
 
 

2021-12-31 - FLF-BS41 - Årshjul feiing og tilsyn    Side 1 

 

Dato Utgave Utarbeidet av Gjennomgått Godkjent 

2021-12-31 1 HR SNG LH 

1 BRANSJESTANDARD 41: ÅRSHJUL FEIING OG TILSYN 

2 FORMÅL/HENSIKT/OMFANG 

Formålet med denne bransjestandarden er å beskrive hvordan feiing og tilsyn kan prioriteres 

med hensyn til årstid, slik at risikoen for farlige situasjoner blir færre, og på denne måten 

bidra til målet om en skadefri bransje.   

 

3 REFERANSER/AVGRENSNING/FORUTSETNINGER 

En viktig kilde for sikkerhetsarbeidet innen brannforebygging og tilsyn er basert på en 

risikovurdering utført av FLF. 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.  

Det forutsettes at det foreligger et program eller et system som gjør det enkelt å få oversikt 

over geografiske områder med forskjellige typer bygninger, som f.eks. blokker og rekkehus. 

Dette som underlag for å ta stilling til om det er fordeler ved å gjennomføre visse oppgaver til 

visse årstider.  

 

4 HOVEDINNHOLD/PROSESS/METODE 

4.1 Risikoforhold, årsaker 

• Dårlig føreforhold, snø, frost, vind og vanskelig tilgjengelige steder, øker risikoen for 

at brannforebyggeren kan komme opp i risikoutsatte situasjoner, spesielt om 

vinteren. 

• Høye temperaturer kan føre til dehydrering og redusert evne til å vurdere 

egensikkerheten, spesielt med feiing på tak om sommeren. 

• Insekter, fugler eller dyr, spesielt aggressive i visse perioder, f.eks. hekking 

4.2 Risikoreduserende tiltak  

• Etablere eget årshjul som inkluderer årstidsavhengige aktiviteter (arbeidsgiver).  

• Feiing på vinteren foregår på tak som er flate, typisk blokker og rekkehus. 

• Feiing som utføres innvendig kan utføres på høst/vinter halvåret 

• Feiing på andre tider enn i hekkesesongen, hvor det er aktuelt 

•  
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4.3 Aktuelle momenter 

Så langt som mulig, ta hensyn til ulike forskjellige årstider og det å få en best mulig effekt på 

tilsynsarbeid og brannforebygging generelt, for eksempel: 

• Pågående prosjekter 

• Aktuelle fokusområder  

• Studenter, at man har fokus på det når det er skolestart.  

• Fokus på bål når våren kommer 

• Sotbrann når fyringssesongen starter  

5 INTERESSENTER/ROLLER/ANSVAR 

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

Spesifikt for denne bransjestandarden gjelder også dette: 

Arbeidsgiver:  

• Etablere årshjul for egen enhet som viser årstidavhengige aktiviteter, og 

vedlikeholde denne 

Arbeidstakere: 

• Følge og gi innspill til arbeidsgivers årshjul  

Verneombud (VO): 

• Følge opp at forholdene i den bransjestandarden følges opp.  

Bedriftshelsetjenesten: 

Gi bidrag til innholdet i årshjulet 

  



 
 

2021-12-31 - FLF-BS41 - Årshjul feiing og tilsyn    Side 3 

 

6 VEDLEGG 

6.1 Årsskjema feiing 

  Desember: 

 

Januar: 

 

  

 November: 

 

  Februar: 

 

 

Oktober: 

 

    Mars: 

 

September: 

 

    April: 

 

 August: 

 

  Mai:  

  Juli: 

 

Juni: 

 

  

6.2 Årsskjema tilsyn 

 

  Desember: 

 

Januar: 

 

  

 November: 

 

  Februar: 

 

 

Oktober: 

 

    Mars: 

 

September: 

 

    April: 

 

 August: 

 

  Mai:  

  Juli: 

 

Juni: 

 

  

 


