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Retningslinjer for panteordning for eldre  
ikke-rentbrennende ildsteder – Grim, Lund, Kvadraturen  

Bystyret har 13.12.2017 vedtatt bevilgning av midler til en panteordning for eldre ikke-
rentbrennende ildsteder i perioden 2018-2021.  Panteordningen er et virkemiddel for å bidra 
til bedre luftkvalitet. Områdene som påvirkes mest av svevestøv fra vedfyring prioriteres. 

Ordningen gjelder kun for ildsteder montert i boliger i prioriterte områder (sentrale deler av 
Grim, Kvadraturen og Lund). Innbyggerne i disse områdene kan søke om tilskudd fra 
panteordningen til å skifte ut et eldre ikke-rentbrennende ildsted med et nytt 
rentbrennende ildsted. Se kart som viser området ordningen gjelder for.  

Ordningen omfatter eldre ikke-rentbrennende ildsteder som åpen peis, koksovn eller vedovn 
(produsert før 1998).  

Ordningen omfatter ikke oljefyrte ildsteder og bevaringsverdige støpejernsovner produsert 
før 1940. 

Ildstedet må byttes ut før det søkes om pant (tilskudd). Alle som får installert et nytt ildsted 
plikter å melde fra om dette til kommunen. Informasjon og skjema «Melding om installasjon 
av ildsted», finner man på nettsiden til Kristiansand brannvesen - 
http://www.kbr.no/skjema/ildsted.aspx.  

Kvalifisert montør skal utføre installasjon av ny vedovn. Kvalifisert montør kan være faglært 
murer, ildstedsmontør/kontrollør med minimum nivå 2 fra Norsk Varmes bransjeskole. 

Panteordningen gjelder kun ildsteder som har blitt skiftet ut etter 01.04.2018. 

Tilskuddet (pant) er på 5.000 kroner per utskiftet ildsted. 

Elektronisk skjema «Søknad om tilskudd for utskifting av eldre ikke rent-brennende 
ildsteder» må fylles ut og nødvendig dokumentasjon må vedlegges. 

Dokumentasjon som kreves er:  

1. Dokumentasjon på at gammelt ildsted er innlevert til godkjent avfallsmottak. Det kan 
være kvittering/bekreftelse fra avfallsmottak eller montør/forhandler som henter 
gammel vedovn og leverer til avfallsmottak 

2. Bekreftelse om innsendt «Melding om installasjon av ildsted».  
Når man sender melding om installasjon av nytt ildsted til Kristiansand brannvesen 
(http://www.kbr.no/skjema/ildsted.aspx), får man automatisk tilsendt en bekreftelse 
for mottatt melding, som kan brukes som dokumentasjon. 

3. Dokumentasjon/kvittering på innkjøp av en ny vedovn.  

Midler til pant (tilskudd) er begrenset og «førstemann til mølla»-prinsippet vil gjelde. 
Utbetaling vil skje to ganger i året.  

Det gis støtte til utskifting av inntil to vedovner per husstand.  

http://www.kbr.no/skjema/ildsted.aspx
http://www.kbr.no/skjema/ildsted.aspx
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Kart over prioritert område for panteordning for eldre ikke-rentbrennende ildsteder – 
sentrale deler av Grim, Kvadraturen og Lund 
Innenfor den røde streken ligger eiendommer panteordningen gjelder for.  

Grim:
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Kvadraturen/Lund 

 
 
Lund/Eg 

 
 
 
 


