
BRANNSIKKERHET   

 

  

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten i huset. Du kan redusere brannrisikoen ved å utføre  

følgende:   

Hver dag før du legger deg:   

» Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er 

slått av   

» Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke 

trenger å stå på, er slått av   

» Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere 

er tildekket   

» Sjekk at levende lys er slokket  

» Sjekk at papp og annet lett antennelig materiale 

ikke oppbevares der hvor uvedkommende kan 

komme til   

  

Hver måned:   

» Alle boenheter skal ha minimum en røykvarsler 

som testes ved å bruke testknappen  

» Beboer er ansvarlig for å skifte ut defekt 

røykvarsler  

» Test jordfeilbryteren i sikringsskapet   

  

Hvert kvartal:   

» Sjekk at nåla i trykkmåleren på 

brannslokkeapparatet peker på det grønne  

feltet   

» Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, 

slik at pulveret ikke klumper seg   

» Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer   

» Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett  

  

Hvert halvår:   

» Gjennomfør en brannøvelse for hele familien   

» Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang 

i sikringsskapet  

» Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet   

  

Hvert år:   

» Bytt batteri i røykvarslerne   

» Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger   

» Test røykvarslerne med røyk   

» Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og 

annet elektrisk utstyr   

  

Hvert femte år:   

» Få en godkjent el‐installatør til å gjennomføre en 

el sjekk i boligen   

» Få brannslokkeapparatet kontrollert hos 

en kompetent virksomhet, hvert tiende år   

» Skift ut røykvarslerne med nye   

» Utfør service på brannslokkeapparatet hos en 

kompetent virksomhet  

  

 

På borettslagets hjemmeside kan du laste ned en sjekkliste og oppdatere sjekklisten som bevis på 

gjennomført egenkontroll. Spørsmål om ovennevnte kan sendes til styrets e-post adresse. 

  

  
Nordbyveien Borettslag 

  

Desember 20 2 2   

  

E - post:  nordbyveien.brl@gmail.com 
  



HMS-SJEKKLISTE FOR EGENKONTROLL AV BOENHET 

 

 
ELEKTRISK ANLEGG Ja Nei 

1 Har du sjekket det ikke er svimerker og varmegang i 

sikringsskap 

  

2 Har du sjekket med jevne mellomrom at eventuelle 

skrusikringer er godt tilskrudd? 

  

3 Har du sjekket at sikringsskapet er ryddig og rent?   

4 Har du sjekket at sikringer er tydelig merket i henhold 

til kursfortegnelse? 

  

5 Har du sjekket/testet jordfeilbryteren i sikringsskapet?   

6 Har du sjekket at kontakter sitter godt og ledninger 

ikke er sprukket? 

  

7 Har du sjekket av ovner ikke er tildekt og står fritt slik 

at det ikke er fare for at de kan forårsake brann? 

  

8 Har du sjekket at du ikke bruker sterkere lyspærer i 

lampene enn det som er anbefalt? 

  

9 Har du sjekket at du ikke bruker skjøteledninger 

unødvendig? Husk at produkter som bruker mye 

strøm må kobler rett i stikkontakt i vegg. 

  

 

  



 

 

TIPS OM FOREBYGGENDE TILTAK SOM GJELDER 

VANNLEKKASJER 

Ja Nei 

1 Rens sluk minst en til to ganger per år   

2 Skift vann- og avløpsslanger for vaske- og 

oppvaskmaskin som er over 10 år 

  

3 Gjør alle husstandsmedlemmer kjent med hvor de 

finner hovedstoppekranen 

  

 

Bruk denne sjekklisten som en egenkontroll og bevis på at ovennevnte 

kontroll er gjennomført. Kan fremlegges dersom 3. part kommer på en 

kontroll knyttet el- og brannsikkerhet. 

Sjekklisten skal ikke sendes inn til borettslaget. 

 

Dato ________   Adresse Nordbyveien ______     

 

Beboers signatur _______________________ 

 

HVER DAG FØR DU LEGGER DEG Ja Nei 

1 Sjekker du at komfyr, vaskemaskin, oppvaskmaskin 

og tørketrommel er avslått? 

  

2 Sjekker du at belysning som ikke trenger å stå på er 

avslått? 

  

3 Sjekker du at levende lys er slukket?   

4 Sjekker du at ingen ovner er tildekt?   

5 Sjekker du at alle ladere er tatt ut av 

stikkontaktene? 

  

6 Sjekker du at TV er avslått?   


