
Årlig sender Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS) ut feie- og tilsynsgebyr.  

I MHBR IKS er feiing av piper behovsprøvd. Behovet blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den 

enkelte huseiers bruk av sitt ildsted. I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres minimum 

hvert fjerde år, men kan ut i fra en faglig vurdering bli oftere. 

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig 

forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i 

skorsteinen. 

Vanlige spørsmål ved feie- og tilsynsgebyret:   

Representantskapet i MHBR IKS vedtar gebyret. 

Gebyret er basert på selvkost dvs at avdelingens kostnader dekkes av inntektene fra gebyret. 

Gebyret reguleres i forhold til årlig pris- og lønnsvekst og dekker kostnader for feiing/kontroll av 

pipeløp og tilsyn av ovner ildsteder.   

Hvor ofte feies pipa:  Feierne gjør en faglig vurdering av hvor ofte det  er behov for feiing basert på 

risiko. Det kan medføre intervaller fra 1-4 år.  

Mer enn ei pipe: Gebyret er basert på antall pipeløp. 

Solgt eiendom: Ved salg av eiendom så er det kjøpekontrakten som avgjør om det er kjøper eller 

selger som betaler gebyr for inneværende år. Kontakt eiendomsmegler/ advokat for spørsmål. 

Pipe ikke i bruk: Skjema Søknad om fritak for feie- og tilsynsgebyr  må fylles ut elektronisk på 

www.mhbr.no ev. kan skjema skrives ut for utfylling.  

Søknad om fritak for feie – og tilsynsgebyr som blir innvilget gjelder i inntil 3 år. Deretter må man 

søke på nytt hvis det ikke har skjedd endringer. Grunnen til at man ikke automatisk får forlenget et 

fritak er at det kan være endringer f.eks. ved fyring eller ved at eiendommen blir solgt. 

Med virkning fra 01.01.19 fastsettes følgende betalingsregulativ for feiing og tilsyn i MHBR IKS. Samtlige 
satser er ekskl. merverdiavgift. 
 

 Gebyr 2019 2018 

1 Røykpiper i bolig – og forretningsbygg inntil 
3 etasjer, eks. kjeller og uinnredet loft 
pr.pipe (røykløp)* 

 
Kr. 474,-  (pr. år) 

 
Kr. 455,- 

2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt 
under pkt. 1 betales et tillegg pr. etasje 

Kr. 80,- (pr. år) Kr. 77,- (pr. år) 

3 For større røykpiper betales for medgått tid 
etter sats pr. time 

Kr. 510,- (pr. time) Kr. 490,-(pr. time) 

4 Mannskap pr. time (fyrkjele feiing) Kr. 510,- Kr. 490,- 

5.  Ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming pr. 
røykløp inntil 1 time. Pr. påbegynt time kr. 
510,- 

 
Kr. 672,- 

 
Kr. 646,- 

6. Feiing/tilsyn fritidsbolig faktureres 
etterskuddsvis etter varsling 

Kr. 800,- (hvert 8. år)  

Alle priser eks. mva*Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i 

særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for 

feie-/tilsynsgebyr. 

https://mhbr.no/test-skjema-fritak/
http://www.mhbr.no/

