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Fritak av feiegebyr gnr. 974, bnr 2 

Administrativt vedtak  
Eiendommen gnr 974 bnr 2,  gis fritak av feiegebyr f.o.m. 01.07.2022. 
 
Vedtaket gjelder for perioden 01.07.2022 – 30.06.2026. Etter dette går gebyrgrunnlaget tilbake til det 
det var før endringen, dersom kommunen ikke mottar ny søknad innen 30.06.2026. 
 
Hjemmelshaver er ansvarlig for å melde fra til Orkland kommune dersom forutsetningene for dette 
vedtaket endres. 
 
Bakgrunn for saken 
Søknad om fritak av feiegebyr for eiendommen gnr 974 bnr 2, Orkland.  
Det er 2 piper på bygningen, det er den nordlige pipen som taes ut av bruk. Det planlegges for ny 
stålpipe om noen år. Det sørlige pipeløp skal rehabiliteres. 
 
 
Vurdering 
Retningslinjer for feiegebyr i Orkland kommune er fastsatt i en lokal Forskrift for feie- og tilsynsgebyr 
som trådte i kraft 01.01.2020. 
 
Ihht. Forskriftens § 7 kan kommunen etter skriftlig søknad gi fritak fra å betale gebyr. Gebyrfritak gis 
dersom fyringsanlegget ikke er i bruk over tid. Det må være en fysisk adskillelse av ildsted fra 
skorstein/røykkanal, i tillegg må skorstein/røykkanal blendes av i toppen. Det er eier, gjennom 
søknad om gebyrfritak, som er ansvarlig for å underrette kommunen om at fyringsanlegget ikke 
lenger er i bruk. Kommunen må godkjenne søknaden før gebyrplikt bortfaller. Eier skal varsle 
kommunen før fyringsanlegget tas i bruk igjen. Gebyrfritak gis for en periode på maks 4 år, etter 
dette må det søkes om nytt fritak. 
 
Feier har kontrollert at vilkår for fritak er fylt den 30.06.2022. 
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Vedtaket er fattet i henhold til Forskrift for feie- og tilsynsgebyr, og kan påklages til Hovedutvalg 
Teknikk.  Klagefristen er 3 uker fra dato avgjørelsen er mottatt. Klagen sendes skriftlig og må være 
begrunnet.  

 
Med hilsen  
Orkland kommune 
 
 
 
Laila Åsmul 
laila.asmul@orkland.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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