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    Vår dato: 12.03.2020 
    

PRESSEMELDING: Tiltak Corona (Covid-19) MHBR IKS 
 
Feiervesenet utsetter boligtilsyn og starter opp med feiing  

Tilsyn av fritidseiendommer vil også bli utsatt. 

 
Feierseksjon utsetter tilsyn i boliger og fritidseiendommer til 

situasjonen er avklart i forhold til smittefaren av koronaviruset. Dette 

gjøres for å begrense smittefaren og risikoen for spredning av viruset. 

 

Tilsynene er normalt lagt til vinterhalvåret, men på grunn av smittefare 

flytter vi om på oppgavene i årsplanen, slik at vi nå konsentrerer oss 

om utvendig feiing.  

Vi vil varsle innvendig tilsyn når situasjonen er avklart.   

Avtale om feiing vil bli sendt ut som vanlig pr. SMS eller lapp i 

postkassen der SMS ikke er mulig. Les dette nøye og gi 

tilbakemelding om avtale er ok. 

Gjennomføring av feiing vil kun bli utført utvendig og av 

skorsteinløpet. Feieren vil vurdere behovet av feiing i forhold til sot 

mengde. Innvendig feiing av røykrør vil ikke bli kontrollert og utført.  

 

Eier må selv sørge for at uttak av sot fra sotluke gjøres etter utført feiing. 

 

Feierne vil holde avstand fra boligeieren og håndhilsning vil ikke bli utført. Feierne er uniformerte 

og kommer med uniformert bil så det ikke er noe tvil om det. 

 

Grunnen for at vi iverksetter dette tiltaket er for å begrense smittefaren og risikoen for spredning av 

viruset på brannstasjonen. Hvis noe får avtale om feiing og er satt i karantene eller smittet, må vi få 

beskjed om dette for å forhindre besøket. 

 

Er det noen spørsmål ta kontakt med feier i din kommune. https://mhbr.no/feiervesenet/ 

 

Ellers så vil beredskapsavdelingen selvfølgelig respondere som normalt ved nød anrop. 

 
Med hilsen 

 
Brannforebyggende avdeling 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 
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Adresseliste Pressemelding: 

 

Media: 

redaksjonen@ostlendingen.no 

red@h-a.no 

post@elverumsradioen.no 

red@lokal-avisa.no 

red@ielverum.no 

redaksjonen@retten.no 

tips@alvdalmiv.no 

tips@tynsetingen.no 

ho@nrk.no 

tips@glomdalen.no 

post@solorradioen.no 

 

Kommuner: 

post@asnes.kommune.no 

postmottak@vaaler-he.kommune.no 

postmottak@elverum.kommune.no 

postmottak@trysil.kommune.no 

postmottak@stor-elvdal.kommune.no 

postmottak@rendalen.kommune.no 

postmottak@engerdal.kommune.no 

postmottak@alvdal.kommune.no 

postmottak@tynset.kommune.no 

postmottak@tolga.kommune.no 

postmottak@folldal.kommune.no 
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