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HØRING - FORSLAG TIL LOKALE FORSKRIFTER - GLÅMDAL BRANNVESEN IKS 
 
Generelt 
Glåmdal Brannvesen IKS har utarbeidet flere forslag til lokale forskrifter som skal gjelde for 
eierkommunene Kongsvinger, Grue og Eidskog kommune. Dette gjelder følgende forslag til 
lokale forskrifter: 

• Lokal forskrift om nedgravde oljetanker 
• Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 
• Lokal forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger, områder med mer  
• Lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om 

tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn  
 
Glåmdal Brannvesen IKS sitt styre og representantskap har vedtatt å oversende forslagene til 
lokale forskrifter til høring og politisk behandling i de repektive kommunene.  
 
Kongsvinger kommune ønsker å legge disse forslagene til lokal forskrift til offentlig høring med 
høringsfrist mandag 25.10.2021.  
 
Uttalelser sendes til Kongsvinger kommune postmottak@kongsvinger.kommune.no. Spørsmål 
vedrørende forskriftene kan også rettes til saksbehandler Andreas Fuglum på tlf 48 24 85 35.  
 
Saksopplysninger 
 
Lokal forskrift om nedgravde oljetanker 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsloven) kapitel 1, gjelder tiltak for å motvirke 
fare for foruresning fra nedgravde oljetanker. I § 1-1, står det at bestemmelsens formål er å motvirke 
fare for forurensning fra nedgrave oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll, og krav til 
oljetankens tilstand og kvalitet. 
I § 1-2 står det at bestemmelsen gjelder for nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 
3200 liter olje, og at kommunen i særlige tilfeller kan bestemme at dette kapittelet også skal gjelde 
for tanker med kapasitet til å oppbevare 3200 liter eller mindre. 
 
I våre eierkommuner er det ikke noe system som viser at krav til vedlikehold av oljetanker er fulgt 
opp. Det er dermed fare for at det er nedgravde tanker i vårt distrikt som kan være til fare for 
miljøet. 1.januar 2020 trådde forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger i kraft. 
Om kommunene ikke selv setter krav for tanker som er mindre enn 3200 liter, som loven gir mulighet 
til, risikerer vi at det blir liggende nedravde tanker med flere hundre liter olje, som ikke blir 
vedlikeholdt, og som ikke lengre er i bruk. 

mailto:postmottak@kongsvinger.kommune.no


  Side 2 of 5 

 
Den lokale forskriften er tilsvarende det som bl.a. er vedtatt for Hamar-regionen. 
 
 
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 
Det bør være et siktemål med likelydende og styrket regelverk for åpen brenning og brenning av 
avfall i småovner, dette for å sikre betryggende miljømessig behandling av avfall, og slik at 
befolkningen ikke påføres helseplager og sjenanse. Det er utarbeidet forslag til likelydende forskrift 
for alle kommunene i Glåmdal brannvesens region. 
 
Ved Miljøverdepartementes deligeringvedtak av 19.07.2001 har kommune myndighet til å fastsette 
lokal forskrift om åpen brenning og brenning i småovner etter forurenisningsloven § 9. En lokal 
forskrift gir kommunene mulighet til å styre hva som skal være tillatt av åpen brenning. 
 
Formålet med en forskrift er å ha en hjemmel til å regulere brenning. Det er alment fokus på å kunne 
redusere helseplager og å ta miljøhensyn. Brenning av avfall kan også medføre brannfare. Glåmdal 
brannvesen har flere slike tilfeller hvert år, der det må rykkes ut til åpen brenning som er ut av 
kontroll og/eller er varslet av naboer. Dette betyr en utgift for kommunene, fare for liv og helse ved 
brannstedet, og nedsatt beredskap for å ta seg av andre hendelser. 
 
Forskriften tar stilling til hvor ansvaret skal ligge og spesifisering er gjort i § 7 Tilsyn. Det klargjør også 
hvem som har anledning til å skrive ut tvangsmulkt. 
 
Denne forskriften erstatter tidligere lokal forskrift om åpen brenning og brenning i småovner. 
 
Lokal forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger, områder med mer 
Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger i område med særlig stor fare for brannspredning 
inkludert utleiegårder, samt tett trehusbebyggelse med fare for områdebrann. Den vil også inkludere 
boenheter for personer som faller innunder særskilt utsatte og sårbare grupper i forhold til å 
omkomme i brann og andre områder, i henhold til § 2 i forskriften, hvor risikovurdering kan tilsi at 
tilsyn er et fornuftig verktøy for å forebygge branner og ulykker. Forskriften vil også gjøre det mulig å 
føre tilsyn med varsling, slukkemidler og rømningsveier i bolig og fritidsbolig, uavhengig av om 
bygningen inneholder fyringsanlegg eller pipeløp.  
 
En lokal forskrift gir Glåmdal brannvesen IKS hjemmelsgrunnlag til å gjennomføre tilsyn i andre 
objekter enn de særskilte brannobjektene som er omtalt i Brannvernlovens § 13 
 
 
Lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til 
handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn.  
I henhold til” Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff – 
Håndtering av fyrverkeri” er det åpnet for at kommunen ved kommunestyret kan fastsette lokal 
forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet med behandling av søknader om 
tillatelse til handel med fyrverkeri, både publikumstilgjengelig i kl. 2 og 3 samt profesjonelt i kl. 4. 
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Gebyrene som innføres bør være i samsvar med eventuell øvrige saksbehandlingsgebyr i kommunen. 
Det legges til grunn at gebyrordningen må være lik i Glåmdal brannvesen IKS sine eierkommuner. 

Forslaget har vært til behandling i alle GBIs organer som innstiller på å innføre gebyrordningen. 
 
Bakgrunnen for at brannsjefen anbefaler et slikt gebyr blir innført i forbindelse med søknader og 
tilsyn, er at det er et resurskrevende arbeid som gjentas fra år til år. Mange tillatelsesinnehavere 
endrer utsalgssted og ansvarshavende fra det ene året til det andre, og i tillegg mottas det nye 
søknader. 

Både i forbindelse med endringer og nye søknader opplever brannsjefen at det fra søkers side ikke er 
dokumentert om søknaden oppfyller forskriftens krav. Dette medfører mye ekstraarbeid for 
saksbehandler. 

Brannsjefen anser det som riktig å følge DSB sin anbefaling om å innføre gebyr på søknader og 
saksbehandling for å få tillatelse til å selge fyrverkeri. Dette både på grunn av prinsippet om at 
tillatelsesinnehaveren skal dekke kostnadene for å kunne få tillatelse til å drive salg av varer, og for å 
oppnå vesentlig bedre kvalitet på mottatte søknader. 

Gebyrets størrelse 
Dersom alt av dokumentasjon foreligger riktig ved førstegangs søknad , anbefaler DSB at ved første 
gangs utstedelse av selve tillatelsen, at gebyret bør ligge mellom 1100,- og 1500 kroner. I tillegg 
kommer kostnader for gjennomført tilsyn. Normalt vil det være nok med 1 eller 2 tilsyn med 
utsalgsstedet. Dersom utsalgsstedet ikke er i samsvar med tillatelse og det må foretas flere tilsyn, bør 
kostnadene for søker være høyere enn for søker som gjør alt korrekt. 
 
Der hvor det utstedes tillatelse over flere år, vil det bli avkrevd et mindre gebyr enn ved første gangs 
behandling.  Innehaver vil måtte dokumenter ved egenmelding at tillatelsen er i henhold til gjeldende 
regelverk. 

På dette grunnlag har Glåmdal brannvesen IKS foreslått at følgende legges til grunn for gebyr for 
saksbehandling og tilsyn ved søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i kl.2 og 3. samt 
profesjonelt i kl. 4. 

Gebyr for behandling av søknad hvor all dokumentasjon legges fram med første søknad settes til kr. 
1500,- 

For behandling av søknad med mangelfull dokumentasjon, settes gebyret til kr. 1800,- 

For første gangs tilsyn settes gebyret til kr. 1000,- 
Dette gebyret skal dekke kostnader ved førstegangskontroll av salgslokalet for fyrverkeriutsalg, samt 
en gangs kontroll i forbindelse med salg. 



  Side 4 of 5 

For kontroller ut over førstegangskontroll, vil det bli avkrevd et gebyr på kr. 800,- for hver kontroll 
som må utføres. Dette kan være kontroll pga. mangelfull dokumentasjon eller at utsalgsstedet ikke er 
i samsvar med gjeldende regelverk. 
Dette gjelder også kontroller av utsalgssted der tillatelsesinnehaveren har send inn egenmelding til 
utstedelsesmyndighet. 

Der hvor det gis en flerårig tillatelse til salg av fyrverkeri, må tillatelsesinnehaveren gjennom 
egenmelding, årlig dokumentere at utsalgsstedet og ansvarlig personell er i samsvar med gitt 
tillatelse og gjeldende regelverk. 
For behandling av slik egenmelding, vil det bli avkrevd et gebyr på kr. 800,- 

Tillatelser til handel med fyrverkeri vil ikke bli utstedt før gebyr for behandling av søknad, 
egenmelding og tilsyn er innbetalt til utstedelsesmyndighet. 
 
For 2022 legges følgende gebyrsatser for Glåmdal brannvesen IKS sin saksbehandling og tilsyn etter 
søknad om tilatelse til handel med fyrverkeri i kl. 2,3 og 4 
 
-Gebyr for første gangs søknad hvor all dokumentasjon ligger med  Kr. 1500,- 
-Ved mangelfull søknad       Kr. 1800,- 
-For førstegangskontroll       kr. 1000,- 
(dekker 1.gangskonroll av lokalene og 1. tilsyn i forb. med salg) 
-For kontroll ut over førstegangskontroll.    Kr.  800,- 
-For behandling av egenmelding      Kr.  800,- 

Gebyrene tillegges i Glåmdal brannvesen IKS sitt vedtatte gebyr- og prisregulativ for 2022. 
 
 
Med hilsen 
 
Andreas Fuglum 
Fagleder kommunalteknikk  
Tlf. 48 24 85 35 
 
Vedlegg: 
Lokal forskrift for nedgravde oljetanker i kommunene  
Lokal forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger, områder m.m  
Lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om 
tillatelse til handel med fyrverkeri  
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner  

 

 
Kopi til:    
Glåmdal brannvesen IKS  2226 KONGSVINGER 

 
Dokumentet er godkjent for ekspedering uten underskrift. 
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