RETNINGSLINJER FOR GEBYRFRITAK FOR FEIING OG TILSYN MED
FYRINGSANLEGG I VÅLER KOMMUNE I ØSTFOLD
Hensikt:
Frita eier av fyringsanlegg gebyr for feiing og tilsyn, i tilfeller hvor fyringsanlegget ikke er i
bruk.
Forutsetning:
Forutsetningen for gebyrfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk.
Tilfredsstillende sikring mot bruk, vil normalt være en fysisk atskillelse av den
varmeproduserende enheten (ildsted) og pipeløp. Dette kan være ved å fjerne tilkoblingen og
mure igjen hullet til skorsteinen, eller merke ildstedet ved plombering eller segl.
Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette feierseksjonen
eller Våler kommune skriftlig om:
 at fyringsanlegget ikke er i bruk.
 at det ønskes fritak for feiing.
 å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes for oppvarming.
Det er samtidig eier eller brukers plikt å informere kommunen når fyringsanlegget igjen blir
tatt i bruk etter det har vært innvilget fritak.
Se veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-5 Gebyr

Etter å ha mottatt utfylt skjema fra eier eller bruker, vil feierseksjonen registrere dette og gi
melding til avgiftskontoret i kommunen om at behovet for feiing og tilsyn med fyringsanlegget
har opphørt.
Feierseksjonen kan føre tilfeldig tilsyn for å kontrollere at fyringsanlegget ikke er i bruk.

Definisjoner:
Fyringsanlegg: Ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varmen produseres ved
forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykløp og eventuelt
matesystem for brensel.
Røykløp: Transport kanal av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft. En skorstein
kan ha flere røykløp.
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Denne delen fylles ut og returneres

Eiendom/objekt som det søkes fritak for:
Adresse:

Gnr/Bnr/Fnr/Snr:

Postnr:

Poststed:

/

/

/

Antall røykløp totalt på boligen:
Antall røykløp det ønskes fritak fra:

Følgende punkter for fritak er oppfylt:
Ildsted er plombert/murt igjen.

Ingen ildsted/peis tilknyttet skorstein

Eiendommen er registrert som fritidseiendom

Eiendommen er ubebodd

Jeg bekrefter at jeg har lest retningslinjene for fritak av feie- og tilsynsgebyr.
Underskrift hjemmelshaver:

Sted:

Dato:

e-post adresse for elektronisk svar:

Eier plikter å melde ifra til feievesen dersom ildstedet / skorsteinen blir tatt i bruk igjen. Eller ved andre
vesentlige endringer av fyringsanlegget. (jf. § 2- 1 , 2-2 og 2- 4 i forskrift om brannførebyggjande tiltak
og tilsyn)
Søker gjøres også oppmerksom på forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK):
”§8-22 Energiforsyning – Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av
varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler
hos sluttbruker”

Returneres til:
postmottak@valer-of.kommune.no
Alternativt:
Våler kommune
v/Miljø og teknikk
Kjosveien 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD

