Informasjon om feiing
Feiing gjennomføres i medhold av forskrift om brannforebygging kap 2 § 6 - kontroll og
vedlikehold av fyringsanlegg, samt kap 4 § 17 - feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Det gjennomføres feiing av alle skorsteiner etter behov. Ønsker du/dere annen feierhyppighet p.g.a.
endret fyringsmønster, ta kontakt med feieren.
Hvis rapport for utført feiing ikke ligger i døra/postkasse så er feieren blitt forhindret fra å komme
denne dagen. Skulle det ikke være i orden når feieren kommer, må det varsles eller gis beskjed om
dette, slik at feiing ikke påbegynnes uvitende om eventuelle feil og mangler.

Huseier/bruker plikter å gjennomføre sikringstiltak – Takstige og pipe.
 På alle bygninger hvor feiing foregår fra tak og taket har fall mot utvendig takrenne, skal det
være anbrakt takstige ved hver pipe, eller montert feierplattform mellom pipene. Bare godkjent
utstyr er tillatt.
 På bygning der gesimshøyden er mer enn 5 meter skal det være montert stigefeste som hindrer
bakkestige (stiger fra terrengnivå) mot glidning og bakkestige skal rage minst 1 meter over
festepunktet. Hvis glatt underlag for bakkestige bør den sikres.
 Er pipe mer enn 1,2 meter over tak, skal det det være feierplattform eller utstyrt med fast
stigeanordning, eller montert feierluke for feiing. (Det anbefales å bruke godkjent
feierplattform.)
 Alle bakkestiger (stiger fra terrengnivå) skal være på plass, enten reist opp eller lagt på bakken
der den skal reises. Hvis dette er gjort er det en bekreftelse på at feiing kan utføres. Ved
feiing fra innvendig feierluke fra loft, så må feier gis tilgang.
 Vennligst påse at alle spjeld, trekkluker, ovnsdører m.v. er forsvarlig lukket. Olje- og
parafinbrennere skal være slukket. Det må ikke fyres i ildsted ved feiing.
 Hvis du ikke kan være hjemme når feieren kommer, forsøk å legge forholdene til rette slik at
feiing kan utføres.
 Huseier er ansvarlig for å ta ut sot hvis feieren ikke kommer inn.
 Huseier/representant for eier må være til stede hvis feier må inn i bolig (loftsfeiing, samt uttak
av sot). Hvis du har leieboer, husk å melde i fra til dem om feiing.
Mangler noen av disse sikringstiltakene som nevnt ovenfor, eller er mangelfulle, er feieren pålagt å
ikke utføre feiing på eiendommen. Feiergebyret blir likevel innkrevd.

For nærmere opplysninger angående adkomst for feieren, regler om piper og ildsteder,
ring tlf.nr. 90792826 (Ståle) eller tlf.nr. 90742559 (Klas), fortrinnsvis hverdager 07.30-15.30.

