
Utfyllende informasjon til huseier i Selbu og  

Stjørdal kommune! 

 

Vi ønsker at feiingen skal foregå på best mulig måte både for feieren og for deg 
som huseier. Vi ønsker derfor at følgende blir gjort før feieren kommer:   

• Eventuelt leieboer er varslet om feiingen 

• Ingen ildsteder er i bruk 

• Feieren har sikker, lovbestemt adkomst 

• Ovnsdører, peiser, spjeld og trekken på ovnen må lukkes så tilsoting 
unngås! 

• Lukk ovnsdører og peiser og lignende så tilsoting unngås! 
I tillegg ønsker vi å informere om at: 

Reist stige tas som varsel om at det er klart for feiing. 

Feiervesenet er behjelpelig med å reise husstige for eldre og uføre, dette 
avtales med den enkelte feier. 

Har ikke feieren adgang til feierluke eller ovnsrør skal eier selv sørge for å 
fjerne sot. 

 

Krav til takstige - sikker adkomst for feier.   

  

Forutsetning for at feiing kan utføres er at tak med helning utover har påmontert 
typegodkjent takstige. Har du mottatt varsel om feiing, men ikke fått feid er 
årsaken i de fleste tilfellene at det ikke finnes godkjent takstige.   
  

Brannsjefen kan ikke pålegge feieren å feie der det ikke finnes godkjent stige, 
dette med bakgrunn i krav til sikkerhet for feierne. Dette medfører allikevel ikke 
at feieravgiften bortfaller.   

Krav til godkjent takstige og løs stige:  

• Bøylestige er ikke lengre lovlige.  

• Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til 
monteringsanvisning fra produsent av stigen.   

• Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av 
tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt 
pipe er ikke godkjent.   

• Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til 
takstige, kan foregå på en sikker måte.   



• Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste. Der 

gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent 

sklisikring for feste av løs stige.  

• Det er også viktig at stigen kan settes stødig opp, og at den er høy nok til å 
rekke ca. 1 meter over tak.  

Krav ved flere skorsteiner:  

Har bygningen flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe eller gangbru 
mellom pipene.   

 

Krav til skorsteiner med høyde 1,2 meter over tak:  

• Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, 
skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal 
være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning.    

 

Illustrasjoner over ulike måter eksempler på hvordan tak-stigen skal være 

montert:   

 

       



 

 
Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015 

§ 1.Formål 

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense 
konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 

🔗 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gjelder plikter for: 

a) enhver til å vise aktsomhet ved brannfarlig aktivitet 

b) eiere og brukere av byggverk til å forebygge brann  
§ 4.Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk 

Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for 
byggverket. 

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket 
som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. 

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som 
gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har 
betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal 
eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann. 

 
§ 6.Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg 

Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted 
eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. 

Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir 
oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges 
for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart. 

   

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710#shareModal


Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget. 

 
§ 7.Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig 

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har 
brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én 
detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor 
soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på 
oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. 

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende 
slokkeutstyr som kan brukes i alle rom: 

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett 
b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver 
c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter 
d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A 
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. 

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og 
fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med 
leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt. 

 
§ 17.Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming 
av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte 
som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge 
for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted. 

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som 
brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med 
fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget. 
Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og 

tilsyn med fyringsanlegg. 
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