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Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine 
 
REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2022  
 
Vedlegg: Dekningsgradsberegninger feiing og tilsyn 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
 
Administrasjonen foreslår at gebyrsatsene for feiing/tilsyn og gassfyringsanlegg holdes 
uendret på henholdsvis 410 kr og 300 kr. Foreslåtte satser medfører at gebyrene beholdes 
på samme nivå i de tre kommunene som inngår i brannsamarbeidet. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Brannstyret har lagt fram forslag for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune om at 
gebyrene for feiing og tilsyn holdes uendret. 

Gebyrsatsene som er benyttet i budsjett for Lillehammerregionen brannvesen er lagt til grunn 
for beregningen av selvkost.  
 
 Tekst  2019 2020 2021 2022 
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe.  512,50  512,50 512,50 512,50 
Gassfyringsanlegg  375,00  375,00 375,00 375,00 
Årets resultat  -18 051 4 750 -2 794 -2 901  
Beregnet fond pr 31.12  437 766 442 472 439 678 436 777  
Antatt rente i %  2,3 % 1,39 % 1,95 %  2,25%  

 
Tabellen viser at det er et relativt lite samlet underskudd for årene 2019 til 2022.  
 
I henhold til ny forskrift om brannforebygging, skal nå alle fritidsboliger kartlegges og 
eventuelt tas med i feie- og tilsynsordningen. I budsjettforslaget er dette tatt med.  
Gausdal kommune får tilbakeført en pott som skal dekke kommunens kostnader med 
fakturering med mer. I budsjett for 2022 har brannstyret satt dette beløpet til kr 145 383.-.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Brannvesenet flyttet inn i ny brannstasjon høsten 2021. Husleien vil derfor øke fra 2021 til 
2022. Brannvesenet har opparbeidet et positivt selvkostfond for feiing som skal være med å 
dekke den økte husleien.  
 
Med virkning fra 01.01.2022 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp) kr 410 eks. mva. (kr 512,50 inkl. mva.) 
Gassfyringsanlegg kr 300 eks. mva. (kr 375,00 inkl. mva.)  
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
VURDERING: 
 
Det er små endringer av selvkostfondet fra 2019 til 2022. Dekningsgraden for 2021 er på 99,9 
%. 
 
Foreslåtte satser fra brannstyret medfører at gebyrene beholdes på samme nivå i de tre 
kommunene som inngår i brannsamarbeidet. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med virkning fra 01.01.2022 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.- eks. mva. (512,50 inkl. mva.) 
Gassfyringsanlegg kr 300.- eks mva. (375,00 inkl. mva.) 
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

Planutvalget behandlet saken, saksnr. 75/21 den 12.11.2021. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
 
Med virkning fra 01.01.2022 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.- eks. mva. (512,50 inkl. mva.) 
Gassfyringsanlegg kr 300.- eks mva. (375,00 inkl. mva.) 
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 87/21 den 17.11.2021. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Med virkning fra 01.01.2022 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.- eks. mva. (512,50 inkl. mva.) 
Gassfyringsanlegg kr 300.- eks mva. (375,00 inkl. mva.) 
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 


