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1 PRISLISTE BRANN OG FEIERVESENET
Hjemmelsgrunnlag for innkreving av feie- og tilsynsavgifter finnes i Lov om vern mot brann,
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 9 første ledd
og § 28 annet ledd. Det vises ellers til tilhørende forskrifter samt kommunestyrets vedtak.
Endringer av prinsipp for feie-/tilsynsgebyr fra 1. januar 2020:
I følge forskrift om brannforebygging fra 1.1.2016, skal kommunen sørge for feiing og tilsyn
med fyringsanlegg (skorstein og ildsted) som brukes til oppvarming av byggverk. Tidligere
var kravet at feiing og tilsyn skulle utføres minimum hvert 4. år. Etter ny forskrift om
brannforebygging skal feiing og tilsyn utføres etter kartlagt risiko og behov.
Intervallet for feiing og tilsyn fastsettes ut fra fyringsanleggets tilstand, sotmengde,
fyringsmønster med videre. Hyppigheten for feiing og tilsyn vil således variere fra bygning til
bygning. Ut fra dette har vi sett behov for å innføre et differensiert gebyrsystem fra 2020, med
hovedsakelig fakturering etter utført feiing og tilsyn, og ikke bare et fast årlig gebyr
uavhengig av feie- og tilsynshyppighet. Dette skal gi et mer rettferdig gebyrsystem.

Prisliste Feie- tilsynsgebyr fra Brann- og
feiervesenet 2020

Gebyr
totalt
(inkl.
mva)

Gebyr
feiing
u/mva

Gebyr
tilsyn
u/mva

Andre
gebyr
u/mva

Det beregnes mva av feiegebyr, tilsynsgebyr er uten mva.
Årlig gebyr boliger

360,00

160,00

160,00

Årlig gebyr frtidsbolig, seterhus og tilsv.

191,25

85,00

85,00

Gebyr ved faktisk gjennomført feiing boliger, i tillegg til årlig gebyr

750,00

600,00

0,00

Gebyr ved faktisk gjennomført tilsyn boliger, i tillegg til årlig gebyr

1 000,00

0,00

1000,00

Gebyr ved faktisk gjennomført tilsyn og feiing fritidsboliger, seterhus
mv, i tillegg til årlig gebyr

2 250,00

1 000,00

1000,00

Gebyr pr. feiing

312,50

250,00

Gebyr pr. tilsyn

500,00

Avbrutt avtale

500,00

Tillegg utover første (gjelder dersom eiendommen/bygget har flere
bygninger/fyringsanlegg

500,00
500,00
Priser pr. påbegynt time

Andre arbeider som ikke dekkes av ovenstående, pr. påbegynt time

1 375,00

1 100,00

Arbeidsoppdrag utenom utrykningsplikt (fylling av basseng, spyling av
plasser mv) pr. mannskap, pr. påbegynt time

437,50

350,00

Bruk av mannskaps-/tankbil utenom utrykningsplikt, pr. påbegynt time

937,50

750,00

1 187,50

950,00

562,50

450,00

12 500,00

10 000,00

BRANN, UTRYKNING OG ANDRE OPPDRAG

Bruk av stigebil utenom utrykningsplikt, pr. påbegynt time
Bruk av øvrige kjøretøy/transportmidler utenom utrykningsplikt, pr.
påbegynt time
Nedbrenning av bygg som ledd i øvelse, fastsettes etter reiseavstand
og bygningens størrelse, minimum
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FALSKE- OG UNØDVENDIGE UTRYKNINGER
Falsk brannalarm pr. utrykning (fra første utrykn.), vanlig hverdag dagtid 06.00-21.00

Priser pr. utrykning
5 000,00

5 000,00

Falsk brannalarm pr. utrykning (fra første utrykn.), øvrige tidspunkter

10 000,00

10 000,00

Unødvendig brannalarm pr. utrykning utover den 1. pga manglende
vedlikehold/uaktsomhet, vanlig hverdag - dagtid 06.00-21.00

5 000,00

5 000,00

Unødvendig brannalarm pr. utrykning utover den 1. pga manglende
vedlikehold/uaktsomhet, øvrige tidspunkter
10 000,00
10 000,00
Som utrykning regnes alle utrykninger som har medført utvarsling av brannmannskaper, selv om utrykningen
avbrytes/tilbakekalles. Gebyrkravet sendes til objekteier.
Satsene gjelder også dersom utrykning skyldes bråtebrann eller annen brenning som ikke er varslet
brannvesenet på forhånd.
Ved andre unødige utrykninger eller utløst alarm vurderes gebyr individuelt

KURS/ØVELSER
Sikkerhetssertifikat varme arbeider, pr. deltager (sertifikatavgift kommer
i tillegg)

2 500,00

2 500,00

Brannforebyggende kurs (brannvernlederkurs) m/utvidet risikoanalyse
(3 d), pr. deltaker

4 500,00

4 500,00

Brannforebyggende kurs (brannvernlederkurs) u/utvidet risikoanalyse (2 d),
pr. deltaker

3 000,00

3 000,00

Brannforebyggende kurs(brannvernlederkurs) dagskurs i risikoanalyse,
pr. deltaker

2 000,00

2 000,00

Praktiske øvelser (slokking, evakuering) 3 timer. inntil 12 deltakere*

1 650,00

1 650,00

Praktiske øvelser (slokking, evakuering) 3 timer over 12 deltakere**

3 600,00

3 600,00

*) Utover 3 timers varighet: pr time (inntil 1 instruktør)
**) Utover 3 timers varighet: pr. time (inntil 2 instruktører)

600,00

600,00

1 200,00

1 200,00

Andre kurs og eller annet omfang/antall deltakere, fastsettes kursavgift
særskilt

Prisliste 2020 Brann- og feiervesenet – Kst vedtatt sak 006/2020

