Søknadsskjema – Unntak fra forbud mot fyring med mineralolje
Informasjon:

Forbudet mot fyring med mineralolje til oppvarming er absolutt. Kommunen har i noen tilfeller anledning til å gi midlertidig
unntak, men merk deg at terskelen for å få unntak er svært høy. Å sende en søknad garanterer ikke at du faktisk får et unntak
fra fyringsforbudet.
Miljødirektoratet har lagd en veileder til forskriften om forbudet, og du kan finne mer informasjon i den.
Utfylt søknad sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller brevpost til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum,
3502 Hønefoss.

Opplysninger om søker (eier eller buker av fyringsanlegget):
Navn:
Postadresse:
Postnr:

Sted:

Tlf:

E-post:

Opplysninger om eiendommen/byggestedet (hvor fyringsanlegget befinner seg):
Gnr:
Gnr:
Festenr:
Postadresse
Er fyringsanlegget tilkoblet andre
eiendommer? (Gnr/Bnr/Festenr):
Informasjon om dagens fyringsanlegg:
Har du:
 Sentralfyr/fyrkjele
 Parafinkamin/kombinert vedovn
 Annet… _________________
Er fyrkjelen utstyrt med elektrisk kolbe (el-kolbe)?
 Ja
 Nei (vennligst legg ved dokumentasjon på at dette ikke kan installeres)
Kan du fyre med ved eller pellets?
 Ja
 Nei
Er det radiatorer tilkoblet anlegget?
 Ja
 Nei
Er varmtvannsbereder tilkoblet anlegget?
 Ja
 Nei
Kan anlegget konverteres til å benytte biodrivstoff?
 Ja
 Nei (vennligst legg ved dokumentasjon på at dette ikke er mulig)
POSTADRESSE
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

e-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Hvorfor skal du få unntak (begrunnelse)?
Når du skriver begrunnelsen, vær oppmerksom på følgende punkter:
•

•
•

Vil det å slutte å fyre med mineralolje ha utilsiktede konsekvenser?
For eksempel ved at kulturminner eller andre verneverdier vil gå tapt, eller at fyringsalternativer vil gi økt lokal
forurensning.
Vil det å bytte fyringsmetode føre med seg uforholdsmessige høye kostnader?
Er forventet levetid for det nye anlegget lav, f.eks. ved at bygget skal rives i nær framtid, eller krever den alternative
fyringsmetoden forsterkning av strøm- eller fjernvarmenettet?
Vil det være teknisk umulig eller svært krevende å bytte fyringsmetode?
Er det geografiske forhold elle tekniske vanskeligheter som forhindrer deg i å ta i bruk alternative fyringsmetoder
innen 01.01.2020?

Begrunnelsen for unntak må dokumenteres, for eksempel gjennom tilbud på annen oppvarmingsløsning, kostnadsestimat,
tekniske undersøkelser eller liknende. Kommunen kan be om ytterligere informasjon og dokumentasjon ved behov.

Vedleggsbeskrivelse/tittel

Vedlegg nr:

Søkers underskrift:

Dato: _________________
POSTADRESSE
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Underskrift _____________________________________________

e-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

