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Instans for behandling av klage på gebyrvedtak fastsatt av IKS 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til e-post av 2. april 2020 fra Sogn brann 
og redning IKS v/ leder for brannforebyggende avdeling Torill Anita Segtnan. Det vises videre til 
tidligere henvendelse til DSB pr. e-post og pr. telefon om nevnte lokale gebyrforskrift. 
 
Spørsmålet denne gang dreier seg om hvem som er rette instans for behandling av klage på gebyr fastsatt 
med hjemmel i kommunens lokal forskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Segtnan viser i denne 
forbindelse til spørsmål fra styreleder om hvorvidt selskapets klageutvalg1 kan behandle slike klager.  
 
Vedlagt e-posten fra Segtnan følger utkast til ny lokal forskrift samt en henvisning til en avgjørelse fra 
Sivilombudsmannen (sak 2019/3089). Sivilombudsmannen har i sin avgjørelse blant annet henvist til en 
tolkningsuttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling pr. 4. mars 2003 (03/1015) som la til grunn at 
forvaltningsloven § 28 andre ledd første punktum kom til anvendelse, herunder at: …..det neppe er 
rettslig grunnlag for at styret i et interkommunalt selskap er klageorgan for enkeltvedtak fattet av daglig 
leder i selskapet.  
 
DSB kan bekrefte denne tolkningen, som for øvrig er utdypet i vedlagte brev fra Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet (AAD), datert 20 mars 2003 til tidligere Direktoratet for brann- og 
elsikkerhet (nå DSB) om tolking av brann- og eksplosjonsvernloven om delegering av myndighet. I 
brevets siste avsnitt er det understreket at hovedregelen i brann- og eksplosjonsvernloven § 41, jf. 
forvaltningsloven § 28 annet ledd første punktum, om at kommunestyret eller en særskilt klagenemd 
oppnevnt av kommunestyret, anses som rette klageinstans - også gjelder for klage på vedtak fattet av et 
IKS.  
 
Dette er begrunnet med at et brannvesen - i form av et IKS - er å anse som et organ for kommunen. En 
viktig rettssikkerhetsfaktor er mulighetene for å kunne påklage et vedtak til overordnet organ (se 
forvaltningsloven § 28 første ledd). Selv om representantskapet utgjør øverste myndighet er det, formelt 
sett, en del av selskapet, og oppfyller ikke kravet til et overordnet organ.  
 
AAD skriver videre at klagebehandlingen bør skje i den kommune som ellers ville ha truffet 
førsteinstansvedtaket. Alternativt kan de aktuelle kommunestyrene gå sammen om opprettelsen av en 
felles interkommunal klagenemd. Saksgangen for klagebehandlingen må fremgå av stiftelsesavtalen for 
selskapet. 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 

 
1 Klageutvalget opplyses å utgjøre 3 medlemmer fra representantskapet.  



       

   Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
 

  2 av 2 
 Dokumentdato  Vår referanse 
    15.04.2020  2020/1616 KRAN 

 Sensitivity: Internal

 
Ann Christin Olsen-Haines Anita Rasmussen Kronlund 
Ass. avdelingsdirektør FSI juridisk utredningsleder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 
 
 
Vedlegg:  brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet datert 20. mars 2003 

 


