Trondheim kommune

Saksframlegg
SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR TILSYN MED FEIING OG SERVICE AV VARMEANLEGG
Arkivsaksnr.: 08/248
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak/innstilling:
1.
Bystyret vedtar innføring av saksbehandlingsgebyr for tilsyn med feiing og service av varmeanlegg i
Trondheim kommune med hjemmel i Forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg,
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
2.
Gebyrsatsene fastsettes i gebyrregulativet for Trondheim kommune og revideres årlig
::: Sett inn innstillingen over denne linja
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Trondheim kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Trondheim har problemer med å overholde grenseverdikrav for lokal luftkvalitet; både med hensyn på
svevestøv PM10 og nitrogendioksid (NO2). De største kildene til luftforurensning er produksjon og
oppvirvling av vegstøv, fyring med ved/olje, og eksosutslipp fra kjøretøy/maskiner. Trondheim har iverksatt
en rekke tiltak rettet mot produksjon og oppvirvling av vegstøv med god virkning. Det er imidlertid behov
for ytterligere tiltak, også tiltak rettet mot utslipp fra fyring/boligoppvarming. Det fins 1500-1600 fyrkjeler
(hovedsakelig oljefyrte) i Trondheim, mange av dem lokalisert i områder med betydelige luftforurensning fra
andre kilder. Disse anleggene slipper anslagsvis ut ca. 70 tonn nitrogenoksider (NOx) og ca. 7 tonn støv
årlig; i tillegg til drøyt 50.000 tonn klimagasser. Jevnlig feiing og service av slike kjelanlegg kan redusere
brenselsforbruket og dermed også utslippene med inntil 10%. Det har tidligere ikke foreligget krav om
ettersyn og service av slike anlegg i Trondheim. Trondheim kommune valgte derfor gjennom en lokal
forskrift, Forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg, Trondheim kommune, SørTrøndelag, å stille krav til årlig feiing, service og ettersyn av fyrkjeler. Bystyret i Trondheim vedtok
forskriften 17.12.2009. Nevnte forskrift er hjemlet i Forskrift om begrensning av forurensning
(Forurensningsforskriften) kap. 7 om lokal luftkvalitet:
§ 7-4, 4. ledd: Kommunen skal sørge for at eiere av mindre fyringsanlegg som nevnt i § 7 3
(om anleggseiers ansvar) samlet sett oppfyller sin andel av de pliktene som følger av § 7-6 og 7-7
(selve grenseverdikravene)
§ 7-5., 3. ledd: Kommunen kan pålegge eiere av mindre fyringsanlegg å dekke kostnadene
forbundet med mindre fyringsanleggs andel av pliktene…. Gebyrene skal settes slik at de samlet
ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen.
Trondheim kommune skal føre tilsyn med at bestemmelsene i Forskrift om krav om feiing av og service
på varmeanlegg overholdes.
Fakta
Årlig feiing av og service på fyrkjeler i Trondheim skal forestås av servicefirma som kan dokumentere
kompetanse på området, men det er fritt opp til hver enkelt kjeleier hvilke(t) av det/de prekvalifiserte firma
eier anvender. Etter fullført feiing/service/ettersyn av hver enkelt fyrkjel, skal servicefirma fylle ut og sende
inn en rapport til kommunen på digitalt skjema, via Trondheim kommunes web-sider. Rapporten
underlegges dokumenttilsyn fra lokal forurensningsmyndighet, som i dette tilfellet er Miljøenheten:
Myndighet for både Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet og Forskrift om feiing av og
service på varmeanlegg er delegert til Miljøsjefen. Miljøsjefen vil også som lokal forurensningsmyndighet
prekvalifisere alle servicefirma som kan gjennomføre feiing, service og ettersyn av fyrkjeler i Trondheim.
Det er i følge Klima- og forurensningsdirektoratet ikke behov for en ny, lokal forskrift om
saksbehandlingsgebyr for tilsyn med varmeanlegg/fyrkjeler. Foreliggende lokale forskrift om krav om feiing
og service av fyrkjeler inneholder en tilstrekkelig hjemmel for innføring av saksbehandlingsgebyr (§ 6.
Tilsyn): Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. Kostnadene for
tilsynet påhviler eier av fyringsanlegget med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om
begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) § 7-5, 3. ledd, jf. § 7-4, 4. ledd.
Antall fyrkjeler i drift i Trondheim er stort. Det innebærer behov for et effektivt tilsynsopplegg og kortest
mulig saksbehandlingstid pr. tilsyn/servicerapport, anslagsvis 20 minutter pr. rapport. Servicerapportene
oversendes kommunen digitalt, og disse registreres automatisk i kommunens saksbehandlingssystem ESA.
Hovedmomentene i tilsynet vil være å registrere at alt påkrevd service-/ettersynsarbeid er gjennomført, og
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Trondheim kommune
at måleparametrene som kreves innrapportert ligger innenfor visse predefinerte grenser. Det stipuleres
likevel med drøyt 30 minutter pr. tilsyn totalt, fordi arbeidet krever utarbeiding og utsending av fakturaer,
og fordi det må påregnes noen tilfeller av oppfølging i form av pålegg evt. retting der rapporter er
ufullstendige, eller der service/ettersyn/feiing ikke er utført.
Konklusjon
Ved å innføre saksbehandlingsgebyr for tilsyn med krav om feiing av og service på fyrkjeler i Trondheim,
vil kommunen få økonomisk kompensasjon for medgått tid til tilsyn med kravene i Forskrift om krav om
feiing av og service på varmeanlegg i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Den økonomiske
kompensasjonen skal foregå etter selvkostprinsipp, og stipuleres til kr. 500,- ekskl. mva. for første året
gebyr innkreves. Gebyrene fastsettes i gebyrregulativet for Trondheim kommune, og revideres årlig.

Rådmannen i Trondheim, 21.03.2011

Einar Aassved Hansen
Kommunaldirektør

Marianne Langedal
Miljøsjef

Vedlegg:
Forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
... Sett inn saksutredningen over denne linja

Saksfremlegg - arkivsak 08/248
50213/ 11

3

