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1 DATO 
Utgave Utarbeidet av Gjennomgått Godkjent 

2021-12-31 1 HR SNG LH 

1   BRANSJESTANDARD 17:  

VARSLING TIL HUSEIER OM FEIING OG TILSYN 

2   Formål/hensikt/omfang 

Formålet med denne bransjestandarden er å beskrive hvordan varsling til huseier legges opp, 

slik at huseiers nødvendige forberedelser til feiing og tilsyn er utført som forutsatt i tide, slik at 

brannforebygger har forsvarlige arbeidsforhold og på denne måten bidrar til målet om en 

skadefri bransje.   

 

3   REFERANSER/AVGRENSING/FORUTSETRNINGER 

En viktig kilde for sikkerhetsarbeidet innen feiing og tilsyn er basert på en risikovurdering gjort 

av brannforebyggere med bakgrunn i gjeldende regelverk, bl.a. forebyggendeforskriften. 

Bransjestandarden er retningsgivende for arbeidsgivere, som kan velge å bruke strengere krav 

enn angitt her.  

Gjennomføring av risikovurderinger i egen organisasjon er arbeidsgivers ansvar.  

Behovet for lokale, stedlige risikovurderinger vil reduseres ved bruk av resultatene av 

risikovurderingen fra FLF, slik de bl.a. fremkommer i bransjestandardene utarbeidet av FLF. 

 

5 Hovedinnhold/prosess/metode 

5.1 Innholdet i varslingen 

Varslingen sendes til den det skal feies eller gjøres tilsyn hos, inkludert alle nødvendige 

detaljer som adresse, gårds- og bruksnummer, i god tid før, minimum 5 virkedager. Varslingen 

skal inkludere dato og klokkeslett, og hvilken aktivitet som varsles med hvilket omfang, typisk: 

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  

• Informasjon om riktig fyring (ta med infomateriell eller oppgi evt. link) 
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5.2 Risikoforhold, årsaker 

Det er viktig at brannforebyggeren er klar over de forskjellige faremomentene som kan være 

på stedet. Her er noen av årsakene som kan forekomme, det er da viktig å gjøre tiltak slik at 

dette settes i stand før feiing og tilsyn kan gjennomføres. 

• Uegnet eller farlig stige/takstige, eller manglende takstige 

• Manglende erfaring eller kunnskap hos huseier om hva som er hans/hennes plikt i 

forbindelse med å legge til rette for feiing og tilsyn. 

• Huseier som forstyrrer arbeidet og kan sette seg selv eller brannforebygger i fare 

• Skader på gjenstander/personer ved evt fallende gjenstander fra arbeid i høyden 

• Insekter 

• Husdyr ute av kontroll 

• Manglende arbeidslys 

• Ikke-vedlikeholdt utstyr hos huseier 

• For lav eller høy arbeidshøyde 

• Trafikk 

• Smitte fra huseier eller dennes husstand 

• Ustabile beboere 

5.3 Risikoreduserende tiltak  

Varsling, infoskriv til huseier om dennes plikter og søke bekreftelse før brannforebygging 

starter, evt. link i varsel med link til oppdatert sjekkliste som fylles ut på forhånd (link til 

regelverk og hjemmeside): 

• eier, eller representant for eier, er til stede under feiing/tilsyn 

• alle boenheter og fyringsanlegg er tilgjengelig,  

• beboere, dersom aktuelt, er varslet 

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

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

• tilgang til og lagt til rette for å feie fra feie-/sotluker 

• sjekket at takstigen/trinnene er i orden  

• ta frem kontrollert stige av godkjent type, i god stand  

• sette opp stigen samme dag, før brannforebyger kommer 

• huseier skal ikke delta i noen feie-aktiviteter 

• rydde bort alle gjenstander som kan bli skadet, sikkerhetssone på minimum 5 meter 

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

• holde husdyr bundet, ikke løs 

• tilstrekkelig arbeidslys i mørke områder 

• arbeidshøyde: minimum takhøyde på 180  

• så langt det finnes og er tilgjengelig, ta frem dokumentasjon på evt. serviceavtaler 

og faktisk utført service 

• Ved mistanke om smitte, skal huseier varsle om dette for å finne en ny tid for feiing 

eller tilsyn 

• Andre forhold brannforebygger trenger å vite for å kunne utføre arbeidet sikkert 
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6   Interessenter/roller/ansvar 

Det vises til de generelle beskrivelsene av roller og ansvar i Sikkerhetshåndboken 

Spesifikt for denne bransjestandarden gjelder også dette: 

Arbeidsgiver:  

•  Gi arbeidstaker opplæring og kompetanse i varsling til huseier og kommunikasjon 

med huseier. Legge til rette for digital varsling og tilbakemelding. 

Arbeidstakere: 

• Motta og tilegne seg kunnskap og kompetanse på området. 

Verneombud (VO): 

• Følge opp og følge med 

Bedriftshelsetjenesten: 

•  Etter behov 

1   Vedlegg/skjemaer  

 

Ref mal for varsling 

2   Vedlegg/skjemaer  

 

 


