
Informasjon om feiing og boligtilsyn i Midt-Hedmark brann- og 

redningsvesen IKS sine eierkommuner. 

Feieren skal kunne utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg til alle årstider og under værforhold som 

gjør at arbeid på tak er risikofylt. Feieren har krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten 

å utsette seg for fare. 

Sikkerhetskravene til arbeid på tak hjemles i: 

 

• Forskrift om brannforebygging –Tilfredstillende atkomst for feiing 

• Plan- og bygningslov med teknisk forskrift av 2010 (Tek 10) 

• Forskrift om utførelse av arbeid § 17 – Arbeid i høyden 

• Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning 

I forskrift om brannforebyggende  stilles det krav om at fyringsanlegg skal være intakte og virke som 

forutsatt. Om disse er tilfredsstillende vil avdekkes i forbindelse med feiing og/eller tilsyn av 

fyringsanlegg. Det er derfor veldig viktig at feieren har tilgang til hele fyringsanlegget. 

Arbeidstilsynet krever at alle feie- og tilsynsobjekter hvor det er fare for å falle ned fra taket, skal være 

tilrettelagt ved bruk av takstige/taktrinn, takbru og plattform. 

 Alle tak med helling utover skal ha takstige/taktrinn, og den skal være montert i henhold til 

krav i monteringsveiledning. 

 På bygninger der gesimshøyden er mer enn 5 meter, skal det være montert stigefeste som 

forhindrer sideglidning. Stigen skal være så lang at den rekker en meter over taket. 

 Takbru mellom skorsteinene må vurderes i forhold til avstand mellom skorsteinene, helling på 

taket og om det er mer hensiktsmessig enn adkomst for hver skorstein. Den valgte løsning må 

ikke medføre ytterligere fare for fall. 

 Der hvor skorsteinen er høyere enn 1,2 meter skal det monteres arbeidsplattform eller 

feierluke. 

 Både takstige, taktrinn og takbru som benyttes, skal ivareta kravene til styrke, funksjonalitet 

og sikkerhet. Alt utstyr skal være tilstrekkelig solid til å hindre eller stanse fall. Alt utstyr må 

festes til tak på en sikker måte. Trestiger er ikke godkjent. 

 Takstiger som ligger løse eller er sikret med kjetting rundt skorsteinen, er ikke tillatt som 

adkomst på tak. (dvs. Bøylestiger og lignende.) 

 Også løs stige som benyttes opp til tak skal være forskriftsmessig. Trestiger er ikke godkjent. 

 På glatt underlag (Is ol.) skal/må stigen også sikres mot utglidning. 

 Feieren kan ikke fravike sikkerhetsbestemmelsene. 

 Torvtak har ikke unntak fra sikkerhetsbestemmelsene. 

Dersom eiendommen mangler tilfredstillende sikker adkomst, vil det ikke bli utført feiing. For å finne 

en tilfredstillende løsning for utbedring anbefales det å eventuell kontakte takleverandør, eller man kan 

ta kontakt med firma som leverer/monterer godkjente stiger og plattformer. 

Der hvor det er praktisk vanskelig å ettermonterer takstige kan et alternativ være å montere feieluke på 

skorstein i loftsetasje. For mer informasjon, kontakt feieravdelingen. 

Ved tilsyn med fyringsanlegg er det vanligvis ikke nødvendig å sette opp stige. Feierne vil ved tilsyn 

foreta en visuell kontroll av ildsteder, røykkanaler og skorstein. Vi tar en enkel sjekk av tilstand på 

røykvarslere og slukkeutstyr, samt at plassering er korrekt. 


