
Melding om feiing 

Når melding om feiing kommer, er det svært viktig at stiger er lagt fram. Stigene trenger ikke være reist. 

  

HUSK! Svarslipp som følger med meldingen om når feiing skal utføres MÅ være utfylt, den festes enten på rotstige eller på 
utgangsdør. 

  

 

Sikringstiltak 

Kravet i dag er at takstige skal være festet i bærende konstruksjon. Hvor dette kan være vanskelig å få til, ta kontakt med 
feiervesenet. 

Det skal være adkomst til de skorsteinene som skal feies, da med fast montert takstige eller gangbro. 

Reises rotstigen er det krav om at den ikke skal ha mulighet til i gli til siden, sikring er å feste den i toppen med tau/kjetting ev med 
sklisikringskroker, ev må den også festes i nerkant slik at den ikke glir bakover. 

Der skorsteinen er over 1,20 m, skal det være montert feieplattform. Sikkerhet er viktig 

Vi må sette krav til huseier med hensyn til sikkerhet, slik at feieren har en sikker adkomst til pipen, og kan ferdes trygt på taket når han 
feier. 

Informasjon og tilsynsarbeid 

Dette for å se til at fyringsanlegget ikke har feil og mangler som kan føre til brann når anlegget brukes. 

Egen sikkerhet 

Det er viktig å sørge for sikkerheten til egne ansatte. Vurdert opp mot personlig sikkerhet, er arbeidsforholdene til feieren i sitt daglige 
virke, utsatt for en svært høy risiko for liv og helse. 

Vi ønsker å gi kundene våre en god feie- og tilsynstjeneste. 

God kvalitet på våre tjenester er viktig. 

  

Dersom noen av sikringstiltakene mangler, samt at svarslipp mangler, så regnes skorsteinen som feid. 

Når mangler er utbedret, kan feieren kontaktes, og ny avtale om feiing avtales. 

Før feiing kan utføres, er det viktig at huseier påser at alle åpninger på ildsted, samt sotluke er lukket. 

Dette for å hindre sotskade inne i huset. 

 [Brannvesenet Midt Iks logo og navn] 

     

 

 

Bokmerke med huseiers 

navn og adresse 

 



Deres ref:         Arkiv:   Saksbehandler:   Dato: 

 

Varsel om feiing 

Tidspunkt: [bokmerke med dag og dato]      

Adresse: [bokmerke med feieradressen og gnr/bnr] 

Krav til adkomst til og på tak ( forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6) 

 

Takstige med plattform       Takstige til hver skorstein    Skorstein over 1,20m   Sklisikrings kroker 

Spørsmål vedrørende feiing ta kontakt på [bokmerke mobil] eller 464 46 000. Se også vår hjemmeside 

www.brannmidt.no for mer informasjon. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denne svarslippen SKAL henges på stigen og være utfylt FØR feiing blir utført. 

 Alle ildsteder er slukket. Ovnsdører, spjeld og sotluke er lukket 

 Stige er satt opp og sikret (Stigen skal gå ca 1 m over tak) 

 Jeg/vi ønsker hjelp til å reise stigen. (Eldre/ufør og barn i området) 

 Takstige på plass og sikret. (Tak med takvinkel over 10⁰ skal ha takstige) 

 Pipehatt skal være lett å ta av. 

 Jeg ønsker at feier tar ut sot/sotluke skal være lett tilgjengelig (må være hjemme) 

Følgende skorstein(er) skal feies: [bokmerke på hvilke(n) skorstein(er) som skal feies] 

 

Dato:________________   Underskrift:__________________________________________ 

http://www.brannmidt.no/

