
Feiing og tilsyn med fritidsboliger Nord-Aurdal Kommune 

Nord-Aurdal Brann- og feiervesen 

Feieren kommer 

på hytta i Nord-

Aurdal 

 

Nord-Aurdal er en hyttekommune på om lag 

5000 fritidsboliger. Mange hytteeiere får besøk 

av feieren i løpet av 2019. Brannsikkerheten i 

fritidsboliger skal opp, og i denne forbindelse 

er feiing og tilsyn av fyringsanlegget et viktig 

virkemiddel.  

Brannsikkerhet 

Brann- og feiervesenet forteller om hyppigere 

feil og mangler etter tilsyn i fritidsboliger, 

sammenlignet med andre boliger. 

Bygningsbranner som følge av skorstein og 

ildsted forekommer også hyppigere i hytter, 

sier Anne Rygh Pedersen. Avdelingsdirektør i 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) 

 

Ny forskrift om brannforebygging 2016 

§17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i 

fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 

byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal 

utføres på en faglig tilfredsstillende måte som 

medfører minst mulig ulempe for eiere og 

brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at 

all sot blir fjernet og brakt til egnet sted. 

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir 

ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 

oppvarming av byggverk. Kommunen skal 

sørge for at det blir ført tilsyn med 

fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i 

eller i tilknytning til fyringsanlegget. 

Prøve prosjekt 2017 

I 2017 ble det gjennomført en 

kartleggingsprosess for å vurdere utfordringene 

knyttet til feiing av fritidsboliger. Bygninger 

med fyringsanlegg som sjelden eller aldri blir 

brukt har mindre behov for feiing, men det må 

ligge en kartlegging til grunn som viser dette. 

Behovsprøving innebærer en slik kartlegging. 

 

 

SMS varsel 

I 2018 gikk Nord-Aurdal brann- og feiervesen 

til innkjøp av nytt feierprogram som gir oss 

mulighet til å sende ut SMS-varsel om feiing 

og tilsyn.  

Høsten 2018 ble det sendt ut SMS til alle 

fritidsboligene i kommunen, der vi ønsket 

informasjon om fyringsanlegget i retur. Her 

oppnådde vi en tilbakemeldingsprosent på 

65%.  
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Gebyr i 2019 

Fra 1. januar 2019 blir det innført feie-

/tilsynsgebyr for fritidsboliger i Nord-Aurdal 

kommune. Denne avgiften sendes ut samtidig 

med øvrige kommunale avgifter.   

Utfordrerne beliggenhet 

Når det er langt til nærmeste brannstasjon er 

det spesielt viktig å ha fokus på det 

brannforebyggende arbeidet på hytta. Husk å 

sjekke røykvarsleren jevnlig og at 

brannslokningsapparatet fungere. 

 

 


