
 
 

SJEKKLISTE FOR SEKSJONEIER /-BEBOER 
Spørsmål JA NEI 
EL-anlegg - 40% av branner i Norge har elektrisk årsak – vær derfor på vakt.   

Er låsen på sikringsskapet i orden og er nøkkel på plass?  

Alle sikringsskap skal til enhver tid være låst. 

  

Har du testet jordfeilbryteren /varsleren? 
Test jordfeilbryteren /varsleren minst én gang per år ved å trykke på testknappen. 

  

Trekker du ut kontakten på småelektriske artikler (hårføner, brødrister, kaffetrakter, 
vannkoker) etter bruk?  

Mange apparater er utstyrt med termostat. Går denne i stykker, kan temperaturen øke 
kraftig på kort tid og forårsake brann. Lynnedslag kan føre til overspenning som kan 

skade elektriske apparater. 

  

Skrur du av TV’en med AV/PÅ- knappen hver kveld? 
Det er ikke tilstrekkelig å kun skru av TV’en med fjernkontrollen. Det kan oppstå 
brann ved svikt i lodding eller trykte kretser. 

  

Har du mye støv på eller i TV’en?   

Har TV’en tilstrekkelig lufting?   

Passer du på at kokeplater er skrudd av? Tørrkoking er den hyppigste årsaken til brann!   

Dekker du til panelovner? Panelovner må ikke tildekkes.   

Setter du på oppvaskmaskin, vaskemaskin og/eller tørketrommel når du ikke er 

hjemme eller om natten? Dette kan medføre brann. 

  

Renser du lofilteret på tørketrommelen?   

Har du flyttbare oljeovner eller vifteovner? 
Flyttbare varmekilder som oljefylte ovner og vifteovner skal kun brukes som 
tilleggsoppvarming og under tilsyn. Bør ikke brukes  på barnerom. Må ikke plasseres 

nære brennbare ting. 

  

Bruker du skjøteledninger? 
Støpsler og skjøtekontakter er svake ledd i elektriske installasjoner. Monter derfor et 

tilstrekkelig antall med faste stikkontakter. Løse flerveiskontakter og andre 
provisoriske løsninger går på sikkerheten løs. 

  

Bruker du lyspærer med den styrken som dine lamper er beregnet for? Se etter 
misfargede lampeskjermer. En lyspære kan få en overflatetemperatur på flere hundre 

garder. 

  

Brannvern - Alle boliger skal ha godkjent røykvarsler i hver etasje og brannslokkingsapparat! 

Røykvarsler   

Har du røykvarsler i boenheten din?  
Etter ny forskrift om brannforebygging § 7 skal du ha en i hver etasje. 

  

Er røykvarsleren slik plassert at den høres fra alle soverom når døren er lukket?   

Sjekker du jevnlig at røykvarsleren fungerer?   

Skifter du batteri på røykvarsleren hvert år?   

Brannslokkingsapparat   

Har du brannslokkingsapparat i leiligheten?   

Er brannslokkingsapparatet lett tilgjengelig?   

Vet du hvordan du bruker et brannslokkingsapparat?   

Sjekker du jevnlig at trykkmåleren står på grønt?   

Snur du årlig brannslokkingsapparatet for å hindre at pulveret klumper seg?   

Sjekker du splinten i brannslokkingsapparatet?   

Annet   

Har du annet slokkeutstyr, f.eks brannteppe eller slukkeskum (slukkeskum på 
sprayboks)? 

  

Er du kjent med hva du skal gjøre i tilfelle brann?   

Dersom du har grill, ser du til at den står stødig før opptenning, at ikke underlaget kan 

ta fyr og at den står i trygg avstand fra veggen 

  

 


