
 

Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/166    

 
 
OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSORDNING I ØYER KOMMUNE  
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
-  Forskrift om feie- og tilsynsordning, Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland 
 
Sammendrag: 
Lokal forskrift om feie- og tilsynsordning for Øyer kommune, foreslås opphevet med 
umiddelbar virkning, da det fra 1. januar 2016 er gitt sentral forskrift som regulerer 
aktuelle områder. Ny forskrift åpner ikke for lokale forskrifter. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyrene i Lillehammer og Øyer kommuner fastsatte den 29. januar 2009, med 
hjemmel i forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3, jf. 
lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, fjerde ledd, lokal 
forskrift om feie- og tilsynsordning. 
 
Kommunestyret i Gausdal kommune fastsatte den 21. mars 2013 likelydende forskrift for 
Gausdal kommune. 
 
For fritidsboliger som er tilknyttet offentlig infrastruktur som veg, vann og avløp, har 
kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer fastsatt lokal forskrift der fritidsboliger med 
fyringsanlegg skal ha feie- og tilsynstjeneste, i henhold til forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn. Eiere av slike fritidsboliger skal betale gebyr på linje med øvrig bebyggelse. 
 
Eiere av hytter som ikke har slik tilknytning til offentlig infrastruktur, kan bestille feiing eller 
leie utstyr for egenhendig feiing. 
 
Fra 1. januar 2016 trådte ny sentral forskrift om brannforebygging i kraft, og tidligere 
sentral forskrift ble opphevet fra samme dag. 
 
Bestemmelsen om feiing og tilsyn med fyringsanlegg har i den nye forskriften følgende 
ordlyd: 

«§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming 

av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende 

måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal 

feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted. 



Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som 

brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn 

med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til 

fyringsanlegget.» 

 
Vurdering: 
I den nye forskriften er det, til forskjell fra bestemmelsene i den gamle forskriften, ingen 
åpning for lokale forskrifter. Det er heller ikke åpning for å unnta noen bygg totalt fra 
kravet om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Det er ikke krav til verken vei, vann eller avløp 
for å omfattes av forskriften. 
 
Gjeldende lokal forskrift for feie- og tilsynsordning i Øyer kommune må som følge av dette 
oppheves. 
 
Rådmannen tilrår at lokal forskrift for Øyer kommune om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i 
fritidsboliger som er tilknyttet offentlig infrastruktur i form av veg, vann og avløp, 
oppheves. 
 
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg vil etter dette i sin helhet reguleres av sentral forskrift 
som trådte i kraft 1. januar 2016.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Forskrift om feie- og tilsynsordning, Øyer kommune, 
av 29. januar 2009 nr. 123, oppheves med umiddelbar virkning. 
 
 
 
Eli Eriksrud Torstein Hansen 
Konstituert rådmann 


