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Brannvesenet Midt IKS 

Seilmakergata 10 
7725 Steinkjer  Verdal, 12. oktober 2022 

 

Klage på feie- og tilsynsgebyr 
Viser til oversendt klage fra oss datert 30/9-22 og deres svar fra 6/10-22.  

Vi kan ikke se at dere besvarer vårt ønske om for- og etterkalkyle som viser kostnadene innenfor 
tjenesteområdet. Som det står i veilederen knyttet til kommunale tjenester står det at det MÅ 
utarbeides en selvkostkalkyle som inkluderer en for- og en etterkalkyle.  

Ettersom det opereres med ulike satser for kat 1 og kat 2 mener vi det må finnes egne kalkyler for 
de ulike kategoriene. Når gebyret er delt i to; feiing og tilsyn vil vi anta at det også må være en 
egen kalkyle for tilsynet?  

Ut fra deres egen prisliste bety det at i kat. 1 vil feiing koste kr 292 – 584 pr feiing, mens tilsynet 
koster kr 280 – 560 pr gang. I sum altså mellom kr 572 og 1 144. I kat. 2 vil feiing koste kr 480 – 
1 200 pr feiing, mens tilsynet koster kr 1 120 – 2 800 pr gang. I sum blir dette altså mellom kr 
1 600 og 4 000. Dersom dere hadde planlagt feiing 4. hvert år ville det bety en fordobling fra det 
vi har betalt tidligere.  

Dere skriver i deres svar at: «Det gjør at de som har oftere behov for feiing, betaler mer enn en 
som har et lavere behov for tjenestene fra oss.» Hvordan dere kan komme fram til dette skjønner 
vi ikke? 

Hvordan splittingen i feiing og tilsyn gir en mer rettferdig prising skjønner vi heller ikke.  

Brannvesenet Midt IKS har i sitt tilsvar på klage på feie- og tilsynsavgift oppgitt at i Verdal 
kommune ble vedtaket om innlemming i Brannvesenet Midt IKS, også et vedtak om aksept av 
gjeldende gebyrregulativ. Det presiseres videre at endringene er politisk vedtatt. 

Brannvesenet Midt IKS avviser med dette vår klage og de framlegger heller ingen dokumentasjon 
i sitt tilsvar som dokumenterer bakgrunnen for denne svært høye prisveksten. For mange av 
hyttene vil det være en prisvekst på mange hundre prosent for den samme tjenesten. 

For øvrig leveres tilsvarende tjeneste med et gebyr på kr. 800,- pr. feiing/tilsyn av Levanger 
kommune. 

Med dette som bakgrunn valgte vi å rådføre oss med Forbrukerrådet. 
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Vi har ikke mottatt varsel om vedtak om ny feie- og tilsynsavgift, og derigjennom har vi heller ikke 
mottatt noen informasjon om tidspunkt for vedtak eller adgang til å klage på vedtaket kommune 
har gjort. 

Det klages spesielt på urimelig prisøkning. 

 

Med vennlig hilsen 

Gunnar Nossum 
Leder Inns hytteeierforening 


