LURØY BRANN OG FEIERVESEN

FEIEREN
KOMMER
DEN_________________________________
For å feie pipe og røykkanaler.
NB! I tilfelle stygt vær, kommer feieren første dag med brukbart vær.
Alle fyringsanlegg hvor avtrekk går til pipe som skal feies, skal være slukket,
og trekk på ovner og peisspjeld lukket.
Huseieren må ta de forholdsregler som anses nødvendig for å hindre
tilstøving.
Dersom feiing skal foregå på taket, må røysstige og takstige være utført og
festet i h.h.t. forskriftens krav og retningslinjer mv. (se baksiden).
Hvis ingen er tilstede ved feiingen, må det sørges for at sotet i bunnen av pipa
blir fjernet ved første anledning.
Feier, Frank Hansen mob 990 98005
RØYKVARSLEREN REDDER LIV, NÅR DEN ER I ORDEN…!!
SJEKK DEN I DAG
I alle boliger er det i dag krav om røykvarslere, og de aller fleste har da også en eller
flere røykvarslere montert. (Røykvarslere skal monteres slik at alarmstyrken er minst
60 dB(A) i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dør er lukket).
Dette er svært positivt, og har beviselig reddet svært mange menneskeliv.
Det har likevel vært tilfeller hvor folk, som har montert røykvarslere, har omkommet
fordi røykvarsleren ikke virket – enten p.g.a. ”flatt” batteri, eller at batteriet er fjernet
og ikke erstattet med nytt.
Lag derfor egne rutiner for sjekk av røykvarsleren.
Sjekk røykvarsleren i dag, og minst en gang pr. måned i ettertid.
Legg testen til en fast ukedag eller dato.
Skift batteri i røykvarsleren rutinemessig en gang pr. år (for eksempel 31. januar).

BRANNSLUKNINGSUTSTYR.
Alle boliger har nå krav om brannslukningsutstyr (Minimum et slokkemiddel pr
boenhet).
De fleste har også dette, men ikke alle vet hvor det er plassert, eller hvordan det skal
brukes.
Sørg for å ha slokkeutstyret på en fast plass, som alle vet om.
Godkjent brannslange (min 25m) skal alltid være tilkoblet vanntilførsel.
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 rømningsvegen fra bolig.
Tør du hoppe?????
Er høyden over 5 meter, må det være montert fast stige som angitt i
byggeforskriftene kap. 31:3
Brannsjefen anbefaler alle å tenke gjennom egen sikkerhet, både i forhold til
forskriftenes minimumskrav, og
familiemedlemmenes funksjonsnivå.

Utdrag av forskrift mv. for utførelse og sikring av husstiger/røysstiger og
takstiger.
Husstige/røysstige og takstige skal være av ubrennbare materialer
(galvanisert/aluminium).
På alle bygninger hvor feiing av pipe må foretaes fra tak, skal det være
montert typegodkjent fast takstige, event. takbruer. Er pipen mer enn 1,2m
over tak, skal den være utstyrt med fast stigeanordning av ubrennbart
materiale eller ha feiedør.
Bygningseiere som ikke har gjennomført de pålagte sikringstiltak, kan ikke
påregne feiing utført.
Grunnlag for å kreve inn feieavgift er likevel tilstede.

Feieavgift innkreves som en fast avgift. Denne sendes ut hvert halvår
uavhengig om feieren har vært på din eiendom eller ikke i denne perioden.

