Søknad om oppføring/endring/reparasjon av skorstein

Søknad om oppføring/endring/reparaskjon av skorstein etter plan- og
bygningslovens § 20 -1
( Skjemaet skal benyttes for tiltak i eksisterende bygg. For nybygg skal tiltaket være en del av byggesøknaden.
Søknaden skal sendes i ett eksemplar til kommunen)
Adresse
Poststed.
Tlf.
Foretak med ansvarsrett
Byggeplass

Adresse

Poststed

G.nr.

Tiltakshaver

Adresse

Poststed

Tlf.

Skorstein

Ny

Type tiltak:

B.nr.

Ny installasjon

Eksisterende

Endring/delvis utskifting

Reparasjon/rehabilitering

Installasjonen (fyll ut alt som vedkommer søkn.)
Skorstein – før utbedring

Ildsted

Element

Tegl Annet: ………………

Ettløp

Toløps

Eksisteren de

Ny
Brenseltype

Fabrikat

Total innfyrt effekt

kW

Skorstein – etter utbetringa
Element

Tegl

Annet: …………........................

Produktnavn
Høyde:

Brannteknisk godkjenningsnr
m Røykløpstverrsnitt/diameter:

Ildsteder tilknytta skorsteinen

stk

cm²/mm
Oppstillingsvilkår

(1/ 2/ 3)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vedlegg: (som skal ligge ved søknaden)
Tegning - eller

Målsatt skisse - Viser plassering av skorstein og ildsted

Søknad om godkj. av ansvarlig foretak

Har sentral godkjenning

Søkn. om lokal godkj. av ansvarsretter – søker/prosjekterende/utførende
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Søknad om oppføring/endring/reparasjon av skorstein

Gjennomføringsplan

Sted/dato: ………………………………………………......

Ansvarlig søker:……………………………………………

Ansvarlig prosjekterende: ………………………………….

Ansvarlig utførende:…………………………………..……

Tiltakshaver: ………………………………………………
For nyinstallasjon av ildsted skal egne skjema benyttest. Send kopi av utfylt skjema til kommunen

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar må ikke utføres før søknaden er behandlet og
tillatelse er gitt i medhold til §20-1 i PBL og installasjonen ikke tas i bruk før ferdigattest eller driftstillatelse er gitt.
Følgende kan gis ansvarsrett for utførende:
Håndverker med kunnskap og erfaring som kan dokumenteres og som etter søknad
får lokal godkjenning eller har fått sentral godkjenning for slikt arbeid.
Selvbygger som f.eks. gjennom kurs kan vise til å ha tilegnet seg nødvendig
kunnskap eller arbeider under kyndig rettledning/hjelp.
Ny installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig dersom arbeidet blir kontrollert av kvalifisert
kontrollør. Men i slike tilfeller bør et annet skjema, som en kan få hos forhandler, benyttes som dokumentasjon på at
arbeidet er i samsvar med krav i teknisk forskrift. Det er heller ikke søknadsplikt eller krav
om kvalifisert kontroll ved vedlikehold, reparasjon eller re-installasjon av ildsted.

2

