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Orkland kommune

Eiendomsopplysninger
I

Avtalen aielder r t «l U ¥ i ¢ A v/ yl
Gnr
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Bnr
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Fnr

Snr

Adresse E I ]s s l e e t >
Postnr 72 03 //IAJJEd>QA IPoststed

Eier

E ierforhold

P rivat D Næring
b rganis asjonsnummer

Selskap

Fornavn J o 7 i w / / 92R /+ U
Adresse / or d qje rds re n ff
Postnummer

- .
Poststed GJ /JL/'11:2 3/

Epostadresse Jos i ah ss 9ma -ho
Telefon 9s 62 2 9

Skorstein/Rykl op

Antall piper/reoyklop det gis fritak for
I IAntall pipe / ykløp totalt på eiendommen

Ved flere skorsteiner i samme bygg, legg ved en skisse av hvilken skorstein som tas ut av bruk/søkes fritak for.

Reg ler for fritak av feieavgift i henhold til lokal forskrift om feie-  og  tilsynsgebyr $ 7:

1. Gebyrfritak gis dersom fyringsanlegget ikke er i bruk over t id. Det må være en fysisk adskillelse av ildsted fra skorstein/røykkanal, i tillegg må
skorstein/roykkanal blandes av i toppe n

2. For hus med flere skorsteiner/røykløp bllr feieavgift fastsatt ut fra antall skorsteiner/røykløp som er i bruk
3. Fritaket gjøres gjeldende for første terminforfall etter at skorstein er plombe rt.

4. Fritaket gis for en pe riode på inntil 4 år. Etter dette vil feiing bli utført  oq  feieravaift innkrevd dersom det ikke søkes om nytt fritak

Skorsteiner / ildsteder som er utmeldt, må ikke tas i bruk før det foreligge r me lding til feieravdelingen. Det er eier som er ansvarlig for a varsle
feieravdelinaen før fvrinasa nleaaet tas i bruk iaien .

Bruk av skorstein/ildsted som er utmeldt er i strid med brannloven, og ka n derfor føre til avkorting av forsikringsutbetaling ved eventuelle
brannskader hvor årsaken kan ha sa mme nheng med bruk av disse Innretninger.

Merknader og underskrift

Merknader Se ved b
Dato / 0 Signatur

De neste feltene les ut av kommunen.

Underskrift brannsjef

Fritak av feieavgift - side 1



Kontrollert den Underskrift feier/kontrollør
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Forklaring til feltene

Antall piper/r oyk lop det gis fritak for
Antall skorsteiner/røykløp med fritak som denne avtalen gjelder for.

An tall piper/r eyklop totalt på eiendommen
Det totale antall skorsteiner/røykløp på eiendommen/boligen.
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Hytte Søvasskjølen

Eiendom 188/9

Eklisslættet 6
7203 VINJEØRA

Søker om fritagelse av feieavgift. Jeg har passert 80 år og
hytta blir ikke brukt mye .
Pipa er blokert . Vedovn har ikke vært i bruk på ca 4 år.
Feier var på kontrol den 09/08-2022. Han annbefalte meg a
søke om fritagelse av feieavgift .

Jostein Harr ang
Nordgjerdsveien 4
7310 GJØLME


