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MELDESKJEMA FOR NYTT/ENDRING/FJERNING AV ILDSTED/PEIS 

Du må alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjernet et ildsted. 
Dette gjør du for at Brann- og redningsetaten skal få operere raskere og tryggere hvis en 
brann oppstår. Informasjonen vil også bli registrert slik at brannforebyggere enklere og 
bedre kan utføre sine kontroller. 

Eiers navn  

evt. Installatørens navn  

E-Post for kvittering  

Type endring 

 

Nytt 

 

Endring 

 

Fjerning    

   

Adresse med endring  

 

INFORMASJON OM SKORSTEIN / PIPE 
Ikke obligatorisk 
 

Type skorstein/pipe 
(eks. tegl, element eller skorstein) 

 

 

Rehabilitert?  

 

Produsent av skorstein/pipe  

Modell på skorstein/pipe  

Dimensjon på røykrør (mm)  
Lengde på pipe 
(meter) 

 

Plassering av sottutak 
(eks. kjeller eller 1. etasje) 

 

Antall ildsteder 
tilknytt skorstein 

 
Adkomst for feiing 
(eks. tak, loft eller 2. etasje) 
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INFORMASJON OM ILDSTED 
Obligatorisk ved nytt eller endring 

Type ildsted 
(eks. vedovn eller åpen peis) 

 

 

Rentbrennende?  

 

Produsent  

Modell  

Plassering av ildsted 
(eks. 1. etasje eller 2. etasje) 

 

 

Følgende punkt er sjekket under / etter installasjon 

 Ildstedet er montert etter monteringsanvisning 

 Avstand og størrelsen til brannmuren er i henhold til monteringsanvisning 

 Avstand til brennbart materiale er i henhold til monteringsanvisning 

 Avstand til tak er kontrollert 

 Underlagsplate er installert og i henhold til monteringsanvisning 

 Gulvet tåler vekten av ildstedet med omramming 

 Røykinnføringen/innmuringsstuss er montert 

 Røykrøret er montert med stigning fra ildsted til skorstein 

 Ildstedet er sikret med tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft 

 Tidligere hull i skorsteinen er forskriftsmessig fjernet 

 Ildstedet er prøvefyrt og fungerer tilfredsstillende 

 

Installasjon er utført av: 
(signatur) 

 

 

 

 

   

Sted Dato Eiers signatur 

Ta godt vare på originalen da denne er et verdipapir for boligen 


