Vestre Toten kommune
Brannvernavdelingen

Til eiere av fritidsboliger i Vestre Toten kommune
INFORMASJON OM FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG I
FRITIDSBOLIGER I VESTRE TOTEN KOMMUNE
1. januar 2016 trådte ny Forskrift om brannforebygging i kraft, se www.dsb.no. Samtidig ble
kommunens plikt til å gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg utvidet til også å omfatte
fritidsboliger, se § 17. Dette, ved at den tidligere plikten ikke lenger er begrenset til kun å omfatte
ordinære boliger.
§ 6 i samme forskrift omfatter eierens plikter knyttet til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg,
herunder plikten til å melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige
endringer av fyringsanlegget.
Siden bestemmelsene nå er utvidet til å omfatte fritidsboliger, gjennomfører vi en førstegangs
registrering av fyringsanlegg i fritidsboligene, slik at vi får en samlet oversikt som vi legger inn i våre
databaser. Dette for at kommunen skal kunne oppfylle sine plikter og gjennomføre sine tjenester
knyttet feiing av skorstein og tilsyn med fyringsanlegg.
Vi ber derfor alle mottagere av denne informasjonen om å fylle ut vedlagte melding og returnere den til
kommunen, enten fritidsboligen har skorstein og evt. ildsteder eller ikke.
Etter at vi har registrert mottatt informasjon vil vi etter hvert sende ut varsel om feiing og tilsyn med
fyringsanlegget i fritidsboligen. Vi planlegger å gjennomføre første runde med feiing og tilsyn med alle
fritidsboligene over en treårsperiode, dvs. i 2017, 2018 og 2019. Det kan derfor hende det går opp til
2-3 år før slikt varsel kommer.
Vi vil fortløpende, når vi er på stedet, (risiko)vurdere når feiing og tilsyn skal gjennomføres neste gang
ved hver enkelt fritidsbolig (behovsprøving). På forhånd har vi satt som et utgangspunkt at tjenestene
skal leveres minimum en gang hvert 10. år. Dersom (risiko)vurderingen tilsier noe annet, vil vi justere
dette deretter.
Vi legger opp til å gjennomføre både feiing og tilsyn med fyringsanlegget på ett og samme besøk.
Dette for å unngå at spesielt eiere av fritidsboliger som bor i annen kommune (langt unna) skal slippe
å måtte møte fram i to vendinger for å klargjøre for feiing eller ta i mot feieren på tilsyn.
Kommunestyret har i sak nr. 113/16 fastsatt feie- og tilsynsavgiften for fritidsboliger til kr. 962,50 (inkl.
mva). Dette tilsvarer 1⅔ ordinært gebyr (kr. 575,- inkl. mva.) for vanlige boliger hvor kun enten feiing
eller tilsyn gjennomføres ved ett og samme besøk. Gebyret er satt slik fordi vi vil gjennomføre to
tjenester samtidig. Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.
Innkreving av gebyret vil skje ved utsending av faktura fortløpende etter at tjenesten er varslet (og
gjennomført). Det å unnlate å ta i mot tjenesten etter at den er varslet fritar ikke for plikten til å betale
gebyret. Det er imidlertid anledning å kontakte feiervesenet etter mottatt varsel for å avtale nytt
tidspunkt for gjennomføring av tjenesten, dersom varslet tidspunkt ikke passer.
Ved spørsmål, kan feierinspektør Knut Arild Bakke kontaktes på
epost: knut-arild.bakke@vestre-toten.kommune.no eller på telefon: 971 11 997.
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