
 

Gebyrregulativ 2021 – Vefsn Brann og redning 
 

Gebyrer innenfor fagområdet Brann og Redning  
Gjeldende satser for Brann og Redning trer i kraft 01.01.2021 og gjelder inntil videre. 

Det gjøres for orden skyld oppmerksom på at gebyrlisten ikke inneholder utfyllende 

informasjon – men viser til eksempler på oppdrag som faktureres.  

  

Alle priser nedenfor er inkl mva der ikke annet er nevnt.  

  

Feie- og tilsynstjenesten Vefsn / Grane / Herøy  

  

Kommunen har innkreving av feie- og tilsynsavgift over 6 terminer hvert år, og 

avgiften ilegges alle helårs- og fritidsboliger med ildsted iht. lokal forskrift og feie- og 

tilsynsavgift. Beregningsgrunnlaget er beregnet med bakgrunn i selvkostprinsippet 

og det er lik avgift i de kommuner der Vefsn har ansvaret for feie- og tilsynstjenesten.  

  

Årlig avgift pr boenhet (helårs) med ildsted settes til kr 796.- (686.-) 

Gjelder behovsprøvd feiing i boliger som benyttes på helårsbasis.  

  

Årlig avgift pr boenhet (fritid) med ildsted settes til kr 796.- (686.-)  

Gjelder behovsprøvd feiing i fritidsboliger.  

  

Serviceoppdrag feie- og tilsynstjenesten settes til kr 1.087.- pr time (1.059.-)  

Gjelder ikke-lovpålagte oppgaver som utføres for kunder. Herunder kommer 

ferdigbefaring av egenmonterte ildsteder, fresing av beksot etc. Dette tilsvarer en 

økning på 2.7 % fra forrige år.  

  

Saksbehandlingsgebyr – Pyrotekniske vare settes til kr 4.003.- (3.898.-)  

Gjelder behandling av søknad og befaring av utsalgssted i forbindelse med 

behandling av innkommet søknad om salg av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Dette 

tilsvarer en økning på 2.7 % fra forrige år.  

  

Kontrollgebyr i utsalgsperioden – Pyroteknisk vare settes til kr 1.693.- pr år 

(1.649.-)  

Gjelder kontroll av utsalgssted i løpet av utsalgsperioden for pyroteknisk vare. Dette 

tilsvarer en økning på 2.7 % fra forrige år.  
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Salten Brann IKS / Nordland 110-Sentral  

  

Salten Brann IKS har overvåking av automatiske brannalarmer og heisalarmer mm. 

på vegne av kommunene tilknyttet Bodø 110-sentral. Kostnadene for tilknytning til 

alarmsentralen fastsettes av styret i Salten Brann IKS og er lik for alle kommunene 

som er tilknyttet sentralen.  

  

   

Brann- og redningstjenesten i Vefsn  

  

Brann- og redningstjenesten utfører en del serviceoppdrag utover de lovpålagte 

oppgavene. Satsene er økt med 2.7 % for å dekke opp for økte driftsutgifter.  

  

Serviceoppdrag settes til kr 1.087.- pr time (1.059.-)  

  

Utrykning ved unødig alarm settes til kr 7.392.- pr utrykning (7.197.-)  

Unødige utrykninger til brannobjekter som følge av feil på brannvarslingsanlegget, 

manglende sakkyndig kontroll/vedlikehold av brannalarmanlegget i henhold til 

forskrift om brannforebygging faktureres eier av objektet. Tilsvarende gjelder dersom 

det pågår arbeid på anlegget som ikke er forhåndsvarslet til brannvesenet.   

  

Unødige alarmer forårsaket av brukerne / beboerne ilegges alltid eieren av objektet. 

Dette for å bevisstgjøre eieren i forhold til sitt ansvar som bygningseier i forhold til 

forskrift om brannforebygging. Gebyret sikrer også at kommunen får dekket inn sine 

driftskostnader for unødige alarmer. Gebyret har også en preventiv virkning i forhold 

til kjensgjerningen om at hyppige og gjentakende unødige alarmer ikke blir tatt 

alvorlig av beboerne.  

  

Unødig utrykning – Brannalarmanlegg Sjøgata (områdebasert)  

Unødig utrykning til private boliger settes til kr 2.956.- (2.879.-)  

Unødig utrykning til næringsbygg settes til kr 7.392.- (7.197.-)  

  

Se nærmere forklaring om unødige alarmer i punktet over.  

  

  

Åpning av nøkkelsafe settes til kr 760.- pr gang (740.-)  

Gjelder i de tilfeller man får henvendelser fra objekteier som har behov for bistand fra 

brannvesenet med å få åpnet nøkkelsafen på objektet. Dette gjelder ved innlegging 

av nye nøkler, revisjon av eksisterende låssystem samt vedlikehold av nøkkelsafen.  
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Montasje av utvendig nøkkelboks settes til kr 661.- pr gang (643.-) 

Gjelder montasje av utvendig nøkkelboks (ikke Keylink).  

  

 

Kurs / Øvelser  

Ved opplæring (kurs og øvelser) så fastsetter enheten prisene i hvert enkelt tilfelle 

basert på omfang av tjenestekjøpet.   

  

 

Kontroll av slukkeposter / brannslukningsapparater   

Det utføres sakkyndig kontroll av slukkeposter i kommunale bygg og enhetsprisene 

er som følger. Prisene i tabellen nedenfor er uten merverdiavgift da brann- og 

redningstjenesten i all hovedsak utfører denne type tjeneste internt i kommunen.  

  

Oppdragsbeskrivelse  Enhetspris 2021  Enhetspris 2020  

Årskontroll av pulverapparat (6 kg)  129.- 126.-  

Årskontroll av brannslange  159.- 155.-  

Trykkprøving av brannslange  415.- 404.-  

Utskifting av brannslukkerapparat  490.- 477.-  

Utskifting av røykvarsler  280.- 272.-  

Utskifting av batteripakke i røykvarslere  133.- 130.-  

Oppstartskostnad – utenfor 5 km  313.- 304.-  

Oppstartskostnad – innenfor 5 km  75.- 73.-  

  

Ved ekstern kontroll av slukkeposter tilkommer således 25 % merverdiavgift.  
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Utleie av brann- og beredskapsbåt  

Satsene gjelder for Brann- og redningstjenestens samarbeidspartnere / 

beredskapsorganisasjoner som ønsker å leie brann- og redningsbåten for 

enkeltoppdrag. Prisene nedenfor er sammenlignbare med de leiepriser som gjelder 

hos andre aktører.  

  

Oppdragsbeskrivelse  Pris pr time 2021  Pris pr time 2020  

Leie av båt inkl båtfører  3.106.- 3.024.-  

Tillegg pr ekstra mannskap  1.087.- 1.059.-  

  

I tillegg belastes leietaker for drivstoff, rengjøring o.l. av båt, og minimum leietid er to 

timer pr tilfelle.  

Helgeland Havn sin virksomhet i Mosjøen har 40 % reduksjon i pris med bakgrunn i 

innskudd foretatt i forbindelse med anskaffelse av brann- og redningsbåten.  

  

  

Utleie av brannlift / høyderedskap  

Satsene gjelder for brann- og redningstjenestens samarbeidspartnere / 

beredskapsorganisasjoner som ønsker å leie brannlift / høyderedskap for spesielle 

oppdrag.  

  

Oppdragsbeskrivelse  Pris pr time 2021  Pris pr time 2020  

Leie av brannlift  2.019.- 1.966.-  

Tillegg pr mannskap  1.087.- 1.059.-  

Minimum leietid er to timer pr tilfelle.  

 

  

Parkering – Håndheving av ikke kommunale plasser  

 

Trafikkbetjenten håndhever parkeringsbestemmelsene for en del ikke-kommunale 

parkeringsplasser som f.eks BaneNOR, Helgelandssykehuset, Bakkengården etc. 

Dette er en tjeneste som Vefsn kommune selger.  

Tjenesten dekker oppfølging av skilt iht gjeldende skiltplan, håndheving av 

parkeringsplassene og all saksbehandling knyttet til håndhevingen.  

 

Grunnpris for et P-område er satt til kr 1.324 pr måned (kr 1.289.-) 

Enhetspris pr p-plass er satt til kr 59.- pr plass (kr 58.-)  


