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Klage på feiegebyr
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunen opprettholder gebyret på feiing for 2017.

Saksopplysninger
Indre Fosen kommune mottok den 19.12.2018 en lovlighetskontroll av rettslig grunnlag for
innkreving av feiegebyr i Rissa kommune i 2017 fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Fylkesmannen mottok en henvendelse den 14.09.2017 med klage på for høyt feiegebyr på
sin fritidshytte. Lovlighetskontrollen fra Fylkesmannen, vedlagt, konkluderer med:
“Rissa kommunes gebyrregulativ for 2017 er ugyldig så langt det gjelder satsen for
feiegebyr for fritidsboliger. Punktet om fritidsboliger i kapittel 3 i regulativet oppheves, jmf.
koml. § 59.
Indre Fosen kommune bes skaffe et selvkostregnskap som omfatter gebyr for
feietjenester.
Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages etter forvaltningsloven.”
Begrunnelsen for påstanden om at satsen var ugyldig, var at det ikke var fremlagt godt nok
selvkostregnskap på gebyret på feiing av hytter for året 2017. Dette er en tjeneste som
kommunen kjøper fra Trondheim brann og redningstjeneste (TBRT), og kommunen har kun
oversikt over hva TBRT fakturerer kommunen og hvor mye kommunen får inn i feiegebyr.
Norsk lov sier at det ikke skal skilles mellom bolig og fritidsbolig på selvkostregnskapet til
feiing, derfor har heller ikke TBRT et eget selvkostregnskap på fritidsbolig. Kommunen mente
derfor at vedtaket fra fylkesmannen er feil, og etter lovlighetskontrollen ble mottatt skjedde
det derfor ingen korrigering av feiegebyr i kommunen for året 2017.
Kommunen må behandle alle likt, og skal en person få tilbakebetalt gebyr, vil det føre til at
alle som betaler dette gebyret til kommunen må få tilbakeført tilsvarende. Siden dette er
selvkost, ville det igjen føre til at alle som betaler dette gebyret, må betale mer i årene etter.
Klager sendte epost til kommunen 16.01.2020 hvor han påpekte vedtaket fra Fylkesmannen,
og ønsket ikke å betale sitt feiegebyr. Kommunen sendte følgende svar:
Angående lovlighet til innføring av gebyret:
Fylkesmannen skriver i sitt brev Lovlighetskontroll av rettslig grunnlag for innkreving av
feiegebyr – Rissa kommune: «Etter vurderingen ovenfor, har Fylkesmannen kommet til at det
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kan forsvares å sidestille kommunens gebyrregulativ med en forskrift, formelt sett. Dermed
har kommunen tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å utstede gebyr for feiing. Jfr. Bevl. §28.2
ledd.»
Det vil si at kommunen ikke brøt noen lov da de innførte gebyret for feiing av fritidshytter.
Angående størrelsen på feiegebyr og selvkostregnskap:
Etter en lengre samtale på telefon med Fylkesmannen viser det seg at dette er en sak hvor
utfallet av deres vedtak, vil være vanskelig å gjennomføre på en god måte. Dette var både
jeg og Fylkesmannen enige i og han hadde heller ikke noen gode innspill om hvordan det
kunne løses. Feiing skal være en selvkost for kommunen, dvs. innbyggerne skal betale for
totalkostnaden på feiing i hele kommunen. Hvis kommunen må tilbakeføre alle gebyrene
som er samlet inn, må kommunen hente de tilbake i årene som kommer. Dette vil ikke føre til
at feiingen blir rimeligere for innbyggerne, kun at de må betale mer i årene som kommer.
Forskriftens § 17 (https://www.tbrt.no/hyttefeiing) viser at det ikke skilles mellom boliger og
fritidsboliger – forskriften opererer med begrepet «byggverk». Indre Fosen kjøper tjenesten
feiing og tilsyn fra TBRT IKS, og TBRT forholder seg til forskriftens tilnærming til dette når de
fakturerer kommunen for tjenesten; TBRT skiller ikke mellom ulike typer objekter. Dette gjør
at både TBRT og Indre Fosen kommune ikke kan ha eget selvkostregnskap for fritidsboliger.
Prisen ble satt av TBRT etter selvkostprinsippet, de gjorde beregninger i forkant og kom frem
til at gebyret på 400 kr skulle være nok til å dekke kostnadene til feiing av fritidsboliger i
daværende Rissa (og Leksvik) kommune. Siden dette da var en ny tjeneste vil det ta flere år
før vi kan se om prisen ble satt riktig. Det er ingen som enda vet totalkostnadene for å feie
alle fritidshyttene i hele Indre Fosen kommune. Kostnadene kan øke eller minke og det første
året trenger heller ikke å gi noe godt estimat på resten av årene, da mange av hyttene er
spred over et stort geografisk område. Det vil derfor kunne komme justeringer på gebyret
både opp og ned i årene som kommer. For regnskapsåret 2018 ble utgiftene lavere enn
kostnadene og det ble derfor avsatt et mindreforbruk i fond. Slik regnskapet ser ut for 2019
ser det ut som om kostnadene er vesentlig høyere enn inntekten og vi vil benytte avsatt fond
for 2018 for å dekke dette. I flg. selvkostprinsippet har skal selvkostområder gå i null over 5
år, dvs. kommunen kan i samme periode gå med mer og mindreforbruk. Kommunen jobber
nå med å få satt opp et bedre selvkostregnskap som viser dette bedre slik at vi følger alle
anbefalinger fra Fylkesmannen, men dette vil ikke skille mellom fritids og boligfeiing (basert
på forskriftens §17).
Basert på dette, mener jeg at det er det beste for kommunens innbyggere at vi ikke
tilbakebetaler gebyret, siden det vil føre til at kommunen må hente igjen samme sum året
etter. Hvis det viser seg at gebyrene kommunen henter inn blir vesentlig høyere enn
utgiftene, vil dette automatisk sørge for et lavere gebyr i årene som kommer. Det vil si at du
over tid ikke vil komme i en situasjon hvor du vil betale for mye for denne tjenesten. Håper
dette er svar nok på deres klage.
Klager gikk da videre til sivilombudsmannen og ba om hjelp der. De krever at klagen
behandles i kommunen før de kan vurdere saken. Formannskapet er klagenemnd, ifølge
siste kulepunkt i delegasjonsreglementets kapittel 1.4 Generelle regler om bruk av delegert
myndighet, og klagen legges derfor fram for formannskapet til behandling.
Vurdering:

Som det ble skrevet i svaret til klager, så vil det være svært vanskelig å følge vedtaket til
Fylkesmannen i denne saken, da det ikke skilles mellom fritidsbolig og bolig i loven. TBRT vil
ikke kunne fremskaffe et regnskap kun på fritidsboliger, og kommunen kan derfor ikke legge
frem et selvkostregnskap som Fylkesmannen krever. Administrasjonen mener at det ikke er
grunnlag for å innfri klagen. Det vil være viktig for alle som må betale dette gebyret, ut fra
selvkostprinsippet, at klager ikke får medhold i sin klage.
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