Sjekkliste for egenkontroll av brannvern
Borettslaget er ansvarlig for at hver leilighet har et minimum av brannvernutstyr, dvs en røykvarsler og et
brannslokkingsapparat. Den enkelte andelseier/beboer står fritt til å på egen regning anskaffe ekstra utstyr for å
bedre sikkerheten. I tillegg oppfordrer vi til å forberede seg på hva man skal gjøre i tilfelle brann. Når det brenner
rekker man ofte ikke å tenke, enkle forberedelser kan redde liv.
OK/Ikke aktuelt
Det er montert røykvarsler(e) i leiligheten og jeg sjekker jevnlig at den/de fungerer.
Særlig viktig etter at man har vært bortreist og kan ha gått glipp av at varsleren har pepet
for å si fra om at batteriet er dårlig og så har sluttet å fungere.
Røykvarsleren utdelt av styret skal ha en levetid på 10 år uten å bytte batteri.
Har du ikke minst en fungerende røykvarsler, ta kontakt med styret.
Røykvarsleren(e) er montert i taket og kan høres på alle soverom med dørene lukket.
Hvis dette ikke er mulig bør man vurdere å utbedre sikkerheten (for egen regning).
Det er brannslokkingsapparat i leiligheten, lett synlig og tilgjengelig, og alle beboere vet
hvor dette er. Apparatet bør helst stå i nærheten av soverom, slik at slukkeren kan
brukes til å komme ut hvis det oppstår brann mens man sover.
Har du ikke et brannslokkingsapparat ta kontakt med styret.
Jeg etterser brannslokkingsapparatet minst en gang i året; sikringen er på plass og
trykket er riktig/på grønt.
På Flamex brannslukker (typen utlevert av borettslaget) skal manometernålen stå helt til
venstre i det grønne feltet. Disse inneholder ikke pulver og trenger ikke å snues.
Evt. ekstra pulverapparater bør i tillegg snues minst en gang i kvartalet (det skal høres en
tydelig raslelyd når apparatet vendes).
Alle beboere er gjort kjent med hvordan brannslukningsapparatet skal brukes.
Apparatet brukes stående. Dra ut sikringen, rett dysen mot bunnen av flammen, trykk
inn håndtaket og sving fra side til side.
For blokkbeboere:
Jeg vet hvor det finnes brannslukningsapparat i oppgangen og kjelleren.
Alle beboere kjenner til rømningsveier og nødutganger.
I blokkene er det mulig å rømme over terrasse/veranda til naboleilighet og via
rømningsluker på kjøkkensiden (over 2. etasje).
I rekkehus må det kunne rømmes fra begge etasjer.
(Evt. montering av brannstige må godkjennes av styret.)
Jeg holder alle rømningsveier frie.
Rømningslukene i blokkene må ikke være tildekket.
Jeg har avtalt oppmøtested med alle jeg bor sammen med i tilfelle evakuering.
(I samarbeid med Norsk brannvern og i forbindelse med brannøvelse kommer vi
sannsynligvis til å lage felles oppmøtesteder for hver oppgang/blokk og klynger av
rekkehus neste år.)
Branninstruksen for borettslaget henger lett synlig i leiligheten og alle beboere vet hva
de skal gjøre hvis det begynner å brenne.

Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget og brannforebygging i leiligheten
Andelseier/beboer er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand fra og med sikringsskapet.
Kan du ikke krysse av for OK eller Ikke aktuelt på alle disse punktene er det på tide å foreta endringer og/eller ta
kontakt med autorisert elektroinstallatør.
OK/Ikke aktuelt
Alle elektroinstallasjoner er utført av autorisert elektroentreprenør
Jeg etterser det elektriske ledningsopplegget jevnlig (minst en gang i året)
Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt eller brunsvidd, slitte brytere og stikkontakter,
tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparatene er i orden.
Jeg har ikke problemer med at sikringene ofte går
Jeg har ikke oppdaget noe unormalt ved det elektriske anlegget og vet ikke om feil eller
mangler
Jeg oppbevarer ikke ting i sikringsskapet
Sikringsskapet kan låses og nøkkelen er på plass
Kurser/brytere i sikringsskapet er merket og lette å lokalisere
Sikringene er ikke unormalt varme
Hvis sikringselementene er unormalt varme - kontakt en autorisert elektroinstallatør.
Alle skru-sikringer er skikkelig tilskrudd
Vurder å oppgradere sikringsskapet hvis du fortsatt har slike gamle sikringer
Jeg bruker aldri skjøteledning i skjøteledning
Jeg bruker ikke skjøteledninger som «fast installasjon».
Vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap og andre apparater som bruker mye strøm
tilkobles aldri med skjøteledning.
Kontakt eventuelt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter
Jeg lader aldri litium-ion-batterier uten tilsyn.
Disse batteriene finnes blant annet i mobiltelefoner og el-sykler.
Jeg trekker ut støpselet på forbruksapparater etter bruk.
Eks. kaffetrakter, brødrister, hårføner, mobilladere etc.
Jeg drar ut antenne/strømledninger før jeg reiser på ferie (pga. tordenvær).
Jeg skrur av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld.
Det oppstår ofte feil i slike apparater som kan føre til brann.
Jeg husker alltid å slå av platene på komfyren.
Hvis ikke: installer komfyrvakt. 50 % av husbrannene oppstår på komfyren.
Radiatorene er ikke tildekket.
Eventuelle elektriske ovner står ikke i nærheten av brennbare ting og er ikke tildekket.
Jeg bruker vifteovn kun under tilsyn, på stødig underlag og ikke for nær brennbare ting.
Jeg renser filteret regelmessig for støv.

Jeg bruker ikke sterkere lyspærer i lamper enn det de er beregnet for.
Se etter brunsvidde skjermer. Bytt til led-pærer som har mindre varmeutvikling
Jeg renser lofilteret i tørketrommelen min hver gang den brukes.
Tett filter kan forårsake brann i tørketrommelen.
Jeg rengjør kjøkkenvifta, inkl. filteret, og fjerner brannfarlig fett jevnlig.
Jeg har alltid et passende lokk eller et brannteppe tilgjengelig ved frityrsteking, slik at jeg
kan kvele en evt brann. Bruk av vann vil medføre en eksplosjon.
Jeg er forsiktig med bruk av levende lys og slukker alltid lysene når rommet forlates.
Brannfarlige stoffer oppbevares i godkjent beholder, og på godt ventilert sted (ikke
kjeller eller loft).
I hver boenhet er det tillatt å oppbevare inntil 2x11 kg propan, inntil 5 l ildsfarlig væske
kl. A (bensin o.l.) og mindre mengder ildsfarlig væske kl. B og C.

