
VED TILSYN:
Vi ber om at eier, eller representant for eier er tilstede og sørger for at samtlige 
enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige. Om nødvendig må eier eller 
eiers representant varsle andre brukere. Det er ønskelig at eier fremskaffer 
eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon over fyringsanleggets 
beskaffenhet, kontroll og vedlikehold. 

VED FEIING:
• Stige er lagt fram (stige må nå minst en meter over takrenne)
• Når gesimshøyden/takrenne er over 5 m, 
   skal stigen være reist før feieren kommer
• Takstige skal være forsvarlig festet
• Ildsted skal være slukket
• Sotluke og spjeld/trekk skal være stengt
• Sotluke skal være lett tilgjengelig

Huseier er ansvarlig for at nevnte forhold er i orden. Dersom huseier ikke er 
til stede under feiing må huseier selv fjerne sot og bringe dette til sikkert sted.

HVORDAN FÅR JEG SNAKKET MED FEIEREN?

Ta kontakt med din lokale feier mellom 
kl. 08.00 og 15.00. Får du ikke svar? 
Da er feieren opptatt med arbeid på tak og vil 
ringe deg straks han/hun har anledning til det. 

FBRT V/FEIEREN VIL FORETA TILSYN 
OG FEIING AV FYRINGSANLEGGET

Det er planlagt           Feiing         Tilsyn

Dato:.........................  Mellom kl.........................
Feiingen kan bli utsatt på grunn av dårlig vær. Dersom tidspunktet ikke passer, 

gi tilbakemelding snarest mulig slik at det kan avtales et nytt tidspunkt. 



TILSYNET VIL OMFATTE KONTROLL AV:

• Eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger 
   ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret.
• Nytt ildsted eller vesentlige endringer ved 
   fyringsanlegget er meldt til kommunen.
• Ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er 
   tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring 
   lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende 
   oppfyllelse og hvorledes utbedringer kan foretas).
• Anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

HJEMMEL

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og 
eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 
17. desember 2015 nr. 1710 (forskrift om brannforebygging) § 17 og 
lokal forskrift om Forebyggende brannvern – feiing. 

Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonvernloven § 6, samt 
Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710 (forskrift om brannforebygging) kap. 2.

HVOR OFTE KOMMER FEIEREN?

Feiing og tilsyn er behovsprøvd.

TIPS OM FOREBYGGENDE BRANNVERN OG FYRINGSRÅD

Feieren ser også på brannsikkerheten for øvrig i boligen og kommer 
også med tips om brannsikkerhet og fyringsteknikk hvis ønskelig. 

For mer informasjon, se: 
www.sikkerhverdag.no 
www.feiermester.org/privat/riktig-fyring/

FOSEN BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS
Tlf. 72 51 40 00
E-post: postmottak@fbrt.no
Besøksadresse: Gamle Fjæraveien 25, 7130 Brekstad
www.fbrt.no

Lik oss på Facebook!  https://www.facebook.com/fosenbrannogredningstjeneste
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