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Anmodning om høringsinnspill - Forskrift om gebyr for tilsyn og 
feiing av fyringsanlegg, Bodø kommune 

Bystyret i Bodø kommune vedtok den 27. oktober 2022 i politisk sak 162/22 at forslag til «Forskrift 
om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg, Bodø kommune, Nordland» sendes ut på høring. 
 
 
Formålet med forskriften 
 
Etter Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20 § 28, kan bystyret selv fastsette lokal 
forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
I forbindelse med opprydding i gammelt regelverk er det utarbeidet utkast til ny forskrift med 
hjemmel i denne bestemmelse. Forslaget innebærer en videreføring av den praksis som i lang tid 
har vært i Bodø kommune med hensyn til innkreving av gebyr for tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg. 
 
Forskriften innebærer at eier av fyringsanlegg gjennom gebyr betaler den kostnad som er knyttet til 
tilsyn med og feiing av fyringsanlegg. Gebyret fastsettes ut fra et «selvkostprinsipp», noe som 
innebærer at gebyrets størrelse skal fastsettes i tråd med den reelle kostnad knyttet til tjenesten. 
Gebyret kan ikke brukes til å finansiere andre sider av Bodø kommune eller Salten Brann IKS sin 
virksomhet. 
 
Bodø kommune anser at det er riktig at eier av fyringsanlegg fortsatt skal betale kostnaden knyttet 
til tilsyn med og feiing av fyringsanlegg. Forskriften viderefører etablert praksis i Bodø kommune, 
og forskriften i seg selv vil ikke medføre endring i de gebyr som tidligere har vært fastsatt. 
 
En fungerende tilsyns- og feieordning er viktig for å forebygge brann. Ordningen er viktig for å sikre 
liv og helse, private formuesverdier, og samfunnskritiske funksjoner. 
 
 
Kort om innholdet i forskriften 
 
Virkeområde 
Forskriften vil gjelde for alle fyringsanlegg i Bodø kommune. Dette gjelder uavhengig av om 
fyringsanlegget er i en privat bolig, fritidsbolig, næringseiendom eller offentlig bygning. 
 
Hva gebyret skal dekke 
Gebyret fastsettes etter selvkostprinsippet. Ordningen blir på denne måten selvfinansiert. For 
nærmere opplysninger om hva selvkostprinsippet innebærer vises det til «Forskrift om beregning 
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av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)», samt 
Kommunal og moderniseringsdepartementets «Veileder til selvkostforskriften, November 2020». 
 
Fastsettelse av gebyret 
Gebyret vil bli fastsatt av Bodø Bystyre for ett år av gangen. Dette skjer normalt i forbindelse med 
vedtakelse av budsjett og økonomiplan. 
 
Unntak fra gebyrplikt 
Det vil være mulig å få unntak fra gebyrplikt. Dette kan kun skje etter søknad, og vil ikke gjelde før 
etter at vedtak om gebyrfritak er fattet. 
 
Det vil være et vilkår at ildstedet fysisk er satt ut av funksjon, enten ved frakobling fra røykkanal, 
blending av anlegget, eller ved annen sikring mot bruk. 
 
Fritak fra gebyr innebærer at det ikke vil bli utført tilsyn med eller feiing av anlegget. Fortsatt bruk 
av anlegget vil innebære en risiko. Av denne grunn er det stilt krav om etablering av fysisk hinder 
mot bruk for at gebyrfritak skal kunne innvilges. Dette for at anlegget ikke skal kunne tas i bruk 
igjen uten videre. 
 
Myndighet  
Myndigheten til å fatte vedtak eller beslutninger etter denne forskrift tilligger Bodø kommune. Bodø 
kommune kan delegere myndigheten til Salten Brann IKS. Eventuelt vedtak om delegasjon av 
myndighet fattes av Bodø Bystyre. 
 
Ikrafttredelse 
Det foreslås at forskriften trer i kraft 1. januar 2023. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere 
forskrifter som regulerer de samme spørsmål som denne forskrift regulerer. 
 
 
Høringssvar og høringsfrist 
 
Høringssvar kan enten sendes Bodø kommune per post: 
 
 Bodø kommune 
 Teknisk avdeling 
 Postboks 319 
 8001  BODØ 
 
eller pr. e-post 
 
 postmottak@bodo.kommune.no 
 
Høringssvar bes merket med «Høringssvar forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg, 
Bodø kommune, Nordland – sak nr. 2022/6008». 
 
Frist for å gi høringsuttalelse er 17. november 2022. 
 
 
Høringsliste 
Forskriften legges til offentlig høring på Bodø kommunes hjemmeside. 
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I tillegg sendes forskriften til høring hos følgende instanser: 
- Statsforvalteren i Nordland 
- Nordland fylkeskommune 
- Bodø kommune, Utbygging og eiendom 
- Saltstraumen kommunedelsutvalg 
- Tverlandet kommunedelsutvalg 
- Kjerringøy kommunedelsutvalg 
- Skjerstad kommunedelsutvalg 
- Væran kommunedelsutvalg 
- Huseierne v/distriktsleder Nordland 
- Boligbyggerlaget NOBL 

 
 
 

 Med hilsen  
   
 Knut Andreas Hernes  
 Avdelingsdirektør  

 
 
 

  Rohnny Mollan-Andersen 
  Juridisk rådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 

 
 
 
 


