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Feiing og tilsyn med fritidsboliger i Sunndal kommune fra 2018.
Hjemmel: Fastsatt av Sunndal kommunestyre 14. februar 2018 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven) § 28 forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.

Ny forskrift om brannforebygging (01.01.2016)
§ 17 feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av
byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som
medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all
sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til
oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget
etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Veiledning til forskriften
Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, selv om også verksteder, drivhus,
lager, industri m.m. kan varmes opp på denne måten.
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Feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Frekvensen legges opp til en
behovsprøving, og er avhengig av bruk, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster, fra årlig
til hvert 8. år. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss og det gis en frist for
utbedring.
Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt
fyringsforbud til avviket er rettet.
Eieren/brukers ansvar
Før feieren kommer må eier påse at det er noen tilstede når feieren kommer. For å kunne
gjennomføre feiing fra tak må det være forskriftmessig stige/trinn for adkomst på tak, og
husstige som skal rekke 1 meter over taket eller avsatsen.
Eier av fyringsanlegg har plikt til å melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted, eller
gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.
Feierens ansvar
Vurderingen (Sikker Jobb Analyse) av adkomsten opp til og på taket til den enkelte huseier er
arbeidsgivers ansvar. Dette innebærer at alle fyringsanlegg vil få en egen vurdering av om
adkomsten til og på taket er tilfredsstillende eller ikke.
Feie- og tilsynsgebyr for fritidsboliger
For feiing og tilsyn i fritidsboliger har kommunestyret fastsatt et eget gebyr etter
selvkostprinsippet.
Eiere av fritidsboliger får feie- og tilsynsgebyr hvert år uavhengig om det om det gjennomføres
feiing og tilsyn for dette år. Det er planlagt besøk av alle fritidsboliger i løpet av 2020.

Med hilsen
Steinar Hauglum
Varabrannsjef
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