Informasjonsbrev til eier av fritidsbolig i Øvre Romerike
1.1.2016 kom det ny forskrift om brannforebygging. Den nye forskriften erstatter forskrift om
brannforebyggende tiltak og tilsyn. Denne forskriften krever blant annet at kommunene skal også føre
tilsyn og feiing på fritidsboliger på lik linje som vanlig boliger.
Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt
fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme. Det er en
forskrift som skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann.
I følge ny forskrift skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger.
§ 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.

Innen 3mnd vil du få ett varsel om feiing og tilsyn på din fritidsbolig. Der vil du få ett tidsaspekt på når vi
kommer. Du som eier kan få muligheten til komme med ønsket tidspunkt der eier eller representant for
eier møter opp på adressen.

For å få kunne kartlegge og utføre feiing/tilsyn på fritidseiendommen trenger vi en tilbakemelding fra
eier. Spørsmålene som vi ønsker svar på er om vi har riktig adresse på hytta, hvor mange skorsteiner det
er og om du bruker noe annet til oppvarming enn ved, slik som flytende brensel, gass eller strøm. Se eget
skjema
Hytteeier har ansvar for å holde gitte punkter i henhold til lovverket
§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg







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.
Kontrollere brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i fritidsbolig
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.
Etter å ha mottatt et varsel om feiing og tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende
atkomst til hele fyringsanlegget. Det gjelder også å ha en sikker adkomst til skorsteinen på taket.
Se vedlegg.
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