
BRANNSIKKER FRITIDSBOLIG
– EN INFORMASJONSBROSJYRE FRA BRANNVESENET –



TENK BRANNSIKKERHET OGSÅ PÅ HYTTA
Årlig brenner det i over 100 fritidsboliger i Norge. De 
fleste hytter ligger langt fra nærmeste brannstasjon. 
Det er viktig å stille de samme krav til brannsikker-     
heten i fritidsboligen som hjemme.

RØYKVARSLER Alle fritidsboliger 
skal ha minst en fungerende 
røykvarsler per etasje. De skal være 
plassert slik at alarmen høres tydelig 
i oppholdsrom og soverom, også når 
døren mellom rommene er lukket. 
Røykvarslere skal dekke kjøkken og 
stue, sone utenfor soverom og utenfor 
teknisk rom.

Test røykvarslere jevnlig med knapp 
og røyk når du bruker fritidsboligen. 
Skift batteri en gang i året. 

Røykvarsleren har en best-før-dato, 
og bør byttes ut etter 8-10 år.

SLOKKEMIDDEL Det skal være 
godkjent husbrannslange eller 6-kilos 
brannslokningsapparat i fritids-     
boligen, og disse skal være plassert 
lett tilgjengelig. På hytter kan det ofte 
bli kaldt, husk å sjekke at slokke-
utstyret fungerer selv om det er frost 
eller minusgrader.

Kontroller slokkeutstyret jevnlig, og 
sørg for vedlikehold dette når det er 
nødvendig.

RØMNINGSVEIER Alle fritids-
boliger skal ha tilstrekkelig med 
rømningsveier som ivaretar rask og 
sikker evakuering. Bygninger med 

flere bebodde etasjer må ha alterna-
tive rømningsveier. I hytter er ofte 
vinduer og terrassedører alternativ 
rømningsvei. Det er viktig at 
rømningsveiene holdes frie slik at det 
ikke er hindringer for trygg rømning.
 
SKORSTEIN OG ILDSTED  Det er 
eiers ansvar å holde hele fyrings-   
anlegget i orden.
Se etter sprekker og andre tegn på 
at skorsteinen eller ildstedet kan 
være ødelagt. Hvis du er usikker, ta 
kontakt med brann- og feiervesenet i        
kommunen din.
Følg monteringsanvisning for fyrings- 
anlegget. Husk å melde fra til brann-
vesenet ved montering av nytt ildsted.

TENK OVER HVORDAN DU FYRER
Ha trekkventiler åpne når du tenner 
opp i peisen eller ovnen. Når det er 
god varme i ovnen kan du skru ned 
trekken til det brenner med rolig 
flamme.

Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer 
med lite trekk, dannes det beksot i 
skorsteinen. Det samme skjer hvis du 
fyrer med fuktig ved eller søppel.
Beksot og tjære vil samle seg i 
skorsteinen, noe som kan starte en 
pipebrann.



HUSKELISTE:
• Røykvarsler 

• CO-varsler
• Gass-varsler
• Slokkemiddel
• Rømningsveier
• Plan for evakuering med 

avtalt oppmøteplass

TRYGG MED VARSLING

På hytter brukes ofte propan til 
oppvarming, matlagning og kjøleskap, 
i tillegg til gassgrill og terrasse-    
varmer. Bruk og oppbevaring av gass 
krever forsiktighet.

GASS- OG CO-VARSLER Feil på 
gassapparater og -utstyr eller feil 
bruk kan føre til brann, eksplosjon 
eller kullosforgiftning. 

Brannvesenet anbefaler derfor 
gassvarsler og CO-varsler hvis du 
bruker gass på hytta. 

Ved propanlekkasje er en liten gnist 
fra det elektriske anlegget nok til at 
det blir eksplosjon eller brann.

FARE FOR KULLOS (CO) Dersom 
gassutstyr brukes innendørs med 
dårlig lufting, kan forbrenningen føre 
til at oksygenet forbrukes slik at 
personer som oppholder seg i      
rommet kan bli kullosforgiftet. 

Kullos dannes når propan, kull, ved 
og andre karbonholdige materialer 
brenner ved utilstrekkelig lufttilførsel. 
Eksempler der CO kan oppstå er 
under vedfyring, ved bruk av gass og 
bensin og ved bruk av diesel- eller 
parafinvarmere.

I tillegg til røykvarsler             
anbefaler brannvesenet  
CO-varsler og gassvarsler i 
fritidsboligen.

Vanlig røykvarsler vil ikke registrere 
CO-utslipp. Kullos er luktfri og      
vanskelig å oppdage.

UNNGÅ LEKKASJE Propananlegg, 
koke- og varmeapparater må  
installeres, kontrolleres og repareres 
av fagfolk.

HUSK OGSÅ Sjekk selv rør, slanger 
og koblinger regelmessig. Les    
bruksanvinsingen nøye før nytt utstyr 
tas i bruk og flasker byttes. 

- Vær alltid oppmerksom, tilstede og 
våken når du bruker gass.

- Gassbeholdere skal alltid stå           
oppreist. Dette gjelder også tomme 
gassflasker. 

- Det er ikke tillatt å plassere gass i 
kjeller eller på loft. Gassbeholdere 
må helller ikke plasseres på steder 
hvor den kan utsettes for høy varme, 
slik som i solveggen eller i bilen en 
varm sommerdag.



FUNGERENDE 
RØYKVARSLER REDDER LIV!

SLIK FYRER DU RIKTIG I ILDSTEDET: 
1. Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig fyr
2. Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer
3. Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt
4. Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker                       
5. Ikke fyr med søppel

FOR MER INFORMASJON
www.rogbr.no

FØLG OSS

 facebook.com/rogalandbrannogredning

 instagram.com/rogalandbrannogredning 

 twitter.com/110SorVest


