
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Melding om tilsyn med ildsted/fyrings-anlegg, 
varslings og slokkeutstyr. 
 
 
Tidspunkt:  
 
Ukedag:___________ Dato:__________ Ca kl.__________ 
 
 
Dersom ikke tidspunkt passer, gi tilbakemelding snarest mulig. 
 
 
 

Vennlig hilsen 
LURØY BRANN OG FEIERVESEN 

 
 
Feier, Frank Hansen mob 990 98005 
 

 

 
Tilsyn med fyringsanlegg er en kontroll av om fyringsanlegget er intakt, virker som 
forutsatt og er tilfredstillende sikret mot brann eller annen skade. 
 

Med fyringsanlegg menes skorstein med utrustning, fyringsenhet (ildsted/fyrkjel e.l), 
røykrør og eventuelt matesystem/lagringsenhet for brensel.  
Ved tilsyn konsentrerer vi oss om fyringsanlegget innvendig i boligen. I tillegg vil det bli 
utført kontroll av røykvarslere, slokkemidler og annet av betydning for brannsikkerheten i 
det omfang dette måtte passe. 
 

At fyringsanlegg er intakt betyr at det er uten skader og utført i henhold til gjeldende regelverk 
(byggeforskrift og relevante veiledninger, byggedetaljblader og monteringsveiledninger). At 
fyringsanlegg virker som forutsatt betyr at det skjer en tilfredstillende forbrenning, at anlegget er 
tilfredstillende energieffektivt og at forbrenningsgasser ledes ut av bygningen på en tilfredstillende 
måte.  

LURØY BRANN OG 

FEIERVESEN 

 
T I L S Y N   M.V. 



Hvorfor gjennomføres tilsyn?  
Undersøkelser viser at de fleste branner som oppstår i forbindelse med fyringsanlegg skyldes feil bruk eller 

skader og feilmonteringer. Derfor ønsker man å rette en større del av feietjenestens ressurser mot tilsyn med 

fyringsanlegg. Tilsyn skal foretas minst hvert fjerde år. 

 

I tillegg til kontroll av fyringsanlegget skal tilsynet omfatte informasjons- og motivasjonstiltak i forhold til 

brannvern. Det er også en god anledning til å søke råd hos feieren om fyring og ellers forhold av 

brannforebyggende karakter i boligen.  

 

Feieren kommer på tilsynsbesøk for sjekk av bl.a. følgende punkter i din boenhet: 
 

ILDSTED / FYRINGSANLEGG: 

     

� Selve ildstedet – tilstand 

� Montert for nær brennbart materiale 

� Beskyttelse mot strålevarme gulv/vegg 

� Røykrør / innføring i pipe 

� Feil på brannmur 

� Feiieluke – tilstand/tilgjengelighet 

 

RØYKVARSLERE: 
� Montert røykvarslere. 

� Tilstrekkelig antall (min.1 stk. pr. boenhet pr etasje). 

� Plassering i rommet (min.60 cm. fra vegg). 

� Batteritest. 

� Funksjonstest. 

 

SLOKNINGSUTSTYR: 

Alle boliger har krav om brannslukningsutstyr – Enten håndslukkeapparat eller husbrannslange). 

� Håndslukkeapparat. 

� Montering på vegg. 

� Type slokkeapparat. 

� Husbrannslange (godkjent type). 

� Om den er plassering i frostfritt rom. 

� Fast tilsluttet vanntilførsel. 

� Om den har riktig lengde (min.25m). 

 

 
 
 

BRANNSLUKNINGSUTSTYR. 
 
Alle boliger har nå krav til brannslukningsutstyr. 
De fleste har også dette, men ikke alle vet hvor  
det er plassert, og hvordan det skal brukes. 
 
Sørg for å ha slokkeutstyret på fast plass, som alle vet om. 
 

Har dere brannslange, så prøv den regelmessig. La alle husstandsmedlemmer som er i 
stand til det, få prøve brannslangen. 
Har dere pulverapparat, så sett dere godt inn i bruken før det brenner. Vær klar over at 
brukstiden på for eksempel et 6 kg pulverapparat bare er 10-15 sekunder. Det er derfor 
viktig å ”treffe godt” med en gang. 
(Apparatet skal snues/vendes en 2-3 ganger i året, slik at pulveret inni holdes løst. 
Sjekk også at pilen som indikerer apparatets funksjonstilstand, er markert på grønt 
felt). 
 



 

RØMNINGSVEIER 
I svært mange boliger er det soverom i andre etasje, eller på kvist. 
Tenk gjennom hvordan situasjonen blir hvis det oppstår brann i f.eks. første etasje. 
Har du tilgang til balkong eller vindu som lett kan åpnes? Hvordan er høyden fra vindu ned til 
terreng? Vindu som har mindre høyde enn 5 meter over planert terreng, kan ifølge 
byggeforskriftene regnes som den ene rømningsveien fra bolig. 
 
Tør du hoppe????? 
 
Er høyden over 5 meter, må det være montert fast stige som angitt i byggeforskriftene kap. 
31:3 (se også veiledningen). 
 
Brannsjefen anbefaler alle å tenke gjennom egen sikkerhet, både i forhold til forskriftenes 
minimumskrav, og familiemedlemmenes funksjonsnivå. 
 

   
BRANNSJEFEN I LURØY 

 

 

 

 

Fyr riktig - unngå brann 
1. Fyr med tørr ved 
2. Fyr med god trekk  
3. Unngå rundfyring 

 

 

 

RØYKVARSLEREN REDDER LIV, NÅR DEN ER I ORDEN…!! 
 
SJEKK DEN I DAG 
 
I alle boliger og fritidsboliger er det i dag krav om røykvarsler. Det skal 
være minst 1 røykvarsler i hver etasje 
 
Røykvarsleren har reddet svært mange menneskeliv. 

Lag derfor egne rutiner for sjekk av røykvarsleren slik at den alltid 
virker 
 
Sjekk røykvarsleren i dag, og minst en gang pr. måned i 
ettertid. 
 
Skift batteri i røykvarsleren rutinemessig en gang pr. år (for eksempel 31. 
januar). 

 


