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 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg (boligtilsyn)  
Informasjon om ny forebyggendeforskrift  
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) ønsker å informere om at det har blitt vedtatt 
en ny forebyggendeforskrift, gjeldende fra 1. januar 2016, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om 
brannforebygging.  
Pliktene til feiing og boligtilsyn er videreført i den nye forskriften, men kriterier knyttet til behov og 
hyppighet er endret. I tillegg har fritidseiendommer blitt innlemmet i vårt arbeid.  
Relevante bestemmelser med veiledning fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) følger 
vedlagt.  
 
Bakgrunn for endringer  
Bakgrunnen for endringer i forskriften er at oppvarmingsbehov og fyringsmønster er endret over tid, 
sett i sammenheng med nye krav til tetthet og varme i bolig. Statistisk sett er derfor fyring mindre 
aktuelt og ildstedene er tryggere. Nye rentbrennende ovner har kommet på markedet. Utviklingen 
har medført at det er langt færre branner oppstår i tilknytning til piper og ildsteder enn tidligere.  
 
Kommunenes plikter til feiing og boligtilsyn  
I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd, bokstav h, plikter kommunen, dvs. 
brann- og redningsvesenet i denne sammenheng, å sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
(heretter kalt feiing og boligtilsyn). Forebyggende forskrift § 17 beskriver nærmere om når feiing og 
boligtilsyn skal gjennomføres.  
Det er kommunestyret selv som fastsetter lokale forskrifter om gebyr for gjennomføring av feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd.  
 
“Ved behov” – risikovurdering  
Hyppigheten og gjennomføringen av feiing og boligtilsyn skal være basert på en risikovurdering. 
Kriterier for behov er under utarbeidelse i NRBR. Eksempler på vurderingskriterier for risiko er 
byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster.  
Det er feieren som tar en beslutning om behovet for feiing og boligtilsyn for det aktuelle byggverket. 

Hyppigheten vurderes opp til hvert 6. år for de fyringsanlegg som har normalt fyringsmønster. 

Eiers plikter  
Ved feiing og boligtilsyn skal feieren vurdere om eier har overholdt sine plikter etter forebyggende 
forskrift § 6. Den sier at eier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. I tillegg skal eier 
sørge for tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.  
Ved feiing og boligtilsyn vil feieren også gi informasjon om brannsikkerhet og brannforebyggende 
tiltak.  
 
Kontroll etter brann eller eksplosjon  
I tillegg til feiing og boligtilsyn, utfører NRBR kontroll med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon, 
jf. Forebyggende forskrift § 6 annet ledd. Da foretas en konkret vurdering av om fyringsanlegget er 
intakt og virker som forutsatt. Formålet med tilsyn etter brann eller røykgasseksplosjon i 
fyringsanlegget er å avklare om fyringsanlegget fortsatt kan brukes eller om det må nedlegges 
fyringsforbud inntil feil og mangler er utbedret.  
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Andre oppgaver  
Feierne utfører også andre oppgaver. Oppgavene kan bestå i muntlig veiledning på telefon og/eller 
besøk. Som eksempel kan nevnes:  

; om fyringsanlegg holder mål og oppfyller kravene i 
henhold til lov og forskrift  

 

 

 

trekk, varmepåvirkning eller røyk-/luktproblemer under fyring  

 

 
 
Særlig om fritidsboliger  
Fritidsboliger er innlemmet i ny forskrift som vi skal utføre feiing og boligtilsyn med. Dette innebærer 
at for eksempel hytter ikke lenger er unntatt.  
Konsekvensen er at gebyr også kan innkreves for disse byggverkene. NRBR vil vurdere behovet for 
hyppighet og utførelse knyttet til fritidsboliger, og komme med forslag til størrelse på gebyr.  


