DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

PRISER PÅ FEIETJENESTER I 2021
FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG I DRAMMEN, KRØDSHERAD,
LIER, SIGDAL OG ØVRE EIKER KOMMUNER.
Kundemottak er i Kobbervikdalen 65, Drammen. Prisene for Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker
kommuner gjelder fra 1.1.2021.
Det betales for de tjenester huseier er tilbudt.

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER FOR DRAMMEN, KRØDSHERAD, LIER,
SANDE, SIGDAL OG ØVRE EIKER KOMMUNER.
PRISLISTE 2021, FEIING AV BOLIG:

Eksl. mva

Inkl. mva

Vanlig skorsteinsløp (pr. stk)
Redusert pris for feiing av flere skorsteinsløp på samme boligenhet (pr. stk.)

Kr 552,00

Kr 690,00

Kr 280,00

Kr 350,00

Kr 352,00

Kr 440,00

Minimum
Kr 552,00
Kr 960,00

Minimum
Kr 690,00
Kr 1200,00

Kr 116,80

Kr 146,00

Kr 107,20

Kr 134,00

Kr 73,60

Kr 92,00

Kr 158,40

Kr 198,00

Kr 260,00

Kr 325,00

Kr 604,00

Kr 755,00

PRISLISTE 2021, TILSYN AV BOLIG:

Eksl. Mva

Inkl. mva

Vanlige fyringsanlegg – gjelder ett fyringsanlegg pr. boligenhet

Kr 1402,40

Kr 1753,00

Kr 700,00

Kr 875,00

Kr 472,00

Kr 590,00

Minimum
Kr 1402,40

Minimum
Kr 1753,00

Kr 2992,00
Kr 4720,00

Kr 3740,00
Kr 5900,00

Kr 702,40

Kr 878,00

Kr 8216,00

Kr 10270,00

Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer
eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelig for feiing ved første
fremmøte (prisen er uavhengig av antall skorsteinsløp).
Dersom Feierseksjonen ved 2. gangs fremmøte ikke får gjennomført feiing,
faktureres det fullt ut (prisen er avhengig av antall skorsteinsløp).
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (pr. stk)
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (pr. løpemeter)
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp
(pr. stk, inntil 1 meter)
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp
(pr. stk, over 1 meter, i tillegg pr. løpemeter)
Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (pr. løpemeter)
Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein
(pr. løpemeter)
Fjerning av beksot–fresing av skorsteinsløp (pr. time)

Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (pr.
stk.).
Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer
ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg)
Dersom Feierseksjonen ved 2. gangs fremmøte også møter ”stengt dør”,
faktureres det fullt ut selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er
avhengig av antall fyringsanlegg).
Større fyringsanlegg (pr. stk)
Fabrikkfyringsanlegg (pr. stk)
Gassanlegg boligenhet (pr. stk)
Gassanlegg sameie/borettslag (tematilsyn, flere boenheter tilkoblet) pr. 10
enheter

PRISLISTE FRITIDSBOLIG
Tilsyn av vanlig fyringsanlegg – ett fyringsanlegg pr. enhet

Eksl. mva

Inkl. mva

Kr 1892,00

Kr 2365,00

Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme enhet (pr. stk.).

Kr 946,40

Kr 1183,00

Gassanlegg fritidsbolig (pr. stk)
Dersom Feierseksjonen møter ”stengt dør”, faktureres det fullt ut selv om
tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg).
Feiing av vanlig skorsteinsløp på forespørsel = timepris

Kr 946,40
Minimum
Kr 1892,00
Kr 885,60

Kr 1183,00
Minimum
Kr 2365,00
Kr 1107,00

Feiing av vanlig skorsteinsløp samtidig med tilsyn (pr. enhet)

Kr 273,60

Kr 342,00

BETALINGSBETINGELSER:







Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske
eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier
betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med
feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon eller e-post. Beboere som har
vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, på vanlige ukedager, betales et pristillegg på
50 %.
Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.
For å slippe gebyr må man enten fysisk koble fra ovn/fyringskilde, eller sikre den mot bruk
(eksempelvis ved plombering/forsegling).

Definisjoner:
Vanlig skorsteinsløp

Tilknyttet mindre fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt inntil 120 kW

Skorsteinsløp tilknyttet større
fyringsanlegg
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein

Tilknyttet større fyringsanlegg med innfyrt varmeeffekt over 120 kW

Fyringsanlegg

Et eller flere ildsteder tilknyttet et skorsteinsløp med røykkanal/røykrør
mellom ildsted og skorsteinsløp, lagertank for brensel og fraktesystem for
brensel mellom lagertank og ildsted.

Skorsteinsløp i frittstående skorstein som er tilknyttet større fyringsanlegg
med innfyrt varmeeffekt over 240 kW.

Priser for feiertjenester er vedtatt i respektive by/kommunestyrer.
PRISER FOR IKKE LOVPÅLAGTE TJENESTER.
PRIS 2021
Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (pr. time)
(NB! Kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget
ønske, rådgiving og veiledning, m. v.)

Eksl. mva

Inkl. mva

Kr 840,00

Kr 1050,00

Drammensregionens brannvesen IKS
Langes gate 11
3044 Drammen
Besøksadresse feierseksjonen: Kobbervikdalen 65, Drammen
www.drbv.no
feierseksjonen@drbv.no
Tlf: 32 04 44 40
Tlf: 32 04 44 45 (fakturaspørsmål)

