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Brannvernavdelingen
Feiervesenet

Deres ref:

Sendes til:
Vestre Toten kommune
Brannvernavdelingen, feiervesenet
Pb 84
2831 Raufoss

Vår ref:
Saksbehandler:

TEKAB

Direkte innvalgtlf:

61 15 34 33

Arkivkode:

SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ILDSTED
Eiendommens adresse

Gnr

Bnr

Tlf

Eierens navn

Adresse

Postnr

Sted

Montørens navn

Adresse

Postnr

Sted

Installasjonen er
kontrollert av/kvalifikasjon

Adresse

Postnr

Sted

Type ildsted og fabrikk

Effekt i kW

Brenselstype

Type skorstein
Eks. tegl, type elementskorstein
Dersom det fjernes ildsted,
angi type og fabrikk

Dimensjon i cm

2

Effekt i kW

Antall ildsteder
på skorsteinen
Brenselstype

Kontrollpunkt – følgende ble kontrollert ved montering og installasjon:
Ja

Nei

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?
Husk å sjekke:
Avstand til brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran ildstedet.
Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen.
Ja

Nei

Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?
Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft via luftventiler i vegger og over vinduer?
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning tilgjengelig på stedet?
Installert:
Sted

Dato

Montørens signatur

Kontrollerklæring - installasjonen er kontrollert ved hjelp av (sett kryss, evt. beskriv):
Utfylt
Visuell
VideoAnnet:
sjekkliste:
kontroll:
kamera:
Installasjonen er kontrollert
og funnet i orden:
Sted

Dato

Kontrollørens signatur

Husk å ta vare på en kopi av denne meldingen – den skal følge med boligen ved evt. framtidig eierskifte.
Vend…
Adresse: Pb. 84, 2831 Raufoss
Telefon: 61153300, Telefaks 61153555
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 1503 34 50335

INFORMASJON ANG. INSTALLASJON AV ILDSTEDER
For å sikre at feiervesenet skal kunne ha og vedlikeholde et system som utløser feie- og tilsynsplikten med
fyringsanlegg i kommunen, er det viktig å få registrert nye installasjoner eller vesentlige endringer med
fyringsanlegg. Eier (evt. bruker) skal derfor melde fra til feiervesenet når det har vært installert nytt ildsted eller
foretatt ande vesentlige endringer ved fyringsanlegget.
Etter plan- og bygningsloven, jfr. SAK § 4-1, er installering, endring og reparasjon av ildsted unntatt kravet om
søknad. Dette gjelder for ildsteder innenfor en bruksenhet eller branncelle, for eksempel en boenhet
(enebolig, rekkehus eller leilighet).
Det har tidligere vært en forutsetning at installasjonen har blitt kontrollert av en kvalifisert kontrollør for at
kravet om søknad skulle kunne unntas. Denne forutsetningen har imidlertid falt bort, men vi anbefaler likevel
at en kvalifisert kontroll gjennomføres av fagkyndig person eller foretak.
Kvalifisert kontrollør bør utarbeide en bekreftelse på utført kontroll. Bekreftelsen vil være en viktig
dokumentasjon for huseier, både ved feiervesenets tilsyn og ved salg av eiendommen. Kvalifisert kontrollør
kan være foretak som innehar relevant sentral godkjenning og person ansatt med kontrolloppgaven i slikt
foretak eller foretak som tilfredsstiller vilkårene for relevant ansvarsrett og person ansatt med
kontrolloppgaven i slikt foretak.
Feiervesenet i Vestre Toten har valgt ikke å ta på seg utførelsen av slik kontroll og godkjenning. Dette bl.a. for
å unngå habilitetskonflikt ved senere tilsyn med fyringsanlegget (”tilsyn med seg selv”). Feiervesenet kan
imidlertid bistå med veiledning (ikke tekniske løsninger) i forbindelse med endringer ved fyringsanlegg.
Eksempler på ildsteder som er meldepliktig til feiervesenet men som er fritatt for søknadsplikt i hht.
bestemmelser i plan- og bygningsloven er:
 fastmontert typegodkjent vedovn, peisovn og peisinnsats
 typegodkjent pelletskamin/ovn med innebygget brenseltank
 ildsted for flytende brensel med innebygget tank eller separat dagtank inntil 20 liter uten pumpe
 kombinert ildsted for ved og flytende brensel med innebygget tank eller separat dagtank inntil 20 liter uten
pumpe
 gassfyrt ildsted tilknyttet inntil to stk 11 kg propanbeholder med utgangstrykk maksimalt 30 mbar
Nyoppføring av skorstein er derimot søknadspliktig overfor bygningsmyndighetene i kommunen. Dersom
ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak, så som oppføring av bolig, skorstein eller
fyringsanlegg, skal denne meldingen likevel sendes til feiervesenet.
Eier plikter å sørge for nødvendig kontroll, ettersyn og vedlikehold av fyringsanlegget. Eier må sørge for at
fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget avvik som åpenbart kan øke risikoen for
brann, må fyringsanlegget ikke benyttes. Feiervesenet kan nedlegge fyringsforbud dersom slike avvik
registreres i forbindelse med tilsyn.
Vestre Toten kommune krever feie- og tilsynsavgift til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn med
fyringsanlegg, jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20 § 28.
Feie- og tilsynsavgiften er fastsatt til kr. 575,- inkl. mva. pr. pipe i 2016. Det kreves avgift for det antall piper
som har tilknyttet ett/flere ildsteder. Avgiften er den samme selv om det er tilknyttet flere ildsteder til en og
samme pipe.
Dersom vi ikke mottar melding om installasjon av ildsted, står huseier alene ansvarlig for fyringsanlegget.
Ved spørsmål, kan inspektør i feiervesenet Knut Arild Bakke kontaktes på
epost: knut-arild.bakke@vestre-toten.kommune.no eller på telefon: 971 11 997.
Med hilsen

Bjørn Sondra Kjelsrud
brannsjef

Knut Arild Bakke
inspektør i feiervesenet

