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TILSYN- FEIING AV FRITIDSEIENDOMMER 2021 TRYSIL KOMMUNE.  

Ny forskrift om brannforebygging (gjeldene fra 01.01.2016) § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

vil Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) ved feieravdelingen informere alle eiere av 

fritidsboliger i våre eierkommuner at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle 

fritidseiendommer med skorstein og ildsteder. Tilsynet blir gjennomført og feiing blir foretatt samtidig 

ved besøket der det er behov for det ut fra feierens faglige vurdering. 

Eiers ansvar: 

Etter å ha mottatt et varsel om tilsyn via sms eller brev der sms ikke er mulig, er det viktig at eieren 

bekrefter sms med OK og gnr og bnr hvis dato og kl.slett passer. Hvis ikke må eier snarlig ta kontakt 

på det mob.nr. sms er sendt fra og avtale ny dato. Det er viktig at eier/bruker er til stede når vi kommer 

på tilsynet av fritidsboligen. Eieren skal sørge for at feieren har tilfredstillende atkomst til hele 

fyringsanlegget. MHBR utføre tjenesten områdevis.  

 

Feie-/tilsynsgebyr for fritidsboliger 

Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt varsel om tilsyn/feiing på gjeldene eiendom, uavhengig 

om det gjennomføres. 

Link gebyrregulativ. https://mhbr.no/wp-content/uploads/2021/01/Gebyrregulativet-mhbr-2021.pdf 

 

 

Følgende gjennomføringsplan gjelder for Trysil kommune i 2021. 

OMRÅDE: TIDSROM: 

 Trysil: Hans Gråberg: 

Fageråsen 1 til 300  

Fageråsen 301 til 400  

Fageråsen 702 til 799 

Fageråsen 960 til 963 

Fageråsen 1001 til 1200  

Fageråsen 1201 til 1500  

Trysilfjellet sør 1 til 2000 

Det vil bli prioritert de som bor i Norge i denne omgang, på grunn 

av smittevernregler for Covid-19 

 

Uke 9 til 12  

Uke 15 

Uke 16 og 17 

Uke 18 og 19 

Uke 21 og 22 

Uke 23 og 26 

Uke 27 til 50  
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Gøran: 

Diverse hytter fra Nybergsund og Støa    

Det vil bli prioritert de som bor i Norge i denne omgang, på grunn 

av smittevernregler for Covid-19 

 

Endringer kan skje på grunn av situasjonen med Covid-19. 

 

 

 

Uker fra 6 til 50  
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