Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg
FOR-1998-01-15 nr 0033
Opphevet
Tittel: Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. januar 1998 med hjemmel i lov 5. juni 1987
nr. 26 om brannvern m.v. § 4.
Forskriften trer i kraft 1. juli 1998.
Gjennomfører EØS-avtalens vedlegg 2 kap. VII om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

1

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1 – 1. Formål
Formålet med forskriften er å sikre at fyringsanlegg er intakte, virker som forutsatt og ikke
forårsaker brann eller andre skader.

§ 1 – 2. Virkeområde
Forskriften gjelder feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Forskriften gjelder ikke Svalbard.

§ 1 – 3. Pliktsubjekt
Forskriften regulerer pliktene til eier og bruker av fyringsanlegg i forbindelse med feiing og tilsyn
av slike anlegg. Forskriften utfyller de plikter som ellers settes til eier og bruker av bygning om
gjennomføring av brannforebyggende tiltak.
Forskriften regulerer kommunens plikter til å tilrettelegge for å gjennomføre feiing og tilsyn av
fyringsanlegg.

§ 1 – 4. Definisjoner
Feiing:
rengjøring av røykkanaler og uttak av sot;

Feiervesen:
organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere;

Fyringsanlegg:
ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast,
flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel;

Tilsyn:
tilsyn med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann
og annen skade;

Matesystem:
anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel;
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Røykkanal:
kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder røykrør,
anbringer og skorstein;

Skorstein (pipe):
vertikal del av røykkanal. Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler.

§ 1 – 5. Tilsynsmyndighet
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og de kommunale brannvernmyndigheter fører tilsyn
med etterlevelsen av denne forskrift og kan treffe nødvendige vedtak for å gjennomføre forskriften.

§ 1 – 6. Reaksjonsmidler
Ved overtredelse av forskriftens bestemmelser brukes de reaksjonsmidler som fremgår av
gjeldende brannvernlovgivning.

§ 1 – 7. Fravik
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern kan fravike bestemmelsene i forskriften når det
foreligger særlige grunner.

§ 1 – 8. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser m.v.
Forskriften trer i kraft 1. juli 1998. Kravene i § 3 – 4 må være oppfylt innen utgangen av år 2003
også for feiere som ved forskriftens ikrafttredelse ikke har den nødvendige kompetanse.
Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft oppheves kap. 5 i forskrift av 15. desember 1987 nr. 960
om brannvern m.v.
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Kap. 2. Organisering m.v.

§ 2 – 1. Organisering og samarbeid
Kommunen skal alene eller sammen med annen kommune sørge for at feiervesenet på en
tilfredsstillende måte og til enhver tid kan ivareta de oppgaver som følger av forskriften.
Feiervesenet skal søke samarbeid med andre myndigheter og organisasjoner for å sikre en
samordnet utøvelse av myndighet overfor eiere og brukere av fyringsanlegg i kommunen.
Brannsjefen er leder av feiervesenet i kommunen.

§ 2 – 2. Kontraktsutført feiing og tilsyn
Kommunen kan inngå kontrakt om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med feier som har
mesterbrev eller tilsvarende kvalifikasjoner.

§ 2 – 3. Avgift
Kommunestyret kan fastsette avgift til dekning av utgiftene ved feiing og tilsyn.
Feiermester som utfører feiing og tilsyn i henhold til kontrakt kan overlates innkreving av
feieavgift.

§ 2 – 4. Legitimasjon
Personell som utfører feiing skal medbringe legitimasjon utstedt av kommunen.
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Kap. 3. Oppgaver og kvalifikasjoner

§ 3 – 1. Oppgaver
Feiervesenet skal utføre:
a.Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger;
b.Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som
forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade;
c.Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget;
d.Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om
opptreden ved brann i fyringsanlegget;
Kommunen kan ved vedtekt fastsette om og hvor ofte feiing og tilsyn skal foretas i fyringsanlegg
som benyttes til oppvarming av bebyggelse som bebos kun korte deler av året.
Brannsjefen kan i det enkelte tilfelle bestemme at røykkanaler i andre fyringsanlegg enn nevnt
under bokstav a skal feies.
Brannsjefen kan i det enkelte tilfelle bestemme at det skal føres tilsyn med andre fyringsanlegg enn
nevnt under bokstav b.
Brannsjefen kan, etter søknad, gi eier eller bruker av store fyringsanlegg for oppvarming av rom og
bygninger og som har nødvendig kompetanse innen feierfaget, tillatelse til selv å utføre feiing. Slik
feiing skal dokumenteres.

§ 3 – 2. Planer
Brannsjefen skal innen utgangen av året utarbeide en plan for gjennomføring av feiing og tilsyn
med fyringsanleggene, samt informasjonstiltak, for det etterfølgende år.
Brannsjefen skal innen utgangen av mars måned utarbeide en årsrapport til kommunestyret over
feiing og tilsyn med fyringsanleggene, samt informasjonstiltak, som er gjennomført det foregående
år.

§ 3 – 3. Dokumentasjonskrav
Kommunen skal forelegge Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern den dokumentasjon som
direktoratet til enhver tid krever om feiervesenets organisasjon og oppgaver.
Kommunen skal kunne dokumentere at feiervesenet har utført feiing og tilsyn med fyringsanlegget
og andre oppgaver som har betydning for brannsikkerheten på tilfredsstillende måte, samt føre
fortegnelse over fyringsanlegg.

§ 3 – 4. Faglige kvalifikasjoner
Feiing og tilsyn etter denne forskrift skal utføres av personell som innehar svennebrev i feiefag
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eller tilsvarende kvalifikasjoner.
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 3. mai 1995 nr. 405 § 1 – 4, siste
punkt og § 7 – 2 gis tilsvarende anvendelse så langt den passer.
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Kap. 4. Krav til eier av fyringsanlegg

§ 4 – 1. Fyringsanlegget
Eier skal etter varsel sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing og tilsyn, og slik
utstyrt og innrettet at det kan feies på tilfredsstillende måte.

§ 4 – 2. Adkomst for feiing
Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra taket, skal sørge for at feieren har
tilfredsstillende adkomst, opp til og på taket, slik det fremgår av arbeidsmiljølovgivningen.
Hvor feiing ikke skjer fra tak, skal eier sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til
røykkanal slik at feiing lett kan utføres.
Eier skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til sotluke eller tilsvarende egnet
innretning for sotuttak.
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Kap. 5. Gjennomføring av feiing og tilsyn

§ 5 – 1. Hyppighet
Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere
gjennomført feiing, fyringens art og omfang. Feiing skal utføres minst hvert fjerde år.
Tilsyn av fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger, i henhold til § 3 – 1 bokstav b, skal
foretas minst hvert fjerde år. Brannsjefen kan bestemme at tilsyn skal foretas hyppigere.

§ 5 – 2. Utførelse av feiing
Feiing skal foretas på en faglig tilfredsstillende måte og med minst mulig ulempe for beboerne.
Etter endt feiing skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og anbrakt på egnet sted.

§ 5 – 3. Varsel og orientering om feiing og tilsyn
Eier, eller representant for eier av fyringsanlegget, skal på forhånd varsles om gjennomføring av
feiing eller tilsyn, og kan pålegges å varsle beboere og andre brukere i vedkommende bygning.
Beboere og andre brukere kan også varsles direkte av feiervesenet.
Dersom noen nekter eller legger hindringer i veien for feiing og tilsyn, skal brannsjefen varsles.
Etter utført feiing og tilsyn av fyringsanlegget skal eier, eller representant for eier av dette, skriftlig
underrettes om gjennomføringen av feiingen og om andre forhold av betydning for
brannsikkerheten.

§ 5 – 4. Feil og mangler
Finner feieren feil eller mangler i forbindelse med feiing eller tilsyn som har betydning for
brannsikkerheten eller adkomst for feieren, skal feieren gjøre eier, eller representant for eier, og
eventuelt bruker, oppmerksom på disse og gi råd om hvordan de best kan rettes. Dersom rettingen
ikke kan utføres umiddelbart, skal feieren gi melding til brannsjefen, som kan gi pålegg om retting
innen en bestemt frist.
Finner feieren feil eller mangler ved fyringsanlegget som åpenbart kan føre til brann, kan
brannsjefen forby videre bruk av fyringsanlegget med øyeblikkelig virkning. Slikt forbud skal gis
skriftlig og begrunnes.
Sammen med pålegg skal det opplyses om klagerett, fremgangsmåte ved klage, og frist for klage
m.v. i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven).
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