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Hei.
Viser til tidligere henvendelser vedrørende taksikring på fritidseiendommer i kommunene
Lillehammer, Øyer og Gausdal.
Dette gjelder stort sett spørsmål om taksikring på torvtak.
Dette med takstige på torvtak er ikke noe nytt, og det er mange i Hafjell området som har fått avvik i
sin rapport både tidligere og nå den siste tiden.
Jeg tar en kort info på følgende måte.
- Lillehammer og Øyer kommune vedtok i 2009 Forskrift og feie- og tilsynsordning for
fritidsboliger, med hjemmel i brannlov og tilhørende forebyggende forskrift. Gausdal
kommune kom etter med samme forskrift fra 2013.
- Formålet med forskriften var og er fortsatt; oppnå best mulig brannsikkerhet på
fritidseiendommer i kommunen.
- I forebyggende forskrift § 2-6 (i veiledningsteksten) er adkomst for feiing og tilsyn omtalt og
der henvises det bl.a. til arbeidsmiljøloven og kommunens HMS system.
- Kommunens (brannvesenets) HMS system har krav til sine ansatte om å bruke verneutstyr av
forskjellige art, bl.a. taksikringsutstyr.
- Helt fra vi startet opp med tjenesten i 2009 har vi nevnt taksikring, også på torvtak, men vi la
det ikke inn som avvik ved første gangs besøk. Det ble de fleste steder kun nevnt muntlig, og
bakgrunn for det var at vi var lite tilfreds med mange av innfestningsmetoden den gang.
Dette har endret seg i den senere tid slik at vi fremover vil ta det som avvik på
tilsynsrapportene.
- Øyer kommune vil også sette det som krav når nye ferdigattester utstedes.
Legger her inn tekst fra: Forebyggende forskrift § 2-6 Atkomst for feiing:

§ 2-6.Atkomst for feiing
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing,
samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte.
Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har
tilfredsstillende atkomst opp til og på taket.
Hvor feiing ikke skjer fra tak, skal eier sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til
røykkanal.
Eier skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende
egnet innretning for sotuttak.
Videre står det i veiledning til Forebyggende forskrift § 2-6:
Tilgjengelighet

Sikker adkomst for feier til fyringsanlegget og derved arbeidsplassen, reguleres i
utgangspunktet av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø
(arbeidsmiljøloven) med forskrifter, plan- og bygningsloven med forskrifter og
kommunens
system
for
HMS.
Både
arbeidsmiljølovgivningens
og
bygningslovgivningens bestemmelser forutsettes kjent for kommunen, leder av
brannvesenet og feiere. Feiers arbeidsforhold følger av arbeidsmiljøloven med
stillasforskriften.
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Arbeidsmiljøloven med forskrifter setter krav til arbeidervern og arbeidsmiljø, og
arbeidsgiver har ansvar for å gjennomføre de nødvendige vernetiltak på
arbeidsplassen.
Tidligere byggeforskrifter og Teknisk forskrift angir de krav som settes til byggverk og
faste installasjoner, og eier har ansvar for at kravene er oppfylt.
Forskriften her setter krav om at eier av fyringsanlegget skal gjennomføre tiltak i tråd
med kravene i arbeidsmiljøloven med forskrifter, slik at feiing og tilsyn med
fyringsanlegg kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte.
Bestemmelsen er gitt for at leder av brannvesenet skal kunne kreve at eier av
fyringsanlegget skal sørge for tilfredsstillende tilgjengelighet for feieren. Feieren skal
kunne ferdes sikkert på taket uten å forårsake skade og kunne utføre feiing fra et
sikkert sted.
Stillasforskriften setter krav til sikkerhetsmessig forsvarlig konstruksjon og vernetiltak
for virksomheter som utfører arbeid som kan medføre fall til lavere nivå.
Veiledningsdelen til forskriften gir orientering om tiltak som kan være egnet til å oppfylle
forskriftens krav.
Også andre forskrifter til arbeidsmiljøloven kan være aktuelle, så som forskrift av
10. september 1982 om tekniske innretninger og forskrift av 24. mai 1993 om bruk av
personlig verneutstyr på arbeidsplassen.
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