Etnedal og Sør Aurdal feiervesen
Kommunehuset
2890 Etnedal
Skjemaet skal sendes til:
Etnedal og Sør Aurdal feiervesen – kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal
E-Post: k.haugen@etnedal.kommune .no

MELDING OM INSTALLERING AV NYTT ILDSTED
(Gjelder for kommunene: Etnedal og Sør-Aurdal)
Meldingen gjelder (sett kryss):
Installering av ildsted i nyoppført bolig/bygg
Vesentlig endring, eksempelvis utskifting av ildsted
Installering av nytt ildsted i eksisterende bolig/bygg
Omplassering av ildsted i eksisterende bolig/bygg
Eiendommens adresse:

Gnr:

Bnr:

Tlf:

Eierens navn:

Adresse:

Postnr:

Sted:

Montørens navn:

Adresse:

Postnr:

Sted:

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

Antall ildsteder
på skorsteinen:
Brenselstype:

Effekt i kW:

Kontrollpunkt – følgende ble kontrollert ved montering og installasjon:
Ja
Nei
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?
(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 i forskriftsmessig stand etter dagens krav?
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning tilgjengelig på stedet?
Er det tilfredsstillende atkomst for feier?

Installert:
Sted

Dato

Montørens signatur

Kontrolldokumentasjon - installasjonen er kontrollert ved hjelp av (sett kryss, evt. beskriv):
Utfylt sjekkliste:
Visuell kontroll:
Videokamera:
Annet:

Installasjonen er kontrollert
og funnet i orden:
Sted

Dato

Kontrollørens signatur

Husk å ta vare på en kopi av denne meldingen - den skal kunne fremvises ved kontroll/tilsyn. Meldingen skal
følge med boligen ved evt. framtidig eierskifte.

Etnedal og Sør Aurdal feiervesen
Kommunehuset
2890 Etnedal
Vend om

INSTALLASJON AV ILDSTED – INFORMASJON:
Feiervesenet er forpliktet til å ha et system som dokumenterer tilstanden til alle fyringsanlegg
(skorsteiner og ildsteder) i kommunen. Av denne grunn er det viktig å få registrert alle
nyinstallasjoner eller vesentlige endringer med fyringsanlegg.
Eier (evt. bruker) plikter å melde fra til feiervesenet når det har vært installert nytt ildsted eller
foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget, jfr. forebyggendeforskriften § 2 - 4.
Det er særlig viktig at ildstedet utføres/monteres riktig, for feil kan gi alvorlige konsekvenser.
Kvalifisert kontroll kan utføres av følgende aktører:
 foretak som har relevant sentral godkjenning og person ansatt med kontrolloppgaven i slikt
foretak
 foretak som tilfredsstiller vilkårene for relevant ansvarsrett og person ansatt med
kontrolloppgaven i slikt foretak
Feiervesenet tar ikke på seg utførelsen av slik kontroll og godkjenning. Dette bl.a. for å unngå å
komme i habilitetskonflikt ved senere tilsyn med fyringsanlegget (”tilsyn med seg selv”).
Feiervesenet kan imidlertid bistå med veiledning og informasjon.
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.
Dersom skorstein og ildsted føres opp/installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak, f.eks.
bolig eller fritidsbolig, er dette søknadspliktig til bygningsmyndigheten.. Dette skjemaet skal likevel
sendes til feiervesenet. Dette for at feiervesenet skal få oppdatert/ajourført sitt system.

