
Utgangspunktet er ny forebyggende forskrift vedtatt fra 1 

januar 2016. 

Det nye med forskriften er at den måten brannvesenet jobbet på tidligere ikke lenger er 

gyldig, heller ikke formålstjenlig. Årsaken er at myndighetene ønsker mere fokus på 

forebyggende tiltak og informasjon. Det er også nytt at alt brannvesenet gjør skal være 

risikobasert. Et annet moment i den nye forskriften er at alle fritidsboliger skal ha samme 

fokus som boliger. For Setesdal brannvesen IKS betyr det at vi har økt porteføljen fra ca. 

4500 enheter med ca. 6300 fritidsboliger. Totalt har vi nesten 11000 enheter i vårt distrikt.  

Arbeidet med å gjennomføre en forsvarlig risikokartlegging har vært svært krevende, mye på 

grunn av manglende kapasitet siden noen har sluttet hos oss. Det tar tid å rekruttere nye feiere. 

Ferdig utlærte fagarbeidere finnes nesten ikke på markedet. Først 1 oktober hadde vi på plass 

2 nye årsverk slik at vi nå er 3 feiere på heltid. 

Kommunens forebyggende plikter 

§ 14 Kartlegging av risikoen for brann 

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, 

helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte 

grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og 

brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv 

Ny forebyggende forskrift gjeldende fra 1 januar 2016. 

Sentrale begreper 

 Kartlegge innebærer å innhente og analysere fakta om risikoen for brann. 

 Sannsynlighet og konsekvens omtales gjerne samlet som risiko (risiko = sannsynlighet 

x konsekvens). 

  Liv omfatter både mennesker og dyr. 

 Helse omfatter både fysisk og psykisk helse. 

 Miljø omfatter bare miljøkonsekvenser som følge av brann. 

 Materielle verdier omfatter også verdier som ikke kan erstattes, som for eksempel 

kulturminner. 

Hvorfor skal kommunen kartlegge risikoen for brann? 

Grunnlaget for et systematisk brannsikkerhetsarbeid er kunnskap om sannsynligheten for at 

det skal oppstå brann og hvilke konsekvenser brann kan gi for kommunen. 

Kunnskap krever korrekt informasjon og analyse. 

Det lokale risikobildet gir grunnlag for prioritering, planlegging og gjennomføring av egnede 

tiltak. 

Forskriften tar også inn alle fritidsboliger på linje med vanlige boliger.  
Tidligere ble boliger feid etter behov. De fleste hvert 2 år, med tilsyn hver 4 år.  

 

 

 

 

 



Brannvesenet har bla. lagt følgende kriterier til grunn.  
Bygningstype – Type boliger, Røykløptype – Type skorsteiner, Sot mengde – Type sot, mengde, Avvik 

– Feil og mangler på fyringsanlegget, Status – Utført, Ikke utført, Brannsmitte – Tettbebyggelse, 

Beboer – Alder på beboer, Avstand Brannstasjon – Bolig/Fritidsboliger, Ildsted – Rentbrennende/Ikke 

rentbrennende 

Faktorene får en sannsynlighet og en konsekvens. 

Sannsynlighet og konsekvens vil gi en risiko på hver enkel faktor. 

Disse dataene er vasket inn i et program som sorterer og gir oss et risikotall.  

Hver eneste boenhet får da en farge, enten grønn, gul eller rød. Fargen bestemmer 

frekvensen på både feiing og tilsyn ut fra den risikoen som ligger på enhetene.  

De boligene som blir grønne får da en feiefrekvens på hvert 8 år. Gul hvert 5 år, rød hvert 3 

år og de med høyest risiko får rød + med en frekvens hvert år.  

Med dette systemet har Setesdal brannvesen IKS oppfylt myndighetenes krav til risikobasert 

feiing og tilsyn.  

Brannvesenet holder også på med et nytt varslingssystem der all varsling går via SMS. Her vil 

eier få melding om dato og klokkeslett for besøk av feieren direkte på mobiltelefonen. 

Systemet vil også ha en form for svarfunksjon.  
 

Risiko er satt fra 1 – 25 

Grønn – Lav risiko 1 – 5  

Gul – Middels risiko 5 – 15 

Rød – Høy risiko 15 – 25 

 

Hyppighet Feiing bolig 

1 år Høy risiko 

3 år Middels risiko 

5 år Middels risiko 

8 år Lav risiko 

 

Hyppighet Tilsyn bolig 

2 år Høy risiko 

4 år Middels risiko 

6 år Middels risiko 

6 år Lav risiko 

 

Det samme gjelder for fritidsboliger unntatt befolkningsdata 

Hyppighet Feiing fritidsbolig 

3 år 

6 år 

10 år 

10 år 

Hyppighet Tilsyn fritidsbolig 

3 år 

6 år 

10 år 

10 år 


