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Viktig at folk tenker brannsikkerhet 

          
 

 

 

Det er viktig å tenke brannsikkerhet seier leder forebyggende Geir Sagevik i Kinn 

kommune når han og brannsjef Kim Hjelle presiserer hvor viktig branntryggleik er i 

fyringsesongen. 

I over 20 år ser vi hvor viktig tryggleik i bolighus blir. Det er veldig viktig at folk tenker 

brannsikkerhet generelt, ikkje minst i samband med oppussing av hus , seier Sagevik 

 

Han viser til at mange eksempelvis kler inne gamle skorsteiner på en måte som øker 

risikoen for brann. 

 

På samme måte som folk bruker penger på nytt bad og kjøkken, må folk også ivareta 

eller forbedre brannsikkerheten seier Sagevik. 

 

Vi opplever ofte at vi kommer til eldre hus som har skorsteiner av tegl som har stått slik 

siden den har vært montert, men det betyr ikkje at den har vært korrekt montert, eller 

huset har vært endret på en gang å så har ikkje skorstein vert tatt hensyn til. Vi opplever 

ofte at vi må fortelle kunden at skorstein ikkje er innafor regelverket, ofte innebærer det 

at vi pålegger utbedring av skorstein, noe som koster penger for eiger. Men tilsynet er 

pålagt oss av DSB ,nasjonale myndigheter, og denne type tilsyn gjøres i alle landes 

kommuner, seier han, og legger til: 

Det er viktig for meg å få frem at min eneste oppgåve og mitt eneste mål med tilsynet er 

at folk skal ha det trygt, at liv og verdier ikkje skal gå tapt. 

 

Vi har et lovverk i brannforeskriften som vi som lokalt feiervesen er satt til å følge opp 

med tilsyn. Folk må i tellegg til sin egen fysiske sikkerhet, også huske på at manglende 

etterlevelse av brannforskriften kan føre til betydelig avkortning av eller i verste fall, 

ingen utbetaling,fra forsikringsselskapene i tillfelle det brenner. 

 

Det kom endringer i brannforskriften 2016, der feierne selv skal vurdere hvilke 

fyringsanlegg som krever ekstra eller mindre tilsyn i forhold til alder og brukerfrekvensen 

på anlegget. 

 

Kinn brann og redning  sitt mål er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås. 
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Alle boliger i kommunen vil bli vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som 

spiller inn.  

Det betyr at vi går tilsyn og feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, 

alder på bolig, alder på beboere og type byggverk. 

Dette vil generere en prioriteringsliste for hvor forebyggende skal gjennomføre 

boligtilsyn. Boliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og dette vil føre 

til at noen boliger får tilsyn ofte og noen sjeldnere. 

 

Hvordan forebygge brann er et sentralt tema under tilsynet.  For beboere er det viktig å 

ha gode rutiner for evakuering dersom en brann skulle oppstå. Vi oppfordrer alle til å 

gjennomføre brannøvelse minst en gang i året. 

 

VI VARSLER OM TILSYN OG FEIING VIA SMS 

Det blir sendt ut varsel om tidspunkt for feiing via tekstmelding til huseiers mobil noen 

dager i forkant av feiingen. 

 

Det er viktig at huseier besvarer henvendelsen om tidspunkt for feiing, enten ved å 

bekrefte eller avkrefte om tidspunktet passer. 

Dette skjer via SMS eller ved å ringe til avsendernummeret. 

SMS'en du mottar på mobiltelefonen din, er et personlig varsel. 

Dersom det er noe du lurer på, er det derfor viktig at du tar direkte kontakt med den 

branninspektøren som har ansvaret for å gjennomføre feiing i din bolig/bygg. 

 

Dersom feiing skal utføres uten at beboer/huseier er tilstede, må dette avtales med feier 

på forhånd. 

 

RISIKOBASERT FEIING 

Feiing er behovsprøvd. Det betyr at vi feier ved behov, ut fra kriterier som type 

skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk. 

Om branninspektøren som er ute på boligtilsyn oppdager at en pipe inneholder mye sot, 

må feiing vurderes. Hvor mye sot som legger seg i pipa avhenger av hvor ofte man fyrer, 

hva slags type ildsted og pipe man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både i 

helårsboliger og fritidsboliger. 

 

Feiing av hytter/fritidsboliger           

 

Etter innføring av nye forskrifter vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om feiing og 

tilsyn. 

 

FORBEREDSELSER FØR FEIEREN KOMMER 

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må du som huseier sørge for at hele 

fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing.  

 

Du må også sørge for at ildstedet er forsvarlig lukket. Husk å lukke igjen luker, spjeld og 

trekkventiler. Dersom feiing skal utføres fra innendørs feieluke må det også være ryddet 

og klargjort rundt luka. 

 

Dersom feiingen skal utføres fra taket, innebærer det at du må legge klar en godkjent 

stige lett tilgjengelig på eiendommen. I tillegg må det være godkjent takstige/trinn på 

taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad utover. 
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Huskeliste før feieren kommer: 

Steng feieluke, ventiler og spjeld 

Klargjør stige til tak 

Kontroller takstige/trinn på taket 

Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer. 

  

Det er måten det blir fyrt på som bestemmer hvilken tilstand pipa er i. Fyring med fuktig 

ved og lav trekk gir bekdannelser. Bek er i seg selv brannfarlig, og når den blir liggende 

på innsiden av pipa kan dette antenne og bli sotbrann (pipebrann) om det tar fyr. 

 

Med helsing  

Leder forebyggende  

Kinn brann og redning 

Geir Sagevik 


