SKIEN KOMMUNE
Brann- og feievesen

Varsel om
feiing

SOTBRANN I PIPE
Unngå sotbrann ved å bruke tørr ved. Legg i lite ved om gangen og bruk
trekkåpningen slik at du får full forbrenning av veden.
Ved sotbrann/pipebrann:
-- Steng alle luker og spjeld på fyringsanlegget
-- Ring brannvesenet på telefon 110
-- Pass på at brannen ikke sprer seg
Ta kontakt med feiervesenet etter sotbrann/pipebrann. Vi foretar en
grundig kontroll av fyringsanlegget.

DITT ANSVAR
Det er eiers ansvar at fyringsanlegget – pipe, røykrør og ildsted – virker og
er i forskriftsmessig stand.
Ved montering av nytt ildsted skal eier/bruker melde fra til brann- og
feiervesenet i kommunen.

Forskrift om
brannforebygging §17.
FEIERMESTER
Tlf: 48 13 98 49 kl. 08-10
Mail: skien.postmottak@skien.kommune.no
Postboks 158, Sentrum, 3701 Skien

Scann koden:

Reklamehuset Wera, 82559. Foto: Max Emanuelson

Det må søkes om tillatelse ved utføring av større reparasjoner og montering
av ny pipe.

VÆRFORBEHOLD
– eventuelt kommer vi neste dag

Kl. 08 - 11
Kl. 11 – 14.15
NB: Husnummer skal være montert
lett synlig på huset!

FØR FEIEREN KOMMER
-- Gjør klar stige hvis det skal feies fra tak
-- Slukk alle ildsteder
-- Steng ovnsdører, trekkventiler og peisspjeld
-- Si i fra til leieboer dersom de blir berørt
av feiingen
-- Ved feiing fra loft eller 2. etasje skal det
være tilfredsstillende lys og takhøyde
-- Alle luker for feiing og sotuttak må
være lett tilgjengelig
-- Gjør tilgang til sotluka i bunnen av pipe,
for uttak av sot
-- Dekk aldri til feieluke/sotluke
(BRANNFARE)
Feiing senere enn en uke etter tilbudt feiing
medfører ekstra avgift!

INGEN HJEMME NÅR
FEIEREN KOMMER?
Sørg for at trekkventiler/spjeld er lukket
og klart til feiing. Sett opp stige til tak.
Eller legg frem stigen og skriv en beskjed
hvor du bekrefter at alt er klart til feiing.

HUSK!
Du må selv feie røykrøret fra ildstedet og
ta ut sot i bunnen av pipa dersom feieren
ikke kommer inn.

FEIERENS SIKKERHET 		
– HUSEIERENS ANSVAR
Ved feiing fra tak må det være trygg
adkomst til pipa. Husstigen skal rage 1
meter over takrennen. Stigen skal være
forsvarlig festet og sikret slik at den ikke
glir. Ved flere piper må det monteres
takbru. Husstige, takstige, taktrinn og
takbru må være godkjent og montert etter
monteringsanvisning. Pipe høyere enn 1,2
meter over tak skal ha feieplattform eller
feieluke.

BATTERISKIFT OG TEST
AV RØYKVARSLER
I den nye forskriften fra 2015 skal
alle boenheter/hus skal ha minst en
røykvarsler i hver etasje. Alarmen skal
kunne høres tydelig på oppholdsrom/
soverom når dørene mellom rommene
er lukket.
På hus bygget etter 2010 kreves det at
røykvarslere er tilknyttet strømnettet.
Feieren kan gjøre følgende:
-- Skifte batteri på røykvarsler
-- Teste én røykvarsler. Prøven blir gjort
med testknappen, ikke med røyk.
-- Hvis du ikke er hjemme legger vi igjen
et batteri. Test røykvarsleren slik at du
sover trygt!
-- Det er ditt ansvar å holde røykvarslere
og slokkeutstyr i orden. Vi anbefaler
å teste varslerne én gang i måneden.
Røykvarslere har begrenset holdbarhet, de bør skiftes ut hvert 10. år.

Sammenkobling av røykvarslere gir bedre brannvarsling. Varsler én; varsler alle!

