Brønnøy kommune

4/2019

Teknisk

SØKNAD OM FRITAK FOR FEIING OG TILSYN
SØKER
Eier:
Adresse:
Postnr:

Sted:
Tlf:

E-post:

Det søkes med dette om fritak for feiing og tilsyn for _____ stk. skorsteinsløp.
Søknad om fritaket gjelder del av objekt hvor det er utleie:

□ Ja
Gårds og bruksnummer:

□ Nei

Kommune:

Eiendommens adresse:
Grunnlag for fritak (kryss av):

□

Det er ingen ildsteder tilknyttet skorsteinsløpet

□

Fyringsanlegget er ikke i bruk (utover ett år)

□

Eiendommen har vært/ skal stå ubebodd (utover ett år)

Utfyllende opplysninger

Underskrift
Sted:

Eier eller representant med fullmakt:

Dato:
Postadresse:

E-post:
postmottak@bronnoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset
8905 BRØNNØYSUND

Telefon: 75 01 20 00
Telefaks: 75 01 20 01
Internett:
www.bronnoy.kommune.no

Bankkto.: 45340500117
Org.nr.: 964983291

Brønnøy kommune

4/2019

Teknisk

Informasjon:
•

Søknaden behandles av Brønnøy brann- og redningsvesen på vegne av Brønnøy, Vega og
Vevelstad kommune.

•

Fritak kan bare gis for skorsteinsløp som ikke er i bruk. I slike tilfeller kan feier foreta tilsyn
for å kontrollere at fyringsanlegget faktisk ikke brukes. Fritaket vil kunne omgjøres dersom
skorsteinsløpet likevel er blitt brukt.

•

Innvilget fritak fra feiing og tilsyn gjelder fra nærmest påfølgende dato, 1. januar eller 1.juli.

•

For objekter som brukes til utleie vil fritak kun gis ved plombering, for eksempel, gjennom å
fjerne ildsted og støpe igjen hull etter røykrørsinnføring. Tilsvarende krav vil kunne stilles
dersom avtalen misligholdes, eller skorsteinsløp er brukt etter at fritak er gitt, og fritak fra
feiing og tilsyn ønskes videreført.

•

Tas skorsteinsløpet i bruk på nytt, må melding om dette gis umiddelbart til Brønnøy brannog redningsvesen.

•

Ved salg plikter selger å informere ny eier om fritaket og forutsetningene for det, samtidig
som at feiegebyr i enkelte tilfeller kan gjeninnføres som følge av eierskifte.

•

Forhold som at objektet er midlertidig under oppussing, bare brukes i perioder eller er lagt ut
for salg, gir ikke grunnlag for fritak.

•

Skjema med manglende opplysninger vil bli returnert.

•

Eier erklærer med underskrift at opplysningene er riktig.

Postadresse:

E-post:
postmottak@bronnoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset
8905 BRØNNØYSUND

Telefon: 75 01 20 00
Telefaks: 75 01 20 01
Internett:
www.bronnoy.kommune.no

Bankkto.: 45340500117
Org.nr.: 964983291

