Brannvesenet Midt IKS
Seilmakergata 10
7725 Steinkjer

Verdal, 30. september 2022

Klage på feieravgifta

Inns hytteeierforening vil på vegne av hytteeierne i Sandvikaområdet i Verdal klage på den
utsendte feieravgifta.
I Sandvikaområdet er det 10 hytteeierforeninger som representer om lag 400 hytteeiere og
mange av disse hytteeierne har reagert på den tilsendte fakturaen.
Tidligere faktura/avgift har vært kr 1 000,- for utført feiing inkl. tilsyn. Feier antydet under siste
besøket at feiingen vil bli gjennomført igjen om 8-10 år. Også i infoskrivet fra dere står det inntil
hvert 10. år.
I følge «Veileder for selvkost på kommunale betalingstjenester» fra 2014 som ligger på
www.regjeringen.no står det at det må utarbeides en for- og etterkalkyle som viser kostnadene
innenfor tjenesteområdet. (se utklipp under)

Ønsker derfor å få tilsendt for- og etterkalkylene for tidligere år og forkalkylen for 2022. Tar det
som en selvfølge at det er kalkylene for fritidsbebyggelse i Verdal kommune dere sender oss.
Videre står det i den samme veilederen spesifikt i forhold til feiing:
«Feietjeneste (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28). Brukerbetaling kan
maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.»

Inns hytteeierforening

v/Gunnar Nossum

Dalhaug 18, 7655 Verdal

I motsetning til en del andre kommunale tjenester er det maksimalt selvkost som er
bestemmelsen.
Synes det er rart at det er mange ganger dyrere å gjennomføre feiing på hytta enn et vanlig
bolighus. På eneboligen vil det i løpet av en 10-årsperiode bli gjennomført ca 5 feiinger til en total
kostnad på kr 7 150 (inkl. mva) altså kr 1 430 pr feiing/tilsyn. (Antar at det planlegges feiing hvert
eller annet hvert år, når det står på fakturen «Feiing 1-2 år, …»?) På hytta er det i samme
tidsperiode planlagt 1 feiing og kostnaden ligger på kr 5 000.
Bare i Sandvikaområdet med 400 hytter generer dette en årlig inntekt for Brannvesenet Midt IKS
på ca kr 200 000 eller kr 2,0 mill i løpet «feierperioden» og det hadde vært interessant å vite
tidsbruken på feiing av disse 400 hyttene? Antar at det er feiing og tilsyn av ildsted vi skal betale
for og ikke noen av de andre tjenestene tilknyttet brannvesenet?

Med vennlig hilsen
Gunnar Nossum
Leder Inns hytteeierforening
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