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Til alle eiere av fritidsbolig  

i Ringsaker kommune  

 

FEIING AV SKORSTEIN OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I FRITIDSBOLIGER 

Årlig brenner over 100 fritidsboliger i Norge. Siden de fleste fritidsboliger ligger langt fra 

nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav til brannsikkerheten der som hjemme. 

I ny «Forskrift om brannforebygging» som trådte i kraft  01.01.16 ble det satt krav om feiing 

og tilsyn i fritidsboliger. Ringsaker kommunestyre har i møte den 21.12.16 fattet vedtak om at 

alle fritidsboliger i Ringsaker skal tilbys feiing og tilsyn minimum hvert 15. år. Behovet er 

satt ut fra en risikovurdering i Ringsaker.  

 

Takstige / takkrok 

For å ivareta feiernes sikkerhet stilles det krav om fastmontert takstige på alle fritidsboliger. 

Alle typer platetak/tretak må ha fastmontert takstige, eventuelt takkrok for å feste midlertidig 

takstige. Takkrok skal monteres øverst på taket og ca 40 cm fra skorstein. 

Det kan vurderes fritak fra krav om takstige dersom det er:  

- shingeltak under 22 grader og høyden fra bakken opp til taket ikke overskrider 

3,5 meter 

- torvtak  

 

Gebyr 

Gebyr for feiing og tilsyn vil bli fakturert kvartalsvis sammen med øvrige kommunale 

avgifter. For 2017 er gebyr pr. år inkl. mva: 

- Tilsyn:  kr 140,00 

- Feiing pr. pipeløp:  kr 36,25.  

 

Oppstart 

Nå i 2017 vil vi starte med feiing og tilsyn i fritidsboliger. Vi gjør da avtale direkte med 

eierne av fritidsboligene pr. telefon, SMS eller brev til hjemmeadressen, om hvordan og når 

dette er praktisk å gjennomføre for begge parter. Det vil bli varslet senest 14 dager før 

foreslått avtale. Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier eller 

bruker av fritidsboligen er til stede ved gjennomføringen. Vi ønsker å komme inn i 

fritidsboligen for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan 

være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake 

brann eller annen skade. Vi ønsker også å snakke med eier om bruk og oppbevaring av parafin 

og gass, hvis det er aktuelt. Vi vil også informere om rømningsveier, røykvarslere og 

slokkeutstyr. Feieren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.  

Etter tilsynet vil det bli utarbeidet en tilsynsrapport. 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnar Sund         Tommy Simensen 

Brannsjef         leder feiervesen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



   

 

Eksempel på takkrok. Krok festes øverst og nederst på taket. 

 
Til shingeltak. Krok festes øverst og nederst på taket. 

 
Kroken festes direkte i taksperren eller festes i skinne som igjen er festet i taksperre/ lekter. 

Eksempel på fastmontert takstige.  

 


