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Høringsinnspill ny forskrift om brannforebygging 

Feiermesternes Landsforening (FLF) ble stiftet i 1945 og er en uavhengig landsomfattende 

interesseorganisasjon for feiere. Landsforeningen er bygget opp av en sentral ledelse, samt 

lokalavdelinger i fylkene. FLF har som formål å fremme den faglige utvikling innen feierfaget, og å bidra 

til opplysninger om feierfaget og dets gjøremål. Landsforeningen gir ut et tidsskrift, Miljø & Brann fire 

ganger i året. FLF har sterkt fokus på brannforebyggende arbeid og da spesielt i tilknytning til bolig. 

Foreningen har 860 medlemmer. 

FLF ser positivt på at det gis større frihet til det enkelte brann- og feiervesen til å utøve 

brannforebygging der hvor behovet er størst lokalt. Samtidig er dette et signal om at det må bli større 

brann- og feiervesen i Norge da slik kompetanse ikke vil kunne håndteres av mindre enheter. Vi mener 

det derfor vil være en forutsetning at forskriftens intensjon og mål følges opp og eventuelt reageres på 

hos de som fører tilsyn med brann- og feiervesenet.   

Forskriften er betydelig komprimert sett i forhold til gjeldene forskrift. Enkelte fastsatte krav har etter 

vårt syn forsvunnet i forslaget.  

§ 4 Eierens plikt til å kjenne og formidle opplysninger om brannsikkerhet i byggverket 

- Ordlyden «skal kjenne» og «ha kunnskap om» mener vi er for svake. Når dette skal etterleves 

mot eier av bolig vil det være uheldig vinkling for å kunne motivere til bedre brannsikkerhet ved 

å mene at kunnskapen til eier ikke er god nok. Det er også vanskelig å definere hvilken kunnskap 

brannvernmyndigheten settes krav til hos den enkelte eier av bolig eller fritidsbolig. Dagens 

forskrift hvor eier må sørge for at brannsikkerheten er ivaretatt gir en klarere linje.  

- Det bør fortsatt presiseres at eier ikke kan fraskrive seg ansvar ved avtale.  

§ 6 Eierens plikt til kontroll av fyringsanlegg og tilrettelegging for feiing 

- Paragrafens skrift ved å benytte ordet «kontroll» bryter med annen tekst i lov og forskrift og bør 

fortsatt nevnes som tilsyn med fyringsanlegg. 

- Med dagens ildsteder som har mer teknologi og forholdet mellom skorstein og ildsted er 

avgjørende for fyringsanleggets funksjon og sikkerhet, bør teksten i andre ledd også omfatte 

eiers bruk av anlegget. Vi mener derfor at teksten i andre ledd bør være: «Eieren skal sørge for 

at fyringsanlegget er intakt, virker og brukes som forutsatt. Anlegget skal ikke brukes hvis det 

blir oppdaget feil som kan øke risikoen for brann». 
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- Paragrafens tredje ledd omfatter kun feiing. Her må også tilsyn nevnes. Samtidig må feieren ha 

tilgang til hele fyringsanlegget. Spesifisering av hvor feieren skal ha tilgang bør således beskrives 

i veiledningen. Vi foreslår at teksten i tredje ledd endres til: «Etter å ha mottatt et varsel om at 

kommunen vil føre tilsyn eller feie, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst 

til hele fyringsanlegget». 

§ 7 Eierens plikt til å ha røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig 

- Det må tas høyde for at det blir flere og flere eldre hjemmeboende. Samtidig vet man nå som 

kartleggingen av risikogruppene har startet at det bor mange mennesker med ulik 

funksjonshemming i egen bolig. Derfor bør det tas høyde for at spesielt varslingsutstyr også 

tilpasset brukeren og ikke bare bygningen.   

§ 17 Kommunens plikt til å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg 

- Paragrafens siste ledd om at fyringsanlegget må kontrolleres etter brann må også ha med at det 

må kontrolleres etter eksplosjon. Det forekommer røykgasseksplosjoner eller støveksplosjoner i 

eller i forbindelse med bla pellets-, flis- eller gass- fyrte anlegg. Disse må kontrolleres før videre 

bruk.  

- Paragrafen må konkretiseres bedre slik at det forstås at det er feier som skal fastsette behov. 

Videre er det viktig å fremheve forskriftens intensjon om mer risikovurdering.  

Konkurranseutsatt feiing og tilsyn med fyringsanlegg er ikke nevnt i forslaget til ny forskrift. Det finnes 

enkelte kommuner som har privatisert hele eller deler av feietjenesten. Kravet i dag er at firmaet som 

utfører slik tjeneste må inneha mesterbrev i feierfaget. Det vil være svært uheldig å fjerne dette kravet. 

Mesterbrev er et klart kvalitetsstempel både for fagutøvelsen, men også for å kunne drifte en bedrift 

forsvarlig for å kunne håndtere en slik tjeneste. Og ikke stille krav slik det fremgår av gjeldene forskrift 

vil ha stor betydning for kvaliteten i leveransen av tjenesten.  

DSBs har uttalt at det ikke kan åpnes for oppfølging av feil eller mangler ved varslings- eller slukkeutstyr i 

bolig eller fritidsbolig før brannlovens endres. FLF stiller seg derfor undrende til at det er gjort andre 

endringer i brannloven i forkant av denne høringen. Vi anbefaler på det sterkeste at det åpnes for 

oppfølging av slike avvik ved første mulighet.  
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