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Feiermesternes Landsforening (FLF) er en allmennyttig, fri og uavhengig organisasjon som
arbeider for å fremme brannsikkerheten i det norske samfunn. FLFs medlemmer er feiere,
feiersvenner og feiermestere som i hovedsak er ansatt i kommunale brann- og
redningsvesen som gjennomfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter forskrift om
brannforebygging.

FLF opplever at dagens ordning med søknad og erklæring av ansvar ikke fungerer. Ordningen
har slik vi ser det heller ikke bedret kvaliteten i utførelsen. Det registreres urovekkende
mange avvik selv med godkjent søknad og ferdigattest.

Vi mener det stilles feil kompetansekrav innenfor denne kategorien av arbeider. Slik det
fungerer i dag kan fagperson med mesterbrev eller ingeniørutdanning som ikke har noen
form for kompetanse om fyringsanlegg søke og få innvilget sentral godkjenning for disse
arbeidene. Derimot kan personer med opparbeidet fagkompetanse ikke få innvilget slik
godkjenning fordi bransjen mangler formell utdanning. Feiertjenesten har derfor erfart over
lengre tid at foretak, selv med sentral godkjenning, ikke monterer fyringsanlegg riktig pga. av
manglende kompetanse. Utfallet har vært flere branntilløp og/eller brann.

Todeling i SAK
I dag er installasjon av ildsted unntatt søknadsplikt (SAK §4-1, bokstav d, femte ledd), mens
oppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig.
Ildsteder har siden år 2000 vært unntatt søknadsplikten og har siden 2010 også vært unntatt
kravet om kvalifisert kontroll etter ny montering. Det har såfremt vi kan se ikke vært noen
markant økning i branntilfeller ved montering av ildsted etter denne ordningen ble iverksatt.
Skorsteiner har hatt søknandsplikt i samme periode, men har ikke utmerket seg i noen særlig
grad om bedre utførelse av oppføringen. Vår erfaring er at mange kommuner heller ikke
overholder kravet om søknadsplikt, både på grunn av manglende kompetanse i byggesak og
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fordi det ofte er veldig små tiltak i bolig uten å påvirke byggverket eller omgivelsene i noen
særlig grad.

Etablert ordning
Brannloven med tilhørende forskrifter gir i dag kommunen en plikt til å gjennomføre feiing
og tilsyn med fyringsanlegg. Eier plikter gjennom forskrift om brannforebygging å melde fra
til kommunen når det er montert nytt ildsted eller gjort vesentlige endringer med
fyringsanlegget. Kommunen skal etter mottatt melding registrere og inkludere
fyringsanlegget i feie- og tilsynsordningen. Hyppighet for feiing og tilsyn skal vurderes etter
behov og risiko.
FLF mener derfor det vil utgjøre liten forskjell for feie- og tilsynsordningen om også
oppføring og rehabilitering av skorstein var unntatt søknadsplikt og ble ivaretatt av kravet
om melding i forskrift om brannforebygging.

Mangelfull kompetanse
Det er for høy andel av useriøse aktører i bransjen. Dessverre opplever vi at noen av disse
har oppfylt formalkrav og innehar sentral godkjenning i området, uten å ha nok
fagkompetanse om fyringsanlegg. Denne utfordringen ser vi også ved installasjon av
ildsteder. Det utføres altså for mange installasjoner av fyringsanlegg med feil og mangler
uavhengig om de dekkes av område med sentral godkjenning eller ikke.
Dette har bransjen selv tatt tak i og FLF ser positivt på at det har kommet en frivillig
sertifikatordning fra bransjeforeningen Norsk Varme og sertifikatutsteder er Stiftelsen Norsk
brannvernforening som er en selveid uavhengig organisasjon som allerede håndterer
tilsvarende ordninger for bla Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Oppsummering
I flere år har feiere i Norge avdekket avvik i nye bygg vedrørende fyringsanlegget. I tillegg
avdekkes det mange avvik ved ny-monteringer og rehabiliteringer. Ordningen som finnes i
dag fungerer ikke og det har oppstått flere branner med årsak i feilmonteringer, disse kunne
vært unngått om det var tydeligere krav til aktør som utfører installasjoner av fyringsanlegg i
norske bygg.
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Feiermesternes landsforening ønsker å unnta oppføring og rehabilitering av skorstein fra
søknadsplikten og innføre krav om bransjesertifikat for både installering av ildsted,
oppføring av skorstein og rehabilitering av skorstein.

Med hilsen
Feiermesternes landsforening

Tom Erik Galambos
leder
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