Til Huseier/Leietaker

Fyring:

Informasjon om:

Gode råd for riktig fyring
Tenn opp med papir og vedfliser, eller tennbriketter, og legg på grovere ved etter hvert.
Bruk aldri bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.
Hvis du plasserer veden liggende utnytter du brennverdien i veden bedre.
Fyr med riktig trekk

 Feiing
 Krav til sikring på tak
 Brannsikkerhet i bolig
 Fyring

Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg og frisk varme i ovnen.
Mye sot på glassdøra i ovnen tyder på at du fyrer med for lite trekk.
Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig.
Tøm askeskuffen
I nye, rentbrennende ildsteder må askeskuffen tømmes jevnlig.
Aske eller sot regnes som restavfall,
men vent med å kaste asken i avfallsdunken,
til du er sikker på at asken ikke lenger inneholder glør.

Unngå rundfyring
Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved

Harstad Brann og redningstjeneste
Forebyggende avdeling
Bruk tørr ved

FOM. 2015:
Og ikke legg for mye i ovnen

Takstiger som ligger løse eller er sikret ned kjetting
Og lignende rundt skorsteinen, er nå ikke tillatt som adkomst på tak

Feiing:

Krav til Sikring på tak:

Huskeliste for at feiing skal kunne utføres:

 Takstigen som benyttes skal være typegodkjent og må monteres iht monteringsanvisning.
 Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre er ikke godkjent.
 Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi skorsteinen.
 Takstige skal være utformet slik at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en

- Varsle alle som bor i huset.
- Sjekk at ildstedene er slukket.
- Steng ovnsdører, luker og spjeld.
- Sjekk at sotluka er skikkelig stengt.

lhl..sikker måte.

- Fyll ut og heng kvitteringslappen på dørklinka.

 Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste. (min 100mm)
 Har bygget flere skorsteiner skal det enten være stige og takstige opp til hver skorstein eller

- Legg frem eller sett opp stige.

….være sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbro eller lignende.

Er ikke stige lagt frem eller feielappen kvitert
vil feiing dessverre ikke kunne utføres.

Avstanden fra takstigen til skorstein skal ikke være lengre enn ca en skrittlengde
Takstigen skal rekke fra ytterst på raftekassen opp til bakkant av skorsteinen

Behovsprøvd feiing?
Forebyggendeforskriftens kap. 7 gir nærmere bestemmelser om gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg, herunder bestemmelser om behovsprøvd feiing.
Feiing skal gjennomføres etter behov og minst en gang hvert 4. år. Tilsyn med
fyringsanlegg skal gjennomføres minst en gang hvert 4. år.

OBS: Takstiger som ligger løse eller er sikret ned kjetting Og lignende
rundt skorsteinen, er nå ikke tillatt som adkomst på tak
Videre gjelder følgende:

 Der høyden mellom bakke og tak er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for
feste av løs stige.

Veiledning til forebyggendeforskriften

 Dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på skorsteinens korteste side, skal det være

Forskriftens hovedprinsipp er at det skal feies så ofte som nødvendig for å hindre at
brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg
vurderes med hensyn til hvor ofte det er behov for å feie.
Ved behovsprøving er det tatt konsekvensen av at det kan være stor ulikhet mellom
feiebehovet i boliger med ildsteder for fast brensel som hovedoppvarmingskilde, og
boliger med olje/parafin som hovedoppvarmingskilde.

….montert feieplattform. Denne skal også være typegodkjent og montert iht monteringsanvisning.

 Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent. Det er også
….viktig at stigen er satt stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.

 På glatt underlag (Is ol.) skal/må stigen også sikres mot utglidning.
Brannsikkerhet i bolig:

 Monter varslingsutstyr, dvs. røykvarsler. Det anbefales minst én optisk varsler i hver etasje eller FGVurdering av feiebehovet
Feiebehovet blir vurdert ut fra:

….godkjent alarmanlegg. Varslingsutstyr er påbudt!

Type fyringsanlegg/ildsted - Hva det blir fyrt med - Fyringsvaner - Mengde sot

….alle rom og/eller håndslukkeapparat (Min 6kg ABC). Slokkeutstyr er påbudt!

 Manuelt brannslokkeutstyr skal være lett tilgjengelig, dvs. Brannslange (fastmontert) som rekker inn i
 For boliger oppført etter 01.07.2010 må røykvarslere i boligen dekke områdene: Kjøkken, stue, sone.
utenfor soverom og tekniske rom. Det må minst være én røykvarsler pr. etasje. Det er også krav til at
….røykvarslere skal være tilkoblet strømnettet og seriekoblet. Dette kravet har ikke tilbakevirkende kraft.

 Gjør deg og familien kjent med mulige rømningsveier , Og avtal en fast møteplass ved brann. Planlegg
….hva dere skal gjøre hvis det begynner og brenne, og gjennomfør øvelse.

 Vurder anskaffelse av en fast

brannstige hvis det er langt ned til bakken fra vindu eller balkong.

