LOGO

Vår ref:

Arkivkode:

Sted/dato:

Vi (*Feiervesen*) planlegger å feie / gjennomføre tilsyn hos deg

*dato* mellom kl. *klokkeslett-klokkeslett*
Adresse: *plangatenavn*, *bygningpostnr*, Gårds- og bruksnr: *planeiendomgbnr*

Feiingen vil omfatte feiing av skorstein/pipe og:
kontroll av fyringsanlegg (for eksempel peis, ovn, pipe)
kontroll av stige/trinn på taket opp til skorstein
informasjon om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr
informasjon om brannsikkerhet i hjemmet

Husk å gjøre klart for feiing, og kryss av i høyre kolonne når OK.
Når alle punkter er sjekket og ok, bekreftes dette til feiervesenet ved brannforebygger senest
Følgende må være klart
1

eier, eller (myndig) representant for eier, er til stede under feiing/tilsyn

2

alle boenheter og fyringsanlegg er tilgjengelig

3

beboere, dersom aktuelt, er varslet

4

skorstein skal være kald, ingen fyring i ildstedene 24/48 timer før feiing

5

alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade

6

tilgang til feie/sotluker

7

sjekket at takstigen/trinnene er i orden

8

ta frem kontrollert stige av godkjent type, i god stand (se definisjon under)

9

sette opp stigen samme dag, før brannforebygger kommer, og sikre stigen

10

huseier skal ikke delta i noen feie-aktiviteter

11

rydde bort gjenstander som kan bli skadet, sikkerhetssone på min 5 meter

12

utsjekk av at insekter er fraværende, langs og i nærheten av arbeidsområdet

13

holde husdyr bundet, ikke løs
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14

tilstrekkelig arbeidslys i mørke områder

15

arbeidshøyde: minimum takhøyde på 180 ifm feiing fra feierluke og sotuttak.

16

Om det finnes, fremlegge dokumentasjon på serviceavtale og utført service

18

Ved mistanke om smitte, skal huseier varsle for å finne ny tid for feiing/tilsyn

19

Ustabile beboere

20

Andre forhold brannforebygger trenger å vite for å kunne arbeide sikkert

Informasjon om regelverket finner du på *link til hjemmeside* .

Hva er en godkjent stige, inkludert sikring?
Produsert etter anerkjent standard, CE-merket, dvs varig materiale (ikke tre), hel
stige/skyvestige (ikke motvekts-, bøyle-, teleskop- eller klappstige), uskadet og i brukbar
stand, maksimal 6 meter lang.
Sikring av stigen mot forskyvning (stigesikring, stropper eller bøyler) og utglidning.

Hvor ofte blir det feiet?
Skorsteiner skal feies etter behov og vi vurderer behovet på grunnlag av mengde sot,
fyringsvaner, type brensel og andre forhold. Feiing dekkes av de kommunale avgiftene.
Har du spørsmål?
Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med *Feier Feiesen* på telefon *telefonnummer*
eller på e-post til *feierens e-post*.

Med hilsen
*Feiervesen*

*brannforebyggers fornavn* *etternavn*
*stilling*
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur
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