Viktig informasjon vedrørende fyringsanlegg
Feierseksjonen i Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) informerer med dette
borettslag og sameier tilknyttet Vansjø Boligbyggelag om gjeldende lovverk for feiing og tilsyn av
fyringsanlegg.

I Forskrift om brannforebygging § 6 plikter eier av fyringsanlegg å sørge for at hele fyringsanlegget er
tilgjengelig for feiing, samt at annet utstyr som godkjent takstige har slik utførelse at røykkanal kan
feies på en tilfredsstillende måte.
Er feieren avhengig av løs stige for adkomst til tak, må eier sørge for at det finnes egnet stige på lett
tilgjengelig sted (ikke låst). Foregår feiing av røykkanal innenfra, må eier sørge for at feieren har
tilfredsstillende adkomst ved at en person er tilstede for å låse opp og vise feieren til rette.

Uttak av sot
Feier tar ut sot der hvor det er tilgjengelig og tilrettelagt. Er sotluke plassert i leiligheter uten at noen
er til stede, så er andelseier selv nødt til å fjerne dette. Der hvor det er felles pipeløp, og hvor
feieluke er plassert i nederste leilighet, må borettslaget sørge for at feieluke blir tømt etter feiing.

Taksikring
Taksikringsutstyr skal være godkjent og ha monteringsveiledning på norsk. Utstyret skal monteres
som monteringsveiledningen beskriver.
-

Trinnet/takstigen skal være festet til bærekonstruksjonen.
Feste kun rundt taklekter er ikke tillatt.
Trinnene/takstige skal være på siden av pipen helt ned til takrennen.
Ved sideveis forflytning på tak skal det benyttes takbro. Enkle trinn plassert sideveis er ikke
tillatt.

Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen i å skli når
løs stige brukes til atkomst til taket. På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 m, skal det være
montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst. Det vil også være behov for
stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.
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