-

Aurdal kommune 
248239 

 
Saksopplysninger: 
Formannskapet vedtok i sak 001/20 - den 23.01.2020, å legge forslag til forskrift ut til høring. 
Forskriften har vært ute til høring i åtte uker (lokalpresse og kommunens hjemmesider) - med 
høringsfrist 31.03.2020, og det er ikke kommet merknader til høringen.  
  
Forskriften skal gjelde alle bygninger med skorstein/fyringsanlegg i Nord-Aurdal kommune. 
Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet - og størrelsen fastsettes årlig av 
kommunestyret.  
 
I tillegg til å sikre at gebyrene for feiing og tilsyn dekker kommunens utgifter for 
gjennomføring, skal en lokal forskrift sørge for å tydeliggjøre kommunens hjemler og praksis 
for gjennomføring av fakturering av tjenesten. Forskriften inneholder informasjon om hva 
gebyret omfatter, hvordan man kan få gebyrfritak og klageadgang med videre. Eieren av 
fyringsanlegget vil alltid motta en skriftlig rapport med resultatet av utført tilsyn, og ved 
vesentlige mangler vil brannsjefen som offentlig myndighetsutøvelse gi nødvendige pålegg jf. 
forskriften § 10.   
 
Vurdering: 
Fremlagt forslag til Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og 
tilsynsavgift, har vært til offentlig høring i åtte uker. Det har ikke kommet inn merknader.  
 
Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend i henhold til forvaltningsloven § 38, første ledd, 
bokstav c umiddelbart etter kommunestyrets godkjenning. I tillegg vil det annonseres i 
lokalpresse og på kommunens hjemmesider.  
 
Kommunedirektøren tilrår at fremlagt forslag til Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, 
samt regulering av feie- og tilsynsavgift, fastsettes og gjøres gjeldende for Nord-Aurdal 
kommune. 
 
 
Forslag til vedtak: 



Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og tilsynsavgift, i Nord-
Aurdal kommune fastsettes med ikrafttredelse 22.juni 2020 etter kunngjøring. 
 
 
 
Formannskapet 07.05.2020: 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om saken. 
 
Votering: Enstemmig (7 stemmer) 
 
 
FS- 023/20 Vedtak: 
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og tilsynsavgift, i Nord-
Aurdal kommune fastsettes med ikrafttredelse 22.juni 2020 etter kunngjøring. 
 
 
 
Kommunestyret 20.05.2020: 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om saken. 
 
 
Votering: Enstemmig (21 stemmer) 
 
 
KS- 053/20 Vedtak: 
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og tilsynsavgift, i Nord-
Aurdal kommune fastsettes med ikrafttredelse 22.juni 2020 etter kunngjøring. 
 
 
 
 


