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OFFENTLIG ETTERSYN FOR NY LOKAL FORSKRIFT
Rådmannens innstilling:

Utkast til lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg legges ut til offentlig
ettersyn i minimum tre uker.
Bakgrunn for saken:
Det er gitt ny sentral forskrift til brann- og eksplosjonsvernloven med noen nye formuleringer
og bestemmelser.
Saksutredning:
I den nye forskriften er det bestemt at forebygging i form av feiing og tilsyn gjelder «fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk» (§ 17). Det innebærer at feiing og tilsyn i
Hemnes må utvides til også å omfatte fritidsboliger og hytter med fyringsanlegg (§ 29. Siden
tjenesten drives etter sjølkost medfører det også at det innføres gebyr for feiing og tilsyn i
fritidsbolig og hytte (§ 6).
I den tidligere forskriften var det bestemt at feiing og tilsyn skulle skje minst hvert fjerde år.
Dette er erstattet med «ved behov» (sentral forskrift § 17) og at «feiing skal skje på en faglig
tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiing skal
feieren sørge for at all sot blir fjernet og bragt til et egnet sted».
Paragrafene 6, 7 omhandler gebyr og gebyrfritak. Grunnene til gebyrfritak bør være presise
slik at de er enkle å håndheve. Paragrafene
8-10 omhandler de plikter som kommunen og tjenestemottaker har. Dette er i realiteten
utdrag fra den sentrale forskriften.
I § 12 er brukerens klagerett sikret. Hensikten er å sikre brukerrettighetene.
Vurdering:
Ei lokal forskrift er en lokal lov som i dette tilfellet skal sikre forutsigbarhet i forholdet mellom
kommunal myndighet og brukere. Dette er svært viktig når vi snakker om en tjeneste med
brukerbetaling etter sjølkostprinsippet. Gjennom klare regler og en klageordning skal
brukerne være godt sikret.
De nye gebyrene vil bli innført i 2018. Det er ikke mulig å kalkulere kostnadene i detalj, men
retningslinjene for sjølkost gir en tilpasningsperiode på minst to år.
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Rådmannen mener det er riktig at denne omlegginga gjøres gjennom ei lokal forskrift og at
utkastet er godt gjennomarbeidet. Rådmannen anbefaler at utkastet legges ut til offentlig
ettersyn.
Økonomi:
Tiltaket gjelder en tjeneste som produseres til sjølkost.
Lovhjemmel:
Brann- og eksplosjonsvernloven
Hvem som skal involveres/høres:
Offentligheten
Innsyn:
Saka er offentlig
Vilkår:
Ikke relevant
Varighet:
Ikke relevant
Kompetanse til å fatte vedtak:
Teknisk- og miljøutvalget
Klagerettigheter:
Ingen
Iverksetting av vedtak
TEK v/TM
Vedlegg:
1. Utkast til Forskrift og feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Hemnes kommune
2. Brann- og eksplosjonsvernloven
3. Forskrift om brannforebygging
Ekspedering:
TEK v/TM
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