Nord-Aurdal kommune
Gebyrregulativ/betalingssatser for brann- og feiervesenet 2018
Hjemmelsgrunnlag for innkreving av feie- og tilsynsavgifter finnes i Lov om vern mot brann,
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd. Det
vises ellers til tilhørende forskrifter samt kommunestyrets vedtak.
Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2018.

1. Gebyr - feiing/tilsyn med fyringsanlegg:
Feiing hvert år og tilsyn hvert 4. år:
a) Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg - 1. skorstein:

kr. 620,-

Gjeldende sats benyttes også for hytter/fritidsboliger, forutsatt at
feie- og tilsynsintervallet er bestemt på grunnlag av kartlagt behov.

Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år:
b) Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg - 1. skorstein:
c)

d)

Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg - Øvrige
(f.o.m. skorstein nr. 2, samme bruksenhet), og uavhengig
av ovennevnte:
Tilleggsavgift for feiing der det ikke er tilrettelagt for
feiing ved første besøk:

e)

Gebyr for feiing (pr. røykløp) og/eller tilsyn som foretas
etter forespørsel fra eier/bruker - og kommer i tillegg til
lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg:

f)

Feiing (pr. røykløp) og/eller tilsyn i hytter/fritidsboliger
(feiing/tilsyn etter forespørsel fra eier/bruker):

g)

Kamerakontroll og/eller lekkasjemåling m/påfølgende
rapport - 1. røykløp:
Kamerakontroll og/eller lekkasjemåling (inkl. rapport) øvrige røykløp (pr. stk):

kr. 430,-

kr. 190,-

kr. 310,Avgiften beregnes etter
medgått tid, dvs. fra ankomst
oppdragssted til avreise
oppdragssted, og timesats iht.
pkt. h. Det beregnes avgift
for minimum 15 min, deretter
pr. påbegynt 15 min.
Reisekostnader kommer i
tillegg.

kr. 1.470,-

kr. 1.890,-

kr. 1020,Reisekostnader kommer i
Merk.: Det beregnes ikke gebyr for kamerakontroll utført tillegg.
som del av lovbestemt tilsyn.
h)

For arbeider som ikke dekkes av/ kan beregnes etter
foranstående gebyrsatser, eller når oppdraget medfører
unormal stor arbeidsmengde, beregnes gebyret etter
medgått tid (etter samme kriterier som pkt. e). I slike
tilfeller brukes følgende timesats:

kr. 1020,Reisekostnader kommer i
tillegg.
Gebyrkrav sendes kunden etter at tjenesten er utført. Alle ovennevnte tjenester tillegges mva.

2. Alarmer / Utrykninger:
a)

b)

c)

Falsk brannalarm, pr. utrykning (fra første utrykning),
vanlig hverdag - dagtid (0600-2100):
øvrige tidspunkter:

kr. 5.000,kr. 10 000,-

Unødvendig brannalarm utover den 1., grunnet
manglende vedlikehold/uaktsomhet,
vanlig hverdag - dagtid (0600-2100):
øvrige tidspunkter:

kr. 5.000,kr. 10 000,-

Utrykning rekvirert til ubekreftet brann fra privat
vaktsentral:
NB! Evt. avtale med vaktselskap

kr. 3.075,(3 * rettsgebyr)

Som utrykning regnes alle utrykninger som har medført utvarsling av brannmannskaper, selv om
utrykningen avbrytes/tilbakekalling finner sted. Gebyrkravet sendes til objekteier.
Dersom utrykningen skyldes forhold som eier eller bruker vanskelig kan lastes for, skal betaling for
slik utrykning normalt frafalles for én utrykning pr. kalenderår for vedkommende objekt.
Ovennevnte er fritatt for mva.

3. Kurs / Øvelser:
Sikkerhetssertifikat for Varme arbeider:
a)

Pris pr. deltaker (gjelder både grunnkurs og
resertifisering):
Sertifikatavgift til Norsk Brannvernforening kommer i tillegg.

kr. 2.500.-

Brannforebyggende kurs (brannvernlederkurs):
b)
c)
d)

Kurs med utvidet risikoanalyse (3 d.), pr. deltaker (inkl.
kursmateriell):
Kurs uten utvidet risikoanalyse (2 d.), pr. deltaker (inkl.
kursmateriell):
Kurs (dagskurs) i risikoanalyse, pr. deltaker (inkl.
kursmateriell):

kr. 4.500,kr. 3.000,kr. 2.000,-

Øvrige kurs og øvelser:
Inntil 12 deltakere*: Over 12 deltakere**:
e) Evakueringsøvelser:
kr. 1.400,kr. 3.000,f) Praktiske øvelser (slokkeøvelse mm):
kr. 1.600,kr. 3.500,g) Undervisning i enkel brannteori:
kr. 1.400,kr. 3.000,*) Utover 3 timers varighet: kr. 600,- pr time (inntil 1 instruktør)
**) Utover 3 timers varighet: kr. 1.200,- pr. time (inntil 2 instruktører)
I forbindelse med kurs som ikke fremgår av ovennevnte - og i de tilfeller kursets omfang
og/eller antall deltakere avviker vesentlig fra nevnte deltakerantall, vil kursavgiften bli fastsatt
på grunnlag av medgått tid og ovennevnte timesatser.
h)

Nedbrenning av bygg som ledd i øvelse. Avgiften
fastsettes ut fra bygningens størrelse og reiseavstand

mv., men minimumsbeløp:
Evt. mva. kommer i tillegg.

kr. 10.000,-

Kurs/øvelser er fritatt for mva.
4. Div. saksbehandling:
a)

b)

Gebyr for behandling av søknader om fyrverkeri og
tilsyn med utsalgssted:
Gebyr for enkeltsøknader fra privatpersoner i forbindelse
med jubileer, brylluper o.l.:

c)

Gebyr for enkeltsøknader fra lag og organisasjoner
forbindelse med div. arrangementer o.l.:
Ovennevnte er fritatt for mva.

kr. 2.500,-

kr. 0,kr. 0,-

5. Øvrige satser:
a)

b)

c)

Arbeidsoppdrag som ikke naturlig faller inn under
utrykningsplikten (f.eks. fylling av basseng og spyling
av plasser), etter medgått tid pr. mannskap. Pr. påbegynt
time:

kr. 350,-

Bruk av mannskapsbil/tankbil på oppdrag som ikke
faller inn under utrykningsplikten, etter medgått tid pr.
påbegynt time:

kr. 750,-

Bruk av stigebil på oppdrag som ikke faller inn under
utrykningsplikten, etter medgått tid pr. påbegynt time:

kr. 950,-

d)

Bruk av øvrige kjøretøy/transportmidler på oppdrag som
ikke faller inn under utrykningsplikten, etter medgått tid
pr. påbegynt time:
Mva kommer i tillegg.

kr. 450,-

