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Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Forslag til lokal forskrift om feiing og tilsyn i Indre Østfold kommune, sendes på høring og offentlig 
ettersyn, med høringsfrist 30.08.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 
 
Fellesnemndas behandling: 
Ingen forslag. 
 
Fellesnemndas enstemmige vedtak: 
 
Forslag til lokal forskrift om feiing og tilsyn i Indre Østfold kommune, sendes på høring og offentlig 
ettersyn, med høringsfrist 30.08.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 
 

 
 

Bakgrunn og saksopplysninger: 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner slår seg sammen til Indre Østfold 
kommune fra 1. januar 2020, og i den forbindelse er det behov for en felles lokal forskrift for feiing 
og tilsyn.  
 
Forskriften skal ivareta avtalemessige forhold mellom abonnenten, Indre Østfold brann og redning 
IKS og kommunen, samt utgjøre grunnlaget for fastsetting av feie- og tilsynsgebyr.  
Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i 
kommunen slik at sannsynligheten for brann reduseres så mye som mulig. 
 
Etter at Indre Østfold Brann og Redning IKS ble etablert 01.01.2016 ble det i fellesskap utarbeidet 
en ny, gjeldende forskrift, for eierkommunene. Forslag til ny forskrift viderefører bestemmelsene 
fra denne forskrift uten endringer. 
 
 



Juridisk grunnlag 
Kommunen har etter brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter ansvar for tilsyn og 
gis også hjemmel for å ilegge gebyrer for tilsynet som kommunene utfører. Selv om oppgavene er 
delegert til andre organer eller enheter i eller utenfor kommunen, skal kommunestyret kontrollere 
at pliktene blir oppfylt. Indre Østfold kommune har delegert myndigheten når det gjelder feiing og 
tilsyn til Indre Østfold Brann og Redning IKS 
 
Forslaget til ny feie- og tilsynsforskrift tilfredsstiller «Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14)». 
 
Hovedtrekk i høringsforslaget 
Dagens praksis med feiing og tilsyn er lik i de fem kommunene, og forslaget til ny forskrift for Indre 
Østfold kommune viderefører det som er dagens praksis. 
 
Vurderinger 
Økonomiske konsekvenser 
Oppbyggingen av dagens feie- og tilsynsgebyr blir videreført i forslag til ny forskrift. Både den nye 
og de gamle forskriftene overlater til kommunens gebyrregulativ å fastsette gebyrsatsene. 
 
Forslag til gebyrregulativ blir årlig lagt frem til politisk behandling. Den første 
behandlingen av gebyrregulativet etter den nye forskriften blir sammen med 
budsjettbehandlingene for 2020. 
 
Fremdrift 
Forskriften sendes på høring med høringsfrist til 30.08.2019. Endelig forslag til forskrift om feiing 
og tilsyn vil blir lagt fram for vedtak i Indre Østfold kommunestyre høsten 2019 og være gjeldende 
for Indre Østfold kommune fra 1.1.2020. Forslag til gebyrregulativ vil bli lagt frem sammen med 
rådmannens budsjettforslag til høsten.   
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