SKIEN KOMMUNE
Brann- og feievesen

Varsel om branntilsyn
Skien brann
og feievesen
anbefaler
husbrannslange

Det er VIKTIG at noen er til stede – dette tilsynet
finner bare sted hvert fjerde år.
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Reklamehuset Wera, 79866. Foto: Max Emanuelson

Feiing av pipe blir ikke gjort ved dette tilsynsbesøket.

OBS!
Dersom ikke tidspunktet passer, ta
kontakt snarest for nytt tidspunkt.

Kl. 08 - 11

Kl. 11 – 14.15

EIER/BRUKER AV HUSET HAR ANSVAR FOR:

RØYKVARSLER

-- At feieren har tilgang til hele pipa og alle ildsteder
-- At tidligere avvik og mangler er rettet
-- At husnummer er montert lett synlig på huset

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.

HENSIKTEN MED TILSYN
Feil ved piper og ildsted er ofte årsak til
husbrann. For å forebygge dette sjekker
feieren fyringsanlegget, slokkeutstyr,
røykvarsler og rømningsveier. Feieren
opplyser så om eventuelle forhold som
kan ha betydning for brannsikkerheten, og
hva som må rettes opp.
Tilsynet er hjemlet i Forskrift om
brannforebygging.

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.

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.
Det må søkes om tillatelse ved utføring
av større reparasjoner og montering
av ny pipe.
Ta kontakt med feievesenet dersom du
trenger råd!

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

