
      Arbeid på tak – krav til tilrettelegging for utføring av feiing 

  

Viser til sikkerhetskrav og arbeidsmiljølovens § 8 som skal være oppfylt før feiing 
gjennomføres.  

Når feierne stiller krav til adkomst til og på tak, er det med bakgrunn i forskriftene. Først når 
adkomsten er vurdert som tilstrekkelig i forhold til sikkerhetskravene skal arbeidet utføres, 
dersom ikke – da vil feiing ikke bli utført. 

Vi ber alle husstander i Storfjord kommune om å se til at minimumskravene til adkomst til og 
på tak er oppfylt. Minimumskravene er som følger 

                                                      

 Minimumskrav til adkomst til og på tak: 

• Alle tak med helling skal ha takstige/taktrinn som skal være fastmontert iht. 
produktets monteringsanvisning. 

• Stigen skal være i henhold til gjeldende standard av bestandig materiale, 
eksempelvis aluminium. (NB. ikke i tremateriale.) 

• Skorstein som er høyere enn 120 cm over tak skal tilrettelegges for feiing med 
plattform utført i bestandig materiale. 

• Stigen skal være sikret mot utglidning, samt mot å velte sidelengs eller bakover. 

• Takstige, taktrinn og bro skal være fastmontert og dermed solid nok til å tåle fall med 
fallsikringsutstyr 

• Stiger over fem meter skal alltid festes i topp. 

• Stige opp til tak skal rekke minst en meter over kanten på taket/avsatsen, samt være 
plassert inntil bygningens takstige, - jf. Arbeidstilsynets forskrifter. 

Oppsummert: 

Regelverket sier at som et minimum for å jobbe kortvarig i høyden på et tak, skal det være 

fastmontert takstige. Dette betyr at stigen skal være fysisk festet enten med festebeslag eller 

skruer som er skrudd fast i selve takkonstruksjonen. Både stigen fra bakken og opp til taket 



(takrennen) og stige montert på tak frem til bygningens skorstein, skal være laget av 

bestandig materiale, - dvs. aluminium, stål. el.  

Trestiger er ikke lenger akseptert eller godkjent til arbeid i høyden, - dvs. opptil tak eller på 

tak. I de tilfellene det ikke er tilrettelagt for feiing på en god og forsvarlig måte, vil huseier få 

informasjon om hvordan ytterligere taksikring skal utføres, samt bli bedt om å ta kontakt for 

avtale om ny feiing når tiltak er utført.  

Dette er ment som en opplysning til deg som huseier mht. hvordan taksikring skal være utført 

når vi kommer for å feie hos deg.  

 

NB. Selve feievarslet vil du motta i postkassen i god tid før selve feiingen skal utføres. 
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