Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsteder
Eier: ________________________________________

P.nr.:__________________

Adresse: _____________________________________

Dato: _________________

Postnr. /sted: _________________________________

Kommune:_____________

G. nr.: ______

Br.nr.: _______

Seksjonsnr.: _______ Leil.nr.: ______________

Dokumentasjon gjelder for følgende ildsted: __________________________
Ildstedet er montert (sted): _______________________________________
Erstatter installasjonen et eksisterende ildsted?

Ja

Etg.: ________________________

Nei

Type skorstein ildstedet er tilkoblet: ___________________________
Innvendig dim.: _________________

Modell: _____________________

Effektiv skorsteinslengde: _______________

Antall ildsted tilkoblet samme skorstein: ______________________________

Sjekkpunkter

Sign. ok

Er ildstedet montering iht. monteringsanvisning?

JA

NEI

Er alle avstandskrav til brennbare materialer overholdt?

JA

NEI

Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildsted?

JA

NEI

Er alle brukte material egnet for installasjonen?

JA

NEI

Er peisinnsats montert med tilstrekkelig lufting i peiskasse?

JA

NEI

Er det tilstrekkelig tilkomst for feier?

JA

NEI

Er stedet rengjort og alt materiell og verktøy fjernet?

JA

NEI

Har kunde fått gjennomgang av virkemåte og opptenning?

JA

NEI

Ved større ildsteder, er gulvet kontrollert vedr. vekt?

JA

NEI

Avvik / kommentar

Følgende avvik er registrert: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Evt. forslag til utbedring:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Avviket er registrert:
Før installasjonsarbeidet

Under installasjonsarbeidet

Etter installasjonsarbeidet

Arbeidet er utført av en sertifisert montør som har gjennomgått kurs med avsluttende eksamen som omhandler ikke søknadspliktig arbeid. Skulle
du som huseier/oppdragsgiver oppleve grove brudd på utført arbeid som kan medføre brann eller annen måte føre til fare for liv og helse,
vennligst rapporter dette inn til Norsk brannvernforening. Henvendelsen må inneholde montørens sertifikatnummer.

Dato:

Sign. montør:

Sertifikatnr.:

Dette skjemaet er å anse som dokumentasjon på utført arbeid. Montør bekrefter ved signatur at alt arbeid er utført iht. ildstedets egen
monteringsanvisning samt gjeldende lover og regler. Montør er ikke ansvarlig for endringer gjort ved fyringsanlegget etter sign. dato. HUSK: Les
alltid bruksanvisning før bruk av et nytt ildsted. Skulle det være problemer ved fyring sjekk gjerne ut www.norskvarme.org for fyringstips og mer
info om sertifiseringsordningen. Norsk Varme og Norsk brannvernforening har ikke noe ansvar vedr. arbeid som utføres av sertifiserte montører.
Skjema skal utarbeides/kopieres i 3 eksemplarer: et til huseier/oppdragsgiver, et til lokale myndigheter/feiervesen og et til eget arkiv.

